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Als dit eerste nummer Zee-
zeilen van 2017 uitkomt, 
liggen de zeilboten al in 
het water. Als het goed is. 
Er is zelfs al gezeild (Paas-
tocht Lemmer-Enkhuizen 
v.v.) en de rest van het 

vaarseizoen ligt voor ons. De PZV 
Ramsgate tocht met Hemelvaart is 
aanstaande en het  inslingeren is 
achter de rug. Zelf ben ik al even 
naar Terschelling geweest, een 
vooronderzoek voor Oerol. Het 
blijft een prachtig eiland!

Diesel of diesel (GTL)?
Toegegeven, we zijn zeilers met 
zéilboten. Dus, zei een onzer re-
dacteuren, er zouden meer artike-
len in Zeezeilen moeten staan over 
zeiltechnieken. Daar waren we het 
snel over eens, maar….hoe  belang-
rijk een goed functionerende mo-
tor voor het hedendaagse zeilen is, 
weet ook iedereen. En daar is een 
probleem bijgekomen. De diesel 
van tegenwoordig is van een an-
dere samenstelling dan die van een 
paar jaar gelden. Biodiesel wordt 
toegevoegd en het zwavelgehalte 
is omlaag. Gevolg is dat de die-
sel nu hygroscopischer is met een 
grotere kans op bacteriegroei en 
slijmvorming bij de dieseltoevoer. 
En het toevoegen van veel soorten 
biociden is slecht voor de motor. 
Een paar jaar geleden heeft Leo van 
Leeuwen al eens een pleidooi ge-
houden voor toevoegen van Artici-
de CMG, effectief én minder slecht 
voor de motor.
De discussie is ondertussen al enke-

le stappen verder en in dit nummer 
wordt daar verslag van gedaan.
Allereerst breekt gastredacteur Kees 
Kingma van Toerzeilen een lans voor 
het gebruik van diesel, gemaakt uit 
gas: Gas-to Liquid (GTL). Minder 
hygroscopisch, schoner, beter voor 
het milieu, start beter, motor loopt 
mooier, etc. En niet erg veel duur-
der.
Maar het blijft oppassen: voorkom 
water in de tank en maak je tank 
schoon, indien nodig. Over het 
schoonmaken van een dieseltank 
heeft Maarten Roks een instructief 
artikel geschreven.

Behouden vaart
Naast het welzijn van de motor is 
er in dit nummer aandacht voor het 
welzijn/gezondheid van de zeiler 
zelf. Enkelen onder ons hebben in de 
wintermaanden een cursus ‘Acute 
zorg aan boord’ gevolgd, buitenge-

woon instructief. Annemieke Stal-
laert doet daar verslag van, waarna 
Casper de Lange beschrijft hoe hij 
‘reanimatie’ in de praktijk moest 
uitvoeren. De instructrice van de 
cursus legt tot slot nog uit wat er 
in uw ‘boordapotheek’ moet zitten. 
Advies: volg een cursus EHBO aan 
boord!

Tochtverhalen
Tot slot staan er in dit nummer 
(naast veel meer) nog een paar 
mooie tochten beschreven. De 
tocht van de Scylla naar de Scilly-ei-
landen, de tocht van de Visser langs 
de Bretonse kust en de voorberei-
dingen om terug naar Nederland 
te varen. Maar bovenal een mooie 
impressie van Martien Oerlemans 
van hun reis naar de Carieb en in 
het bijzonder hun bezoek aan Sene-
gambia.

Theo Bouwman

Van de redactie
Behouden vaart in dit nieuwe seizoen!

Redactie & Bestuur

Zoals elders in deze Zeezeilen te lezen is, hebben we 
het afgelopen jaar maar liefst 40 dagen deel kunnen 
nemen aan PZV-activiteiten. Da’s ruim 10 % van het 
jaar. Net zolang als Mozes door de woestijn zwierf. 
Dan kun je beter met de PZV het water op.

Ook voor komend jaar lijkt de agenda zich beter te vul-
len dan ooit. Wat daarbij erg leuk is: er ontpoppen zich 
telkens nieuwe projectleiders! Mensen die we al wat 
langer niet meer hebben gezien, komen ineens actief 
terug. Leden die we de afgelopen jaren geregeld bij de 
aanmeldingen troffen, willen nu eens de kar gaan trek-
ken. De gastenlijst voor de Slepersborrel (waar we alle 
actieve vrijwilligers bedanken voor hun inzet) groeit de 
pan uit. 
Het bestuur ziet dat als bewijs van de vitaliteit van 
onze club. Niet een klein clubje vrijwilligers dat de kar 
trekt, terwijl de rest achteroverleunt, nee: de vereni-
ging leeft en er is betrokkenheid op alle niveaus.
En we houden er een vol en gevarieerd program aan 
over. Natuurlijk hebben we er als bestuur over gespro-
ken of we daarmee niet het risico lopen dat activiteiten 
elkaar gaan uithollen. Want niemand heeft tijd om aan 
alles mee te doen.  Je hebt immers ook andere sociale 
verplichtingen, het thuisfront, wintersport, werk, you 
name it....  en 10 % van je tijd bij de PZV doorbrengen 
is natuurlijk een illusie (al klinkt het niet slecht moet ik 
zeggen). 

Misschien overvol
Met zo’n druk programma is het logisch dat 
niet alle activiteiten vol zitten. En da’s op zich 
helemaal niet erg. Want het gaat niet om de 
kwantiteit van de deelnemers, maar om de 
kwaliteit. Op de een of andere manier is het 
toch altijd weer gezellig!
Natuurlijk is het voor de deelnemers - en 
vooral ook voor de organisatoren - nog fijner als er veel 
mensen op af komen. We proberen activiteiten zo lang 
mogelijk van te voren in te plannen (zie de activitei-
tenkalender op de website), zodat je in ieder geval je 
agenda kunt blokken voor die ene activiteit die je echt 
niet wilt missen. 
En, niet onbelangrijk, we zien steeds meer introdu-
cees op onze activiteiten. Al dan niet door samenspel 
met andere verenigingen, zoals de ASML Sailing Club 
Nederland en WSV Beatrix. Maak van die mogelijkheid 
gebruik en blijf mensen bij onze fantastische activitei-
ten betrekken. 

Door de veelheid aan activiteiten blijft de PZV in 
ieder geval voor iedereen toegankelijk. Als je het ene 
weekend al bezet bent, kun je het volgende weekend 
misschien wél met PZV mee. Er is altijd wat te doen. 
Reuring! Daar worden wij erg vrolijk van....

Annemieke Stallaert

Hoe meer activiteiten, 
hoe meer vreugd

Redactie & Bestuur
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Willem Triki

Eerste bericht van de vlootvoogd
Ramsgate 2017

Ramsgate

Alle leden PZV, alle leden PZV, alle leden PZV, 
hier de Hellen voor de positiemelding van ….. 
uur over naar kanaal 77

Alleen dit bericht laat mijn bloed al harder 
stromen. Enerzijds omdat dit aangeeft dat de 
Ramsgatetocht weer voor de deur staat, an-

derzijds omdat ik het een enorme eer vind om dit jaar 
als vlootvoogd de vloot te mogen vertegenwoordigen. 
Ik zie het als een erefunctie die ik met alle waardigheid 
zal proberen te bekleden. Mijn voorgangers hebben het 
allen, op geheel eigen wijze, op een fantastische manier 
ingevuld en de lat ligt hoog. Ondanks dat het een ere-
functie is zie ik ook de verantwoordelijkheid en de in-
houd van de functie. Een vlootvoogd moet inspirerend, 
toegankelijk, communicatief, doortastend en vooral 
verbindend zijn. Gezien de gemaakte afspraken mag hij 
het reisdoel maar vooral de sfeer niet uit het oog verlie-
zen. Bovendien zijn er dan nog de doelstellingen van de 
vereniging die opstappers en het leerelement de ruimte 
wil geven.
Dit alles is voor een vlootvoogd stof om over na te den-
ken. Voordat jullie nu denken: dit wordt wel een hele 
serieuze Ramsgatetocht, kan ik jullie gerust stellen, 
Willem blijft Willem, op zee bloedserieus en op de wal 

vooral gezellig. Wel heb ik mijzelf als vlootvoogd vier 
(even belangrijke) doelstellingen opgelegd.

•Met zoveel mogelijk boten naar de overkant
•Zo veel mogelijk zeuntjes aan de overkant verwelko-

men.
•De vloot bij elkaar houden.Een goede sfeer.

Met zoveel mogelijk boten naar de overkant
Graag doe ik langs deze weg een oproep aan een ieder 
om in te schrijven voor de Ramsgatetocht. Bovendien 
doe ik een oproep om in je haven eens te kijken of er 
niet vlotte mensen met een boot zijn die ook de zee 
op willen maar het alleen niet goed durven. Maak ze 
enthousiast, vertel over de Inslingertocht die natuurlijk 
ideaal is om kennis te maken en te ervaren hoe het is 
op zee en hoe het is om binnen een vloot op te trekken. 
Ik daag een ieder uit om een havengenoot, met boot, 
aan te melden. Je maakt kans op een fles champagne 
tijdens het Captain’s dinner. Deze brengt de vlootvoogd 
persoonlijk mee en hij zal deze verloten onder de leden 
die een havengenoot aangemeld hebben.
Maar ook doe ik een oproep aan leden die twijfelen, 
laat het weten en we kijken samen of we de twijfels weg 
kunnen nemen.

De Ramsgate valt laat dit jaar dus de kans dat boten nog 
niet klaar zijn is klein. Mocht het onverhoopt gebeuren 
dat je in tijdnood komt dan kunnen we kijken of er men-
sen in de vereniging een handje kunnen helpen. Uit-
gangspunt is dan natuurlijk wel dat de schipper er alles 
aan doet om zijn boot op eigen kracht gereed te maken. 
Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de schipper.

Zoveel mogelijk zeuntjes aan de overkant
Doelstelling van de vereniging is mensen enthousiast te 
maken voor het zeezeilen en ze de mogelijkheid te bie-
den om aan boord van onze boten zeezeilervaring op te 
doen. We hebben hiermee in het verleden fantastische 
zeezeilers/opstappers in onze vereniging gekregen die 
misschien nog wel beter varen dan menig schipper. Wij 
zijn als schipper dan ook maar wat blij dat je deze per-
sonen altijd kunt benaderen voor een wegbrengtocht. 
Deze mensen waren in het verleden ook eens zeuntje. 
Dus benader jong en oud en maak ze warm om eens 
mee te varen. Let wel het is geen cruise vakantie, het is 
zeezeilen met een hands on mentaliteit. Je wordt inge-
deeld voor een wacht en dan moet je er staan ook al is 
het 2.00 uur ’s nachts en is het koud en regent het. Maak 
mensen enthousiast laat ze contact maken en trek ze er-
bij. Op zowel het zeuntje als de persoon die hem of haar 
aanmeldt toasten we tijdens de schippersborrel.

De vloot bij elkaar houden
Tja, een jaarlijks terugkerend onderwerp. Dat zegt al 
meer dan genoeg. Ik ga ook niet hameren op je moet en 
je zal enz. Dat heeft geen zin en het kan de tocht onveilig 
maken. Als een wat minder ervaren schipper zich ver-

plicht gaat voelen om in voor hem onacceptabel weer 
uit te varen dan slaan we de plank finaal mis. Ander-
zijds kun je de meest ervaren schipper niet verbieden 
om een uitdaging aan te gaan. Voor alle andere gevallen 
pleit ik voor gezamenlijk optrekken. Dit is niet nieuw dit 
is waar iedere vlootvoogd naar streeft. De aanpak moet 
in mijn ogen zijn: maak het zo leuk dat niemand iets an-
ders wil. Die handschoen heeft de commissie opgepakt 
en als alles lukt dan hebben we een programma dat er 
zeker voor zorgt dat we bij elkaar blijven. Zie de aankon-
diging/briefing op 21 april. 

Een goede sfeer
Wat is vlootvoogd zijn toch mooi. Je geeft jezelf een 
doelstelling en het enige wat je moet doen is de leden 
laten doen waar ze goed in zijn. Zeilen, borrelen, wan-
delen, gezamenlijk dineren en lachen met een hapje en 
een drankje. Wat is het leven toch zwaar.
Taak van de vlootvoogd: zorg dat een ieder veilig in de 
volgende haven komt en zorg dat er tijd is om je erva-
ring, onder het genot van een drankje en een hapje, 
met andere te delen.

Kortom we maken er een mooie tocht van en ik hoop 
dat jullie er net zo naar uitkijken als Annemieke en ik.
Alle schepen PZV, alle schepen PZV, alle schepen PZV, 
dit is het einde van de positiemelding. Behouden vaart, 
terug naar kanaal 16 en stand by.

Bradwell
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Laten we hopen dat deze hulp niet nodig zal zijn
Ramsgate zal leeg zijn zonder de PZV Woolverston

De haven van Tollesbury
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Frans Jansen

 Iets in de schroef ...?

Techniek & Vaarpraktijk

‘Het roer gaat ook zwaarder’, roept 
iemand, maar in het betrekkelijk 
rustige zeewater tijdens de Rams-
gate rally 2016, tweede dag, is niets 
te zien; er is weinig of geen wind 
(daarom liep de motor), de stroom 
staat nog uren tegen en we drijven 
langzaam over de Sandettie Bank, 

iets voorbij de shipping lane.
Zeker nog 30 mijl varen  naar  Rams-
gate, stelt de schipper somber vast.

Prachtig weer
Tja…en het was zo’n prachtige zon-
nige dag, die zondag 1 mei 2016, 
toen we om 09.00 uur als laatste 

van de PZV vloot uit de RYCO haven 
van Oostende  vertrokken, de Ma-
rot met drie bemanningsleden.
We voeren op motorkracht de be-
kende Route des Bancs de Flandre 
et Ruytinghe en vroeg in de mid-
dag had zich een licht zuchtje wind 
ontwikkeld, maar dat was weer ver-
dwenen.
We zagen op de Lyra, het schip voor 
ons, een spinnaker hijsen en dat de-
den we op de Marot natuurlijk ook, 
zeezeilen toch? Maar tegen de tijd 
dat onze Spi goed en wel stond viel 
de wind weg en draaide de stroom 
tegen: de motor werd dus gestart.

We kennen het liedje onderhand wel. Tijdens een mooie tocht 
en op een ongeschikt moment zegt de stuurman plotseling, met 
iets van geforceerde kalmte: ‘Ikke ..heu ..denk dat er iets in de 
schroef zit enne ... de motor loopt niet lekker!?’
Ja, iedereen aan boord hoort het nu, of liever, precies op dat mo-
ment valt er een doodse stilte omdat de motor er vanzelf mee 
ophoudt!

Inmiddels was de hele PZV vloot  
aan de horizon verdwenen behalve 
de Lyra. Die was nog net zichtbaar 
aan de horizon, gehuld in een wazig 
voorjaarszonnetje.

Verhoudingen helder
Aan boord van de Marot waren de 
verhoudingen duidelijk. Opstapper 
Jaap Romijn, 76 lentes jong en in be-
zit van kapitein brevet grote vaart; 
tweede schipper Renso Vonk, 74 
jaar, oud PZV-er & schipper, leraar, 
instructeur, examinator (auteur van 
o.a. onmogelijk moeilijke navigatie 
examen vragen). En tenslotte schip-
per Frans, ook ooit  instructeur, 
maar nog slechts  69 jaar en dus de 
aangewezen junior vrijwilliger om 
in deze situatie overboord te gaan!
Frans pruttelde nog wat in de trant 
van… ‘wel ervaring met rommel 
in scheepsschroeven, maar niet 
met begin mei in zee zwemmen’! 
Bovendien, hij heeft een soort re-
clame neopreen-surfpakje, met 
korte broekspijpen en mouwtjes, 
dat hem niet meer past en het wa-
ter voelt erg koud aan! 10, nee 9,4 
graad Celcius meldt Renso vrolijk, 
uitgelezen via de digitale tempera-
tuur meting van de windset.

Hulp van de Lyra
De Lyra, het enige PZV schip nog in 
zicht, wordt via kanaal 16 en vervol-
gens 77 opgeroepen, meldt zich di-
rect en komt zonder aarzeling naar 
ons terug varen: ‘Misschien naar 
Zeebrugge slepen?’
Ook weet de schipper van de Lyra 
- uiterst bemoedigend - te melden 
dat het zeewater ter plekke volgens 
hun apparatuur wel 14.5 graden C 
warm is (!), een hele geruststelling 
voor Frans, want 10 graden C is wel 
erg heftig in een korte broek!
Hoe dan ook, de zwemtrap wordt 
direct omlaag geklapt, Frans stapt 
overboord, (geen tijd voor spijt!). 
Speciale uitrusting: een scherp nin-
ja mesje met zaagtanden, een duik-
brilletje en ...een lange spijkerbroek 
want alle beetjes helpen. Geen ‘lijf-
lijn’, maar dat heeft een verklaring 
(zie verder).

Eenmaal onder water - zo koud dat 
het brandde - scheen het heldere 
zonlicht onder de boot door. Een 
hele grote, dikke bal van opgerold 
groen visnet zat tussen uithouder, 
roer en romp klem onder de boot. 
Van de scheepsschroef en/of de as 
was niets meer te zien.

Afrollen
Boven  gekomen, aan de andere 
kant van de boot, meldde de naar 
adem snakkende duiker dat volgens 
hem lossnijden geen optie was. Er 
zat veel te veel net om de schroef, 
maar als we de keerkoppeling nou 
in z’n vrij zetten, misschien kunnen 
we dan dat net er afrollen?
Bij de volgende duikoefeningen 
kreeg Frans goed vat op het net. 
Met twee voeten, dwars op de kiel 
en romp staand, trok hij meter na 
meter net - wel 8 meter of meer - 
van de schroefas, die inderdaad 
netjes terug draaide.
Eenmaal het net eraf leek voor 
Frans ‘alles een beetje te vervagen’ 
en hij voelde weinig of niets meer...
als de bliksem eruit!!, terwijl de 
Lyra net kwam aanvaren.
Eenmaal onder de warme douche, 
keerden de meeste lichaamsfunc-
ties spontaan weer terug. Best op-
merkelijk, omdat bij nader inzien 
toch de 9,4 graad C temperatuur 
meting de juiste bleek te zijn ge-
weest en de 14.5 graad C een ver-
gissing...!

De moraal en kracht van suggestie 
1. Frans Jansen is op leeftijd, maar 

een redelijk ervaren zwemmer; 
heeft in de loop de jaren heel 
wat sleutels en gereedschap op-
gedoken, vislijnen, netten, lob-
sterpot lijnen, schoten en zelfs 
ankerlijnen onderwater geklaard. 
Dat scheelt in zelfvertrouwen, 
gewoon denken dat je iets kan 
helpt. Wat ook helpt is: denken 
dat het water minder koud is dan 
het is!

2. Ervaring heeft ook geleerd, dat 
ongehinderd kunnen bewegen 
zonder lifeline bv. snel onder de 

boot door duiken erg belangrijk 
kan zijn, met name bij golfslag. 
Want je wilt geen dreun op je 
hoofd van je eigen -stampende 
- boot, terwijl je al naar adem 
snakt en mogelijk ook in een 
touw verward raakt. Echter, zon-
der  lijn in open water werken 
blijft gevaarlijk. Dat kan alleen 
bij geschikt weer en indien meer-
dere mensen , met helder zicht, 
de zaak van alle kanten in de ga-
ten  houden! In dit geval was op 
de Marot en ook op de Lyra alles 
klaar voor actie! 

3. Het grootse gevaar is en blijft de 
koude, ‘je voelt jezelf niet meer’ 
en het beoordelingsvermogen 
vervaagt;  na 10 minuten in 10 
graden voel je echt helemaal 
niets meer....! NB: De Marot en 
schipper beschikt inmiddels over 
een nieuw, passend en het hele li-
chaam bedekkend dik ‘neopreen 
pak’, waarmee duiken en zwem-
men ook in koud water, geoefend 
wordt! 

4. De boosdoeners: vissers, maar 
ook hengelsport beoefenaars. 
Sportvissers, met vervaarlijke  
stukken lood zwaaiend van de  
kant (IJmuiden, Nieuwpoort, 
Dieppe, Fecamp, e.a.). Terwijl je 
binnenvaart en ze je aankijken, 
gooien ze met 100+ gram lood 
verzwaarde paternosters met 6 
tot 12 grote haken over je boot 
en zijn dan boos als hun vislijn 
knapt....!(ik heb de gaten nog in 
mijn grootzeil)

Nawoord 
Franse politiek en vislijnen…
Toen ik jaren geleden, weer eens 
met een vislijn om de schroef Diep-
pe was binnen gestrompeld, en na 
het lossnijden, verhaal ging halen 
bij het kantoor op de oude sluis bij 
het indrukwekkend hoofd van de 
havendienst, met snor gezeten ach-
ter zijn enorme bureau, met mooie 
foto’s en posters aan de muur van 
presidenten, de nieuwe burger-
meester en een poster die Dieppe 
aanprees als beste jachthaven van 
Europa.
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Misschien omdat ik aanhield en wat Frans sprak(?), 
bood hij koffie aan, liet me - zo maar - voor zijn bureau 
zitten en sprak: 
“Monsieur, u bent een Ollander, dat zie ik, een vreem-
deling, iemand verstoken van kennis en Franse Cultuur, 
ik zal u uw onwetendheid niet te veel kwalijk nemen, 
maar, als bezoeker van ons gastvrije land, moet u wel 

begrijpen dat in Frankrijk alles politiek is en omge-
keerd...! Zo wil onze president, en natuurlijk onze nieu-
we burgermeester (wijst op de posters) Dieppe, met 
hulp(geld) van de Europese gemeenschap, weer wel-
varend maken en ons groots nautisch verleden, doen 
herleven! Grote investeringen in watersport- haven - 
nieuwe moderne faciliteiten, de beste van Europa!”
Ik knik, kan het verband met die verrekte vislijnen met 
lood toch niet leggen. Hij heft vermoeid de hand, de 
bezoeker is nog onnozeler dan hij dacht: 
“Dieppe heeft tegenwoordig een zeer hoge werkeloos-
heid, de hoogste van Frankrijk, meneer, gevolgen van 
jaren en jaren verouderd beleid; ik heb daar weinig ver-
stand van, maar, de nieuwe burgermeester, een over-
tuigd en gekozen socialist, gaat dat veranderen, me-
neer, de socialisten zijn nu aan de macht, hier in Dieppe 
en dan moet U iets goed begrijpen als u hier binnen 
vaart, want zolang dat duurt, doen onze socialisten al-
lemaal hetzelfde: Vissen! De hele dag, alle dagen, me-
neer, ook ‘s nachts, in de oude en de nieuwe haven, op 
kades, sluisdeuren, op pieren en steigers, overal wordt 
met hengels gezwaaid, met lood gegooid en gevist me-
neer.....hij keek me ernstig aan: vissen verbieden ...hij 
schudde meewarig zijn hoofd, ‘t zou in de huidige tijd 
tot revolutie leiden in Dieppe meneer, tot oproer, extre-
misme en erger....begrijpt u?”

• Met ingang van 1 april 2017 zijn de huidige en toekomstige windparken voor de Nederlandse kust van de 
Noordzee doorvaarbaar, zij het onder voorwaarden. Met uitzondering van het Geminipark boven Ame-
land. Die voorwaarden zijn o.a. AIS-B (aan), kanaal 16 uitluisteren, niet ankeren, afstand tot turbines 50 
meter en transformatorstation 500 meter, alleen overdag en niet bij slecht weer! 

• De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen, met als strekking dat de Minister van I&M aan Rijks-
waterstaat de opdracht moet geven om ook het vaarwater buiten de vaargeul bevaarbaar te houden. De 
watersportorganisaties hebben in een brief aan de Minister dit verzoek ondersteund en om geldelijke 
ondersteuning gevraagd voor het maaien van Fontijnkruid in de Randmeren en Markermeer. Diverse 
Provincies ondersteunen dit verzoek. (bron TZ 264)

• De Toerzeilers vieren hun 9-e lustrum in Marina Rotterdam in het weekend dat de PZV zeilers hun jaar-
lijkse Ramsgate tocht starten, namelijk van 19 tot 21 mei. Vooraf gegaan door allerlei aanbrengtochten, 
Zuid binnendoor, Zuid buitenom en Noord buitenom.

• ROBOTVIS: “Rijkswaterstaat heeft opdracht gegeven om de robotvis MACO verder te ontwikkelen. Maco 
kan microplasticvervuiling opsporen, opslurpen en rapporteren. De robotvissen zouden in scholen inge-
zet kunnen worden om onze rivieren op te schonen.” Aldus de weergave in de Waterkampioen 3.2017. 
Doe ook nog wat zee en oceaan!

• Het was toch wel weer erg leuk om Terschelling via het Schuitegat te verlaten. Jarenlang moeilijk tot niet 
bevaarbaar en nu weer aardig ingesleten. Toch nog een beetje opletten geblazen!

• En, wie geen lid is van PZV en dit toch leest. Je kán lid worden zonder ballotage! Welkom. Zie www.pzv-
zeezeilen.nl  

Vereniging

Kanaal 77

Docus Heringa

Het Getij
Hugh Aldersey-Williams

Boekbespreking

Het Getij leest als een trein. 
Hugh Aldersey-Williams is een heer-
lijke verteller. Zijn trant lijkt wel wat 
op die van Bill Bryson, waarover 
Silvia Witteman zei dat als ze naar 
een onbewoond eiland verbannen 
zou worden, ze zijn hele oeuvre zou 
meenemen.

Hartenklop
Het getij, de hartenklop van de oce-
anen, is een fenomeen dat wij bij de 
PZV zo goed kennen. Of kennen we 
het eigenlijk wel? We ervaren het 
op iedere reis weer en proberen er 
maximaal van te profiteren, maar 
kennen?

Hugh, wetenschapsschrijver, gaf 
het boek de ondertitel ‘wijsheid en 
wetenschap van eb en vloed’. Hij 
baseert zijn verhaal waar mogelijke 
op zijn eigen waarnemingen. Gewa-
pend met rolmaat, ruitjes papier, 
schrijfgerei en een stoel kiest hij 
voor dertien uur domicilie aan de 
noordkust van Norfolk, ergens tus-
sen Great Yarmouth en The Wash 
en begint zijn waarnemingen. Deze 
benadering van het fenomeen eb 
en vloed is tekenend voor het hele 
boek. Ook als hij daarvoor naar de 
meest afgelegen plaatsen moet rei-
zen. Sommige van die plekken zijn 
ons wel bekend. Andere een invita-
tie om eens als reisdoel te kiezen.
 
Oudheid
Zo komt hij in Chalcis in Grieken-
land waar de stroming in de Euripus 
Strait onderwerp van zijn studie is. 
Hij gaat terug op Aristoteles en ver-
telt hoe die al een verklaring pro-
beerde te formuleren voor de ver-
schijnselen die hij daar waarnam. 
De verhalen over de zeereis van 
Odysseus brengt hem op veel plaat-
sen rond de Middellandse Zee. Niet 
alleen de Griekse mythologie maar 
ook waarnemingen van vroege en 
latere geografen worden opgevoerd 
om de worsteling van de mensheid 
met het begrip getij te illustreren.
 
Waarnemingen
Het boek is ook een opsomming van 
fascinerende verschijnselen die aan 

het getij kunnen worden 
toegeschreven. Een daarvan nam ik 
zelf waar toen ik in 1992 langs de 
Mull of Kintyre zeilde. Daar wordt 
gewaarschuwd voor heftige over-
falls tot heel ver uit de kust. Hugh 
trekt ernaartoe om de oorzaak op te 
sporen en lardeert zijn verslag met 
sappige anekdotes. Zo komt hij ook 
in Nova Scotia waar het hoogste tij 
ter wereld gemeten wordt en foto-
grafeert er het merkwaardige ver-
schijnsel ‘vloedbranding’.
 
In Noorwegen gaat hij op zoek naar 
de maalstroom die in ‘Twintigdui-
zend mijlen onder zee’ van Jules 
Verne het schip de Nautilus van Ka-
pitein Nemo verzwelgt. Hij spoort 
de plek op en gaat met een plaatse-
lijke visser scheep. Zelf waarnemen 
is het adagio van de wetenschapper 
en dat alles zonder ook maar een 
formule op de lezer los te laten. 

Voor een meer exacte benadering 
van het tij kan ik het boek ‘De wate-
ren van de wereldzee’ van Prof. Dr. 
Groen uit 1960 aanbevelen. Anti-
quarisch verkrijgbaar, of goedkoper 
en zeker leuker de voordrachten 
hierover van Arend Jan.

Het Getij, 2016, is een mooi uitge-
geven hard cover van De Bezige Bij. 
Helaas zijn de  foto’s niet geweldig 
en mist de vertaling hier en daar de 
maritieme touch. Nieuw € 29,90 en 
mijn exemplaar voor de halve prijs.

Waarschijnlijk was het een vlaag van heimwee naar het grote water en de goede recensie in de week-
endbijlage van de krant die mijn interesse had gewekt. De boekwinkel had het en aan de leestafel 
was ik in no time verloren. 
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Arend Jan Klinkhamer

Weer-apps met 5 poten
Voor Android, iPhone en iPad

Techniek & Vaarpraktijk

Voor diegenen die graag wat meer achtergrond van het weer zien, is er voor iPhone de app Het weer (Het 
weer HD voor iPad), voor Android heet deze Het weer in Nederland. De app geeft alle publiek beschikbare 
weerinformatie: de verwachtingen korte en lange termijn, actuele wind, temperatuur en zicht in Neder-
land en, heel handig, een uurverwachting voor de komende twee dagen voor de ingestelde locatie. Daar-
bij buienradar van Fécamp tot Sylt, weersatellietbeelden en weerkaarten voor West-Europa van het KNMI, 
van Bracknell en van de Deutscher Wetterdienst waarop ook buien en dergelijke zijn aangegeven. Boven-
dien is er de bespreking van de weermodellen door een KNMI-meteoroloog waarin de onzekerheden van 

de huidige verwachtingen worden besproken. Een heel fraaie app die van de Duitse Bocht tot Le Havre bruikbaar is. 

Voor de zeeweerberichten in tekst is de iPhone app SailorsWeather ideaal. Hij geeft binnen één app toegang tot 
berichten van KNMI, van Vlaamse Hydrografie, Met Office en Deutsche Wetterdienst (deze ook voor Middellandse 
Zee). Je kunt afhankelijk van je vaargebied natuurlijk een favorietenlijstje maken. Er is geen Android versie.

Gribfiles zijn op allerlei manieren beschikbaar. Ik gebruik op de iPad meestal PocketGrib; hij is er ook voor Android. 
Deze is redelijk zuinig in MB’s en heeft goede weergavemogelijkheden. De Gribfiles zijn voor de hele wereld be-
schikbaar.

Bijgaande screenshots geven een indruk van elke ap

Het Weer HD Openingsscherm. De kaarten rechts gaan 
40 uur vooruit.

Het Weer HD: hoge resolutie windkaart tot 40 uur voor-
uit.

Het Weer HD: Weerkaart Deutscher Wetterdienst 4 da-
gen vooruit met weersverschijnselen. In de menubalk 
zie je dat o.a. ook Bracknell beschikbaar is.

Het overzicht van weerberichten in SailorsWeather

PocketGrib gribfile. Linksonder de lagen die je kunt la-
ten zien. Het blokje rechtsboven geeft de precieze ge-
gevens voor het rondje in het centrum. Door de kaart te 
verschuiven kun je de gegevens overal zien.
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Maarten Roks

Activiteitenkalender

Club-Activiteit

Mooi en actief winterseizoen…. 
met veel activiteiten en voor ieder wat wils. 
Pubavonden van leden voor leden met in-
teressante en verrassende diapresentaties 
werden goed bezocht. Daarnaast hebben we 
cursussen gehad voor Klein Vaarbewijs 1 en 
2, Basiscertificaat Marifonie, EHBO en reani-

matie. In februari hebben we een geslaagde quizavond 
gehad. Voor maart stond een - voor dit seizoen tweede - 
Get Wet Maritiem training op de rol en een presentatie 
over GTL als alternatief voor diesel zonder de nadelen 
van algengroei. 

Voorjaar
Voor april stond de voorjaars-ALV met daarna dia’s uit 
de oude doos op de rol. Met Pasen is er een IJsselmeer-
tocht en rond Koningsdag gaan we inslingeren middels 
een tocht vanuit noord en zuid naar Scheveningen. In 
mei is er traditiegetrouw de Ramsgate. 

Zomer en najaar
In juli gaan we alweer voor de tweede keer op eigen kiel 
naar North Sea Jazz / Rotterdam. De Waddentocht en 
‘de 8 uur van de Oosterschelde’ zijn ook dit jaar vaste 
septemberactiviteiten. In oktober is er weer het Einde-
jaarsweekend. We proberen ook nog een Bibbertocht 
te realiseren eind oktober. Voor volgend winterseizoen 
hebben we concrete plannen voor een tweedaagse me-
teotraining voor iedereen en nog veel meer.
 
Tussen 1 september 2016 en 31 augustus 2017 is er 
op één op de acht dagen een PZV-activiteit (soms zelfs 
dubbel). Om dit alles mogelijk te maken en blijven 
hebben we leden nodig die activiteiten mede willen 
organiseren. Een recente oproep heeft kandidaten 
opgeleverd voor de rol van projectleider. Wij nodigen 
eenieder uit om zich ook - spontaan of op vraag - aan 
te melden.

Theo Bouwman

Van Brouwersdam tot Oerol

Cultuurevenementen aan zee

In de afgelopen jaren hebben we in 
Zeezeilen impressies gegeven van 
bezoeken aan en aankondigingen 
van cultuurevenementen aan zee. 
Oerol op Terschelling, The Great 
Wide Open op Vlieland, Jazz at Sea 
op Walcheren, het North Sea Folk 
& Shanty Festival in Blankenberge 
en North Sea Jazz in Rotterdam 
passeerden de revue.  Nu weer 
wat aankondigingen! Waaronder 
een nieuwe: ‘Concert at Sea’ op de 
Brouwersdam.

‘Concert at Sea’, Brouwers-
dam
Begin juli vorig jaar viel mijn oog 
op een krantenkop. ‘Blijvertje aan 
Brouwersdam’, met als subkop 
‘met 40.000 bezoekers is ‘Concert 
at Sea’ een grote speler in het fes-
tivallandschap geworden. Met Hol-
landse nuchterheid als grootste 
wapen. Daarbij zoekt het publiek 
naar dansbare beats, meezingre-
freinen en een feestelijke presen-
tatie’, aldus de reporter. Zelf had ik 
er slechts zijdelings van gehoord!
De plek op de Brouwersdam waar 
de happening plaatsvindt, bij de 
spuigaten, ken ik alleen van win-
terse en dus koude vogelspot-
tochten van het KNNV. Allerlei 
soorten wintervogels worden bes-
pied, maar ook bruinvissen en zee-
hondjes. De eerste dag verregende 
vorig jaar, waar kennen we dat van, 
maar niemand die er om maalde. 
De tweede dag werd afgesloten 
door huisband Blof en voorafge-

gaan door bands als Skunk Anansie 
met de zangeres Skin (een succes 
met een nummers als Weak en He-
donism), de countryband van Ilse 
de Lange en Jett Rebel. Zie www.
concertatsea.nl 
Dit jaar staat ‘Concert at Sea’ ge-
pland voor 30 juni en 1 juli. Met 
onder andere bands als Doe Maar, 
Kensington, Tom Odell op vrijdag 
en Racoon, Anouk, UB40, Broed-
erliefde, Teske en Blof op zaterdag. 
Als de kaarten uitverkocht zijn, wat 
snel gaat, dan kan je het toch nog 
wel goed volgen op vele plekken. 

Oerol
Van 9-18 juni barst het 10-daagse 
Oerol-festival op Terschelling weer 
los. Locatietheater in de natuur 
– bos en duinen - of in de schuur, 
straattheater, muziek, acrobatiek 
en nog veel meer is er te zien en te 
horen. Alsook expeditietochten per 
fiets naar allerhande expeditiepro-
jecten. Dat alles in het jaar voordat 
Oerol onderdeel is van Leeuwarden 
Culturele Hoofdstad van Europa 
2018. De voorbereidingen zijn nu 
in volle gang. 
Zo zaten Liset Moerdijk en Rutger 
Bergboer van de groep Prins te 
Paard, drie dagen op vogeleiland 
Griend. Daar maakten ze uit 118 
aanmelders een keuze voor slechts 
één Expeditieproject. Tijdens Oerol 
halen ze het eiland Griend dichter-
bij de Oerolgangers. 
Schweigman& werkt voor de voor-
stelling Erf met mensen uit de om-

geving en onderzoekt op 
poëtische wijze wat van 
generatie op generatie 
wordt doorgegeven. De 
eeuwige cyclus van geb-
oorte-leven-dood wordt 
in een hallicunerend 
ritueel voelbaar. Een indringen-
de multimediale voorstelling met 
zang, muziek, beeld, etc.
Zomaar twee voorbeelden van 
wat er te zien zal zijn. Naast zoveel 
meer. Voor elk wat wils. En dan nog 
iets. Op de website www.oerol.nl 
kan je prachtige eilandliedjes zien 
van Roosbeef en Snowapple, Con-
voi Exceptional, Gery Mendes en 
Andre Manuel. Genieten!

North Sea Jazz
Tot slot het North Sea Jazz Festival, 
waar je sinds vorig jaar ook op ei-
gen kiel met PZV (en ASML) naar 
toe kunt gaan. Uit het verslag van 
vorig jaar in Zeezeilen bleek het 
toch vooral een - deels onfortuinli-
jke – zeiltocht te zijn geweest. Met 
veel gezelligheid en drank. Maar 
wat miste was een leuke impres-
sie van het North Sea Jazz Festival 
zelve, dat dit jaar plaatsvindt van 
7-9 juli. Programmatische infor-
matie vind je op de website www.
northseajazz.com/nl/programma  
Daar zag ik namen voorbijkomen 
als Steve Winwood, Herbie Han-
cock, Nora Jones en Van Morrison! 
Niet missen dus en tijdig achter 
kaartjes aan.
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Ben Visser

Afscheid van de mooie Bretonse kust
De VISSER op weg naar nieuwe zeilavonturen

Tochtverslag

Het lijkt al weer lang geleden dat Marloes en 
ik na een prachtige zeilreis van drie maanden 
in oktober 2014 in Arzal afmeerden.

Hoogtepunten
In eerdere verhalen in Zeezeilen heb ik hier 
uitgebreid over geschreven. Ook over de drie 

mooie zeilvakanties die we in 2015 daar hebben mogen 
beleven is een gedeelte door mij in Zeezeilen beschre-
ven en heb ik op een dia avond over verteld. De “PZV” 
vrienden zeiltrip in de herfst van 2015 met de VISSER 
was ook weer een hoogtepunt van ons verblijf aan de 
Bretonse kust. Met Harrie Olie en Henri Boetzkes erbij 
hebben we daar heerlijk sportief gezeild en smaakten 
de borrels opperbest. Met Marloes samen hebben we 
in het voorjaar, toen het weer vrij slecht was, de rivier 
La Vilaine tot aan Redon ook een keer afgevaren. Dat is 
met de VISSER dan natuurlijk heel comfortabel want we 
zitten onderweg lekker warm en droog….

Afscheid Arzal
In 2016 waren de weergoden ons wat minder goed ge-
zind waardoor de bedoelde vakanties in het voorjaar en 
najaar letterlijk in het water vielen. In de zomer voelden 
we ons echter de (water) koning te rijk in het zeilwalhal-
la langs de Bretonse kusten. Zuidelijker naar de Vendee 
bleken de eilanden Ile d’Yeu  en Ile Noirmoutier voor 
ons ook weer echte pareltjes om te ontdekken.
Hier komt echter een eind aan. Het besluit is genomen, 
contracten opgezegd en ik ben volop met de voorberei-
dingen bezig om een avontuurlijke zeilreis richting ons 
mooie kikkerland te ondernemen. Uiteindelijke doel is 
om na de nodige omzwervingen van circa een maand 

zeilen in Lelystad af te meren. Daar hebben we een 
mooie ligplaats kunnen bemachtigen. Maar dat is voor 
later….

Nieuwe plannen
Eerst maar eens mijn plannen voor het nieuwe zeil-
avontuur uit de doeken doen. Het plan is om uiterlijk 
de laatste week van april “bezakt en bepakt” naar Arzal 
te vertrekken. De eerste dagen zal ik moeten investe-
ren aan reparatie/herstel/onderhoud zaken. Dingen 
gaan namelijk ook kapot en onderhoud is ook minder 
mogelijk als je boot zo ver weg ligt. Naast een nieuwe 
auto-pilot “brein” unit, paar nieuwe joekels van accu’s, 
interieur zaken (o.a. nieuwe gordijnen die nu in een 
naaiatelier in Valkenswaard worden gemaakt), houtlak 
werkzaamheden, bazaan zeil voorzien van reef moge-
lijkheden (nu bij zeilmaker),  kleine roerblad reparatie  
en zo nog heel wat dingen…. moet de boot ook nog 
van een nieuwe laag antifouling worden voorzien. Al 
die spullen moeten ook nog mee in de auto naar Arzal. 
Goede nieuws is dat mijn broer heeft toegezegd me 
weg te brengen en gelukkig beschikt over een grote 
SUV. Fourage volume zal ook niet gering zijn.

Er van uitgaand dat alles volgens plan zal verlopen hoop 
ik na maximaal 4 dagen het ruime sop te kunnen kiezen. 
Hierbij zeg ik bewust “ik” omdat mijn avontuur begint 
met een flinke stap voorwaarts op mijn zeil cv. De eer-
ste week ga ik namelijk solo zeilen op de VISSER. Mijn 
doel is om in die week op een relaxte manier veel solo 
zeilervaring op te doen en middels dag zeiltochten naar 
de baai van Brest te zeilen. Er is wel een kans dat ik onze 
hond Roos als gezelschap meeneem. Dit moet echter 
logistiek mogelijk zijn omdat die na mijn solo avontuur 

van boord moet kunnen gaan.
Daar aangekomen zal de “bemanning” worden uitge-
breid met mijn zoon Ron. Voor meerdere binnen PZV 
al een bekend gezicht van de geweldige Ramsgate naar 
hartje London. Daarnaast heb ik al met een paar PZV 
vrienden contacten gelegd om voor een aandeel in dit 
zei avontuur aan te monsteren. Globaal is het plan om 
vervolgens via de kanaal eilanden of Cherbourg over  te 
steken naar zuidkust van England. De Solent Region en 
met name Isle of Wight is een doel op zich. Van Ron 
wonen hier namelijk goede vrienden die hij tijdens zijn 
reizen en werken op verre continenten heeft ontmoet. 
Daarna verder haven hoppen langs de Zuid-Engelse kust 
door naar de oostkust van Engeland. Voortschrijdend 
inzicht en actuele tijdsplan zal bepalend zijn hoe verder 
richting Nederland. 

Ramsgate Captainsdinner?
Heel mooi zou zij als de VISSER bemanning in Engeland 
kan aanschuiven bij het Ramsgate Captains dinner of 
gewoon in die week ergens een treffen mogelijk zou 
zijn. Daar is echter geen afspraak over te maken maar 
wel leuk om over te fantaseren. 
Alles valt of staat natuurlijk bij de vriendelijk gezindheid 
van de weergoden. Meteorologische omstandigheden 
zullen alles bepalend zijn of de door mij gestelde doe-
len kunnen worden behaald. Misschien is april dit jaar 
wel heel extreem in wat hij wil en kan ik geen eens weg 
wanneer ik wil. Of je komt onderweg ergens dagen/we-
ken lang verwaaid te liggen, tussendoor beter naar huis 
kan gaan/werken, omdat depressie “Neeltje Jans 38” 
niet van plan is om te bewegen. Nog afgezien of alles 
gewoon heel wil blijven. 

Hier gaan we natuurlijk niet van uit. Positiviteit, en-
thousiasme, zelfredzaamheid en oplossingsgerichtheid 
kunnen volgens mij veel mogelijk maken. En, avontuur 
hoort erbij…….

Word vervolgd (denk ik)
Ben Visser, captain van de VISSER
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Mariëlle de Groot

Get Wet
Maritieme Indoor Training

VERENIGINGS-ACTIVITEIT

Geen activiteiten die dagelijks op mijn pro-
gramma staan. Zeker niet bij windkracht 7 en 
een flinke golfslag. Alle reden dus om deze 
training samen met de mensen waar je mee 
zeilt te volgen

Tegenzin
Op zondagavond, na de Maritieme Indoor Training van 
Get Wet, schrijf ik tevreden en met een flinke opkomen-
de spierpijn in de armen dit verslag van een bijzonder 
leerzame dag. Deze ochtend stond ik met enige tegenzin 
op om deel te gaan nemen aan de indoor training van 
Get Wet. Marcel had de training al twee keer gedaan. 
Hij wist te vertellen dat hij bijzonder nuttig was, maar 
meer liet hij er niet over los. Dus met een ongemakkelijk 
gevoel in mijn onderbuik meldde ik me deze zondag-
ochtend in Rotterdam. Ik voelde enige angst voor wat 
er stond te gebeuren.

Nuttig
En nuttig was het zeker: keren van een reddingvlot en 
er weer inklimmen, omslaan met een dinghy in de bran-

ding en er weer inklimmen, een drenkeling aan boord 
rollen, zwemmen met de groep als een krokodil, samen 
warm blijven in koud water, een redding via een heli-
kopter en klimmen op een touwladder van een groot 
schip. Het zijn geen activiteiten die dagelijks op mijn 
programma staan. Zeker niet bij windkracht 7 en een 
flinke golfslag. Mijn conclusie is dan ook dat je beter kan 
voorkomen om in het echt in deze situatie terecht te ko-
men. Zeker als je een team bij je hebt dat niet getraind 
is en niet weet wat ze moeten doen. De kans op overle-
ven wordt daarmee nihil.

Zelf doen
Alle reden dus om deze training samen met de men-
sen waar je mee zeilt te volgen. En natuurlijk kan je er 
over lezen in de een boek of een filmpje bekijken. Daar 
wordt je zeker wijzer van. Maar overleven leer je helaas 
niet door er over te lezen of toe te kijken. Jezelf trainen 
in de situatie die je kan overkomen, is het enige dat je 
echt verder helpt. Dus tijd om je angst overboord te zet-
ten. Hiermee aan de slag te gaan en je zeilmaatje mee 
te slepen. Juist als je geen 35 meer bent en je dit liever 
aan je voorbij laat gaan.

Leuk
Het leuke is dat het een geweldige vorm van teambuil-
ding is. Ik heb vandaag genoten van ons team dat keer 
na keer de drenkelingen uit het water wist te halen, el-
kaar hielp op het klimnet, elkaar vasthield in de zwem-
mende krokodil en er voor zorgde dat iedereen weer 
veilig op het droge kwam. Ook als het even lastig of 
zwaar werd. Het zou goed zijn om dit onderdeel ieder 
jaar op het programma te zetten: een mooie kennisma-
king voor de nieuwelingen, goed voor het teamgevoel 
binnen PZV en zeker een ervaring die de veiligheid van 
de hele groep ten goede komt. 

Oproep
Ik begreep dat er ook trainingen in Scheveningen zijn in 
een outdoor-situatie. Team 2, doen jullie volgend jaar 
dan weer mee?
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Koen Lindner

Samen in de vaarschoolbanken

Verenigingsactiviteit

Dat de wintermaanden ideaal zijn voor het 
opschalen van kennis blijkt wel uit het en-
thousiasme waarmee mensen deelnamen aan 
de cursussen vaarbewijs en marifonie. Onder 
leiding van docent Dick van Ditshuizen stoom-
den we in vier zaterdagen met een groep van 
bijna 20 personen door de examenstof voor 

de certificaten Klein Vaarbewijs 1 en 2 en Marifonie. 

Nieuwe gezichten
Naast dat de geplande zaterdagen een mooie stok ach-
ter de deur waren om het examen voor te bereiden, 
waren de diverse ervaringen, verhalen, vragen en dis-
cussies een aangename toevoeging om samen met de 
materie aan de slag te zijn. Tijdens de inloopkoffie en 
de zelfsmeerlunches was er volop gelegenheid elkaar 
beter te leren kennen. Voor een aantal mensen waren 
de cursusdagen een eerste ken-
nismaking met de verenging. 
Gezien hun enthousiasme voor 
het zeilen en de klik in de groep, 
zou het met niet verbazen als we 
Paul, Helminette, Klaas, Sander, 
Karel en Freek in de toekomst 
nog eens vaker bij PZV-activitei-
ten zien. Dat zou leuk natuurlijk 
zijn!
Terwijl ik dit artikel schrijf, berei-
den ook PZV-ers Marcel, Laurens, 
Charles, Anet, Jan, Mechtild, Jac-
queline, Wim, Esmeralda, Ger, 
Marja, Carel, Bert, Tim en Suzie 
zich voor op hun examen(s). Mi-
cha en Nynke volgenden de cur-
sus terwijl ze de certificaten al 
op zak hebben. Hoe fanatiek kun 
je zijn! Nu dit magazine van de pers is gerold hebben 
de meesten hun papiertje(s) waarschijnlijk op zak. Een 
mooie voorbereiding op het nieuwe vaarseizoen.

KLEIN VAARBEWIJS

Klein Vaarbewijs en International Certificate of 
Competence (ICC)
Klein Vaarbewijs 1 (KVB1) is verplicht voor het besturen 

van een vaartuig dat harder kan dan 20 km/u door het 
water. Het vaarbewijs is ook verplicht voor pleziervaar-
tuigen met een lengte van 15 meter tot 25 meter. Met 
het bewijs op zak mag je met deze schepen in Nederland 
op alle rivieren, kanalen en kleine meren varen, met uit-
zondering van het IJsselmeer, Wester- en de Oostersch-
elde en de Waddenzee. KVB1 geldt in het buitenland als 
International Certificate of Competence (ICC) for Inland 
Waters. Je mag er in het buitenland mee op rivieren, 
kanalen en meren varen, maar niet op de kustwateren. 
Klein Vaarbewijs 2 (KVB2) is een aanvulling op KVB1. Bes-
chik je over beide certificaten, dan heb je het complete 
vaarbewijs. Met dit bewijs mag je in Nederland met de 
eerder genoemde schepen ook op de grote wateren va-
ren, zoals op de Waddenzee, de Oosterschelde, de West-
erschelde, de Eems en Dollard, het IJsselmeer, het IJmeer 
en het Markermeer. Met KVB2 heb je automatisch ook 

het ICC for Coastal Waters en mag 
je feitelijk overal in Europa varen.
Voor het behalen het Klein Vaar-
bewijs/ICC is het enkel nodig om 
het theorie-examen succesvol 
af te ronden. Er zijn verwachtin-
gen dat hieraan in de toekomst 
een praktijkexamen wordt toe-
gevoegd. Op welke termijn is 
echter nog onbekend, dus ik schat 
dat dat nog wel even zal duren. 
De lesstof voor KVB1 gaat met 
name over het Binnenvaart Politie 
Regelement (BPR) en basale ken-
nis over (motor)manoeuvreren, 
veiligheid en techniek. Bij KVB2 
wordt hier het Scheepvaartregle-
ment Westerschelde (SRW) en 
buitengaatse betonning (IALA-A) 

aan toegevoegd. Verder wordt er ingezoomd op weersys-
temen, GPS en theoretische navigatie waarbij je rekening 
houdt met het getijde, stroming, drift en miswijzing van 
het kompas. 

Theoretische Kustnavigatie (TKN) versus Klein 
Vaarbewijs
Het TKN-certificaat heeft alleen in Nederland een offi-
ciële status. Het certificaat geeft echter recht op het ICC 

Coastal Waters dat in steeds meer landen verplicht is. Je 
kunt het ICC via het Vamex aanvragen. Daarnaast is het 
mogelijk om met TKN op zak een beperkt examen KVB1 
af te leggen om KVB2 te krijgen. Het examen gaat dan al-
leen over kennis van vaarregels op binnenwateren (BPR, 
RPR) aangezien deze bij TKN niet aan de orde komen. 
Heb je TKN, dan is dat dus een eenvoudige (en goedkope) 
manier om in het bezit van het vaarbewijs te komen.

Noodwrakboei
Enkele jaren geleden heeft IALA een noodwrakboei ten 
behoeve van het markeren van nieuw ontstane gevaren 
ontworpen. In de cursusgroep bleken veel zeilers deze 
nog niet te kennen. Dat geldt mogelijk voor meer PZ-
V-ers, dus goed om even te benoemen. De boei is be-
doeld om direct bij een nieuw ontstaan wrak of ander 
obstakel te plaatsen totdat de locatie ervan voldoende 
bekend is en de gebruikelijke kardinale betonning is uit-
gelegd. 
Kleur : gele en blauwe verticale strepen (minimaal 4 en 
maximaal 8 strepen)
Vorm : pilaar of spar
Topteken (indien aanwezig): geel rechtopstaand kruis

Lichtkarakter: Bu 1.0s + 0.5s + Y 1.0s + 0.5s = 3.0s (nomi-
nale dracht 4 mijl)

Als er meerdere boeien worden toegepast zijn de 
lichten gesynchroniseerd. Noodwrakboeien worden 
nooit in de kaart aangebracht, ook niet per BaZ. Het 
is de bedoeling noodwrakboeien zo ruim mogelijk te 
passeren.

Koerswijziging
De Trafalgar Pub is op zaterdagen over-
dag gesloten, maar gelukkig waren we 
van harte welkom in het pand van Good-
Habitz in het centrum van Eindhoven. 
Toen de grootte van de groep op het 
laatste moment toenam bleek de ruimte 
echter te klein. Een telefoontje naar be-
vriende zeil-enthousiast Jan Heezen bood 
soelaas. Nog voordat ik goed en wel 
was uitgesproken reageerde Jan dat PZV 
natúúrlijk gebruik mocht maken van het 
theorielokaal van zijn rijschool. Dankje-
wel Jan, top! Gelukkig zijn zeilers voor-
bereid op onverwachte wendingen en 
verscheen iedereen netjes op de nieuw 
gecommuniceerde locatie.

Cursus Klein Vaarbewijs 1, 2 en Basiscertificaat Marifonie
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Zeilen, zeilen en nog eens zeilen. Hij kan het nergens 
anders over hebben, mijn vriend Perry. En ach, als je 
hevig verliefd bent, dan kun je dat wel hebben. Dan 
luister je gewoon geduldig verliefd naar zijn stem en 
kijk je geduldig verliefd naar hem terwijl een einde-
loze woordenstroom over zeilen jou kant op komt. 
Ook al heb je zelf helemaal niets met zeilen. En ook 
al weet je echt helemaal niets van zeilen. Waar zou ik 
dat ook vandaan moeten hebben, liefde of kennis van 
zeilen, als meisje van het Brabantse platteland, waar 
niemand zeilt? Maar ja je bent verliefd, en dan doe je 
gekke dingen, dan ga je als echte landrot toch maar 
eens mee zeilen. 

Kind van de natuur
Ik houd van water, natuur, de elementen, de wind in 
mijn haren en ik geniet. Meteen de eerste keer dat ik op 
een zeilboot stapte was ik dan ook verkocht! De rust, op 
eigen kracht op de wind naar een eilandje zeilen waar 
je anders niet kan komen zonder boot, de touwtjes in 
handen hebben, het geluid van het water, zelfs een re-
genbui vind ik mooi op het water. We zeilden dat eerste 
seizoen samen op de Vinkeveense Plassen, de Loos-
drechtseplassen, het Maasplassengebied (het vaakst) 
en op het Veerse meer. En een heftige liefde voor zeilen 
bloeide in mij op, Brabants plattelandsmeisje dat op 
haar 48ste voor het eerst ging zeilen! 

Verkocht aan de Deense Zuidzee
De kick van het zeezeilen ontdekte ik later datzelfde 
seizoen. Dol op de zee ben ik altijd geweest. En als ik 
later in dat zeilseizoen over de Deense Zuidzee zwerf 
met de prachtige zeilklipper Najada, ben ik ook voor het 
zeezeilen verkocht. Het was geweldig! Genoten van het 
samen met anderen zeilen. Zo’n prachtige boot. Maar 
ook van de mooie Deense eilandjes met sprookjesach-
tig mooie natuur en gezellige schattige kleurige dorpjes 
vol bloemen. Zwemmen in zee. Door ons zelf gevangen 
mosselen gegeten. Bruinvissen zien. Prachtige zonson-
dergangen. Ongelofelijke luchten. Het geluid van de 
zee, de meeuwen, de wind en stilte. Op het dek eten. 
Verlaten strandjes met kraakhelder water. Avondzei-
len. Voor anker gaan en dan heerlijk slapen in mijn kooi 

met het wiegen en geluid van de golven. Kijken naar de 
kleine vissersboten. ’s Nachts op het dek sterren kijken. 

Gepassionneerd
Zoals altijd draaf ik door als ik een passie heb. Zo ook nu. 
Dus stort ik me vol overgave, zover mijn drukke leven 
het toestaat, op het zeilen. Noorwegen en Griekenland 
staan dit jaar op mijn verlanglijst (lees ga ik doen) om te 
bezeilen. En een oversteek naar Engeland. En natuurlijk 
ook het IJsselmeer, en een hoop andere Nederlandse 
wateren. Perry en ik zijn aan het kijken of we wellicht 
een (deel)boot gaan aanschaffen. En dromen we samen 
over een wereldreis met een zeilboot in de toekomst. 
Heb ik me aangemeld voor het Klein Vaarbewijs 1 en 
2, staat een cursus havenmanoeuvres op het verlang-
lijstje, en meer. Ja, het wordt weer een heerlijk zeiljaar. 

Via Perry ben ik in aanraking gekomen met de PZV. De 
eerste avond dat ik mee was, voelde het meteen goed. 
Wat een kennis van zaken en ervaring in deze club. Een 
gezellige warme club mensen. Qua kennis en ervaring 
ben ik een zeer groen groentje, ik hoop dat allemaal 
goed te maken door mijn enthousiasme en liefde voor 
het (zee)zeilen. Fijn dat ook zulke groentjes als ik wel-
kom zijn. 

Suzie Ziener

Nieuwe leden

VERENIGING

MARIFONIE

Basiscertificaat Marifonie
Aansluitend op de vaarbewijscursus gingen we in een 
iets andere samenstelling van de groep aan de slag 
met de lesstof voor de het examen voor het Basiscer-
tificaat Marifonie. Op de Nederlandse binnenwateren 
en kustwateren moet op een schip met marifoon ten-
minste één persoon in het bezit zijn van dit certificaat 
of (Marcom-B). Het certificaat is ook voldoende om het 
wereldwijde AIS (Automatic Identification System) te 
gebruiken. Hiermee is iedere schipper in staat om over 
een ruimer gebied, dan met de radar mogelijk is, te zien 
waar zich in de omgeving andere schepen bevinden en 
in welke richting zij varen. De lesstof is voor iedereen 
die ervaring heeft met het omgaan met marifoons erg 
herkenbaar. Het examen is theoretisch en wordt in op-

dracht van Agentschap Telecom door het Vamex afge-
nomen.

Marcom-B en Short Range Certificate
Is je marifoon voorzien van DSC of is het mogelijk om op 
hoog vermogen (5-25 Watt) te zenden, dan is Marcom-
B vereist. Dit is een aanvulling op het Basiscertificaat. 
Handig om te weten is dat je met het Short Range Cer-
tificate (SRC) van de Britse Royal Yachting Association 
(RYA) hetzelfde mag als met Marcom-B. Met het SRC 
kun je dus ook je marifoon, EPIRB (wereldwijd alarm) of 
SART (lokaal alarm) registreren bij Agentschap Telecom. 
In Nederland worden diverse RYA-cursussen gegeven.

Bezoek onze website of bel 040 - 22 20 219

Onze instructeurs hebben ruime ervaring op binnenwateren, op zee
en als wedstrijdzeiler, waardoor theorie en praktijk tijdens de cursus
naadloos op elkaar aansluiten.
Het landelijke slagingspercentage ligt op 75%. Onder onze cursisten
ligt deze op maar liefst 95%!

Tijdens de dag- of avondcursussen stoomt Vaarschool Heezen in
Waalre je graag klaar voor het examen Klein Vaarbewijs 1, Klein
Vaarbewijs 2 of voor het Basiscertificaat Marifonie.

Vaarbewijs halen?

VAKMANSCHAP 
ONTMOET 

TECHNOLOGIE
Kom langs en laat u overtuigen hoe wij de 

beste zeilen voor u en uw boot maken.

Brieltjenspolder 24  -  4921 PJ Made  
0162 68 23 16   -  www.insails.com

WERF-00092 Adv zeilen februari-2015_v2.indd   1 27-03-15   14:03
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Vorig jaar heb ik links en rechts wat informatie 
ingewonnen over charteren in warme streken - 
waar er toen overigens niet van gekomen is - en 
sindsdien word ik regelmatig ‘gekieteld’ door 
allerlei mooie aanbiedingen met foto’s van zei-
len in warme streken. En ik kan niet ontkennen 
dat ik elke keer opnieuw weer verleid dreig te 
worden……….

De aanleiding
Een dag of veertien geleden ‘viel’ er in dat kader een 
mail van Sunsail in mijn mailbox met de bovenstaande 
vraag en met daarbij de opmerking ‘ Vertel het ons en 
maak kans op een  charter naar de Med.’ Nou, eh ……
Een dag na de eerder genoemde mail volgde toevallig 
een mailtje van de redactie van Zeezeilen: of ik ergens 
nog niet een leuk item had voor een artikeltje? Zo’n 
item kon ik toen nog zo gauw niet bedenken. Wel bleef 
- al was het alleen maar vanwege die warme streken - 
de eerder genoemde vraag van Sunsail in mijn gedach-
ten rondzoemen en op een gegeven moment klikte het: 
waarom die vraag niet beantwoord door een artikeltje 
in Zeezeilen? Hierbij dus een poging daartoe.

Bootjes, bootjes
Ik had al vroeg iets met bootjes en toen ik een jaar of 
tien, twaalf was en een spannend boek las over een jon-
gen van mijn leeftijd die scheepsbouwkundig ingenieur 
wilde worden en uiteindelijk ook heel succesvol werd 
in dat vak, wist ik het direct zeker. Dat wilde ik ook wor-
den. Maar helaas, hoewel mijn voorliefde voor bootjes 
altijd is gebleven, scheepsbouwkunde is er helaas niet 
van gekomen. Maar dat is weer een verhaal apart.
Bootjes hebben me dus nooit losgelaten en op een ge-
geven moment, ergens in de 70-er jaren, met echtge-
note Bep en onze drie meiden op vakantie in warme 
streken, is ’t me echt overkomen. Ik werd van het ene 
moment op het andere verliefd op zeilen, als getroffen  
door een ‘coup de foudre’, zoals de Fransen zeggen. 
Hoe ?

In la douce France
Dat ging als volgt : 
We waren als gezin op onze eerste verre expeditie en 
wel in Zuid-West Frankrijk, even boven Bordeaux, aan 
het Lac de Lacanau. De camping was ons aangeraden 
door een toenmalige collega, onder het motto:  ‘Zon, 
zand en water, dan zijn je kinderen tevreden en worden 
jullie het vanzelf ook!’. 
En tevreden waren de kinderen. Tent aan de rand van 
een pijnboombos, strand voor de (tent)deur en een 
prachtig meer, daarbij een heerlijke temperatuur en 
veel vriendjes en vriendinnetjes om mee te spelen. 
Daarbij hadden wij eraan gedacht om vanuit Nederland 
een plastic opblaasbootje voor hen mee te nemen en 
dat was dolle pret. 
Bep en ik voelden ons dus ook ‘senang’, zoals reeds 
door mijn collega was voorspeld. Maar nadat de eerste 
boeken uitgelezen waren, begon het bij ons toch al snel 
wat te kriebelen. Wij zijn niet van die ‘zonaanbidders’ 
en houden, ook op vakantie, wel van een beetje actie.
Nu had onze buurman in de tentenrij, een gepensio-
neerde - dus al wat oudere - commodore van de En-
gelse Royal Air Force, een zeilbootje, een Mirror Dinghy. 
Dat is een geinig tweepersoons zwaardbootje met een 
rood grootzeil, voorzien van een serienummer en een 
klein, eveneens rood, fokje. 
De naam Mirror is ontleend aan de Daily Mirror, in die 
tijd een populaire Engelse krant. Het bootje was het 
winnend ontwerp van een in het begin van de 70-er ja-
ren door die krant uitgeschreven wedstrijd, waarbij de 
opdracht was om tegen beperkte kosten een eenvoudig 
zelf te bouwen - en makkelijk te zeilen -  tweepersoons 
bootje te ontwerpen. Dat winnende ontwerp is inmid-
dels zeer succesvol gebleken, er zijn sindsdien tiendui-
zenden Mirror Dinghys gebouwd en je komt je ze dan 
ook  nog steeds tegen, op het water of op Marktplaats 
e.d..
Bij de eerste ‘lancering’ van de dinghy van onze buur-
man in het Lac heb ik hem een handje geholpen, en heb 
ik - duidelijk geïnteresseerd - in mijn beste Engels van 
toen nieuwsgierig de nodige vragen gesteld. En vervol-
gens zag ik hem instappen en wegdrijven op de wind.

Hans van Reenen

‘Hoe werd je verliefd op zeilen?’

ERVARINGSVERHAAL

De commodore
Ik moet hem opvallend verlangend hebben nagekeken, 
want toen hij terugkwam en ik opnieuw aan de water-
kant stond, vroeg hij of ik zin had een keertje met hem 
mee te varen. En zo geschiedde de volgende dag. Er 
stond een lekker windje, de zon scheen. Het was ‘Ad-
miral’s sailing weather’ volgens de commodore en dat 
vond ik eigenlijk ook wel.
We hebben die dag een uurtje of zo over het meer 
rondgevaren, waarbij de commodore-schipper mij een 
beetje wegwijs maakte. En mét dat ik van boord stapte 
realiseerde ik me, dat er iets in mijn leven was veran-
derd. Dat ik zomaar ineens verliefd was geworden op 
dat spel met wind en water dat zeilen heet.
Na dat eerste tripje ben ik de dagen daarna nog enkele 
malen met de commodore en zijn dinghy op stap ge-
weest. Dat was telkens opnieuw ‘kicken’ wat mijn ‘ver-
liefdheid’ als het ware bevestigde. Als gezin hebben we 
dat jaar dus een heerlijke vakantie gehad daar in Laca-
nau. En mijn en ons leven zou daarna inderdaad nooit 
meer hetzelfde zijn. Toen we vertrokken richting huis, 
stond het vast: volgend jaar komen we hier terug, maar 
dan met ons eigen bootje. Dat is ‘de facto’ ook gebeurd, 

en niet alleen dat volgende jaar. Maar zelfs een aantal 
jaren achter elkaar. 

Op eigen kiel
In de maanden na thuiskomst zochten en vonden we 
een ‘eigen bootje. Het werd een ‘Piaf’, een polyester 
bootje van Franse makelij met een teakhouten dekje, 
dat de door de kinderen bedachte naam Wiebelwip 
kreeg. In de Wiebelwip hebben we - met het instructie-
boekje in de hand - geleidelijk aan het zeilen onder de 
knie gekregen, tot en met het om (laten) slaan en weer 
overeind krijgen van het bootje.
Van toen af aan werd het dan ook ‘zeilen wat de klok 
sloeg’, dat wil zeggen om te beginnen tijdens onze va-
kanties in Frankrijk, maar al bijna direct ook in Neder-
land, waar Drimmelen aan de Amer bij de Biesbosch 
onze eerste thuishaven werd. Mijn verliefdheid ging al 
snel over in een echte passie voor het zeilen, een passie 
die zich, vele jaren en – boten (waaronder nu zes Lady 
Five’s) later, nog steeds nadrukkelijk laat gelden. Ik ben 
de commodore en zijn Mirror Dinghy daarvoor dan ook 
nog steeds dankbaar!
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Kees Kingma m.m.v. Bert de Jong en Elly Strik

De brandstof die we diesel noemen 
Is GTL echt veel beter?

TECHNIEK & VAARPRAKTIJK

In vervolg op eerdere artikelen in Toerzeilen over GTL 
en diesel testten Kees Kingma en Bert de Jong GTL in 
boten en kachels, deden ze veel onderzoek op internet 
en bezochten ze leverancier Shell. In hun achterhoofd 
hielden ze steeds de vraag: ‘Is GTL echt veel beter’? 
In dit artikel delen ze hun bevindingen. De gebruikte 
bronnen staan op www.toerzeilers.nl. Zeezeilen ver-
kreeg toestemming om dit artikel over te nemen uit 
TZ van februari 2017.

Er komen steeds meer GTL-verkooppunten en zoals al-
tijd zet de commercie de nieuwe GTL als wondermiddel 
in de markt. Maar is het echt zo bijzonder? Professio-
neel los ik dagelijks problemen op van vervuiling in die-
seltanks van boten. Bert de Jong geeft bij de Toerzeilers 
al jaren cursussen over diesel en dieselmotoren. Beiden 
zijn we bovengemiddeld nieuwsgierig naar brandstof-
fen en motoren en speciaal voor Toerzeilen hebben we 
ons stevig verdiept in GTL. We spreken hier over GTL 
als we GTL diesel bedoelen, de term diesel staat voor 
de gangbare diesel met biocomponenten zoals die nu 
te koop is. 

GTL

GTL (gas-to-liquid) is de verzamelnaam voor paraffini-
sche brandstoffen die met het Fischer-Tropschproces 
uit aardgas gemaakt worden. Met dit productieproces 
wordt vloeibare brandstof gemaakt uit bijvoorbeeld 
aardgas (GTL), kolen (CTL) en biomassa (BTL). Het be-
staat al sinds 1920. De Duitsers hebben het Fischer-
Tropschproces in de Tweede Wereldoorlog verder ont-
wikkeld vanwege de schaarste aan olie en de overvloed 
aan steenkool en ook Zuid-Afrika heeft het ten tijde van 
de olieboycot tegen apartheid doorontwikkeld. Sinds de 
oliecrisis begin jaren ’70 staat het proces opnieuw in de 
belangstelling van verschillende oliemaatschappijen. Er 
zijn wereldwijd grotere aardgasvoorraden dan olievoor-
raden. Het is daarom duidelijk dat GTL in de toekomst 
steeds meer in de dieselbehoefte zal voorzien.
Als we steenkool, aardgas of biomassa zuurstofarm ver-
branden, ontstaat er koolmonoxide. Tijdens dit proces 
wordt stoom toegevoegd en wordt het gas langs een 
katalysator geleid. Daarna wordt het eindproduct ge-
zuiverd en ontstaat er uit het gasmengsel van koolmo-
noxide en waterstof synthesegas, syngas genaamd. Uit 
syngas worden synthetische koolwaterstoffen gemaakt, 
zoals GTL diesel en bijvoorbeeld GTL benzine. Er is ook 
onderzoek gaande om uit water (H2O) en kooldioxide 
(CO2) met behulp van zonne-energie brandstof te ma-
ken volgens de Fischer-Tropsch methode.

Theo Bouwman

GTL intro

Techniek & Vaarpraktijk

Drie jaar geleden schreef 
Leo van Leeuwen een ar-
tikel in Zeezeilen (maart 
2014) over dieselproble-
men door bacteriegroei in 
de tank. Daarbij ging hij in 
op de problemen die ont-

staan zijn door de wijziging van de 
samenstelling van de diesel. Een 
lager zwavelgehalte en toevoeging 
van biodiesel. Gevolg: de diesel is 
hygroscopischer geworden met 
een grotere kans op bacteriegroei 
en slijmvorming bij de dieseltoe-
voer.

Voorkomen is beter
Onder deze kop meldde hij dat “het 
echte bestrijden van bacteriegroei 
en het voorkomen daarvan wordt 
bereikt door het toevoegen van 
diesel-biocide bij elke tankbeurt.” 
Veel mensen gebruikten in die tijd 
al Forte en Grotamar, maar de basis 
van die middelen is Articide aldus 
Leo. En dat raadde hij ons allen aan 
te gaan gebruiken. Articide CMG om 
precies te zijn. Of andere echte bio-
cides.
Als net ingekomen redacteur had ik 
dit stuk onder mijn hoede. Het ver-
haal klonk degelijk en zelf gebruikte 
ik Forte. Gelukkig had ik me net 
aangemeld bij de Toerzeilers om te 
weten wat voor clubblad zij hadden. 
In het eerste nummer dat ik kreeg - 
TZ 246 februari 2014 – schreef Kees 
Kingma een verhaal over hetzelfde 
onderwerp. Hij is specialist terzake 
en kraakte voor hetzelfde probleem 
het gebruik van NAFTA producten 
(waaronder Forte), emulgatoren en 
enzymen af. Ze breken bacteriën 

niet af en vooral de eerste categorie 
is zeer schadelijk voor de motor. Tot 
mijn grote opluchting noemde hij 
één merk van een biocide die niet 
schadelijk is voor de motor en de 
groei van bacteriën voorkomt: Arti-
cide CMG!! 
Bingo! Forte eruit en Articide CMG 
erin. Bij elke tankbeurt.

Dieseltank schoonmaken
In hetzelfde artikel gaat Kees King-
ma nog een stap verder. Immers we 
zagen al dat de diesel door de toe-
voeging biodiesel hygroscopischer 
is geworden. Water in de tank is dé 
basis voor bacteriegroei. Dus een 
van de belangrijkste preventieve 
acties is het voorkomen van water 
in je tank. Uiteraard moet de afslui-
ting aan dek 100% zijn en het tijdig 
aftappen van water (onderaan de 
tank of bij afscheidingsfilter) is ook 
een must. Maar dan de condensatie 
in de winter. Sommigen pleiten nog 
steeds voor een volle tank in de win-
terperiode, maar diesel heeft een 
beperkte houdbaarheid. Zeker de 
huidige diesel! Kingma pleit daarom 
voor het leegmaken van de tank in 
de winter en een klein beetje ben-
zine in de tank!!
En als je al bacteriegroei hebt en 

biocides niet meer helpen dan zal 
de tank goed schoongemaakt moe-
ten worden. In dit nummer van Zee-
zeilen beschrijft Maarten Roks in 
zijn artikel Dieseltank Schoonmaken 
hoe hij dat heeft gedaan.

Geen gewone diesel, maar GTL!
We stelden vast dat veel van de pro-
blemen deels hun oorzaak hebben 
in de kwaliteitsveranderingen van 
de huidige diesel. Die diesel wordt 
gemaakt uit olie. Ondertussen 
wordt steeds meer diesel gemaakt 
uit gas (Gas To Liquid) en die is veel 
schoner, minder hygroscopisch, pri-
ma voor je motor en je hoeft geen 
of minder biocides toe te voegen, 
mits je water uit je tank houdt. Het 
is wat duurder, maar op bijgaande 
foto is te zien dat, waar een liter 
diesel 1.13 Euro kost, GTL 1.32 doet 
(Texaco tankstation binnenhaven 
van Stavoren). Geen prijsverschil 
waar een zeiler van achterover mag 
vallen. Kees Kingma heeft over GTL 
een serie in Toerzeilen geschreven 
en PZV mocht een van zijn artikelen 
overnemen. Het stond in TZ 264 van 
februari 2017, met als titel ‘Is GTL 
echt veel beter?’ 
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slag en het tweede deel van opslag naar wiel, het Well 
to Wheel principe. In ons geval van bron naar schroef.  

Het maken van GTL met het Fischer-Tropsch proces 
vergt meer energie dan het maken van diesel uit het 
raffinageproces. GTL geeft in deze fase dus een grotere 
milieubelasting. Uit onderzoek van TNO/CE Delft blijkt 
dat er 1,5 keer zoveel energie nodig is. 
In een latere TNO test (2014) stelt TNO dat GTL voor ver-
laging van alle gereguleerde verontreinigende emissies 
van NOx (stikstofoxide), PM (fijnstof), CO (koolstofmo-
noxide) en HC (koolwaterstof) zorgt. De testresultaten 
lieten variaties tussen de testprogramma’s zien. Dit is 
gezien de verschillen tussen de motoren te verwachten.
Hier ligt de situatie anders. Doordat de grondstof geen 
olie maar aardgas is en de motor beter loopt en minder 
uitstoot van schadelijke emissies heeft, blijkt de totale 
van bron naar schroef emissie van schadelijke gassen 
uiteindelijk volgens de meetmethode van eerst ge-
noemde rapport TNO vijf procent hoger te zijn dan die 
van diesel. 
Shell claimt dat deze vijf procent voor Shell GTL Fuel te 
hoog is en onderbouwt dit met meetgegevens. Volgens 
Shell komt dit verschil doordat ze als katalysator bij het 
Fisher-Tropschproces kobalt gebruikt in plaats van ijzer. 
Verder heeft de Europese Commissie de CO2-waarden 
van verschillende brandstoffen beoordeeld op basis 
van Well-to-Wheel-analyses. Zoals terug te vinden in 
Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad is de koolstofinten-
siteit van GTL-brandstof vastgesteld op 94,3 gCO2eq/
MJ en die van conventionele diesel op 95,1 gCO2eq/
MJ. Dus kan men na lang zoeken stellen dat GTL beter 
is voor het milieu.

Op eigen boot
Voordat ik GTL tankte, heb ik de tank van onze Breehorn 
37 Kobbe leeggemaakt en goed gereinigd. Daarna ben 
ik op Shell GTL Fuel gaan varen. De Yanmar dieselmotor 
met 4000 draaiuren start soepel en loopt goed. De mo-
tor is niet merkbaar stiller dan normaal. De motor rookt 
bij (koude) start beduidend minder en ook de stank bui-
ten is merkbaar minder. Het geleverde vermogen is niet 
minder. Deze test was tijdens de herfstvakantie, acht 
dagen zeilen. De Webasto dieselkachel van een jaar oud 
met eigen tankje Shell GTL Fuel start zonder roken en 
blijft zonder stank goed werken tijdens deze week zei-
len in de herfst. Na het aanleggen in een haven draaide 
de wind en lagen we ineens met de spiegel in de wind. 
Daar zit de kacheluitlaat en normaal krijg je dan je ei-
gen uitlaatgassen in de boot. Deze stank was met de 
GTL gestookte kachel vrijwel niet waarneembaar.
De ervaring is dezelfde met GTL van Salland in de Bree-
horn 37 Labberlot met een Vetus motor die 1700 draai-
uren heeft. Ook de Webasto van negen jaar oud in Lab-
berlot geeft dezelfde ervaring. Na twintig uur branden 
heb ik het brandervlies van de kachel bekeken. Dat was 
wat vuil, waardoor de kachel bij gebruik van diesel zo 
nu en dan uitviel, maar na gebruik van GTL was dat 
niet meer voorgekomen. Het brandervlies was mooi 
schoongebrand.
Ook na de Kerst zeilden we nog een dikke week met 
Kobbe. Ook nu waren de ervaringen dezelfde. Een aan-
tal mensen viel het op dat mijn kachel niet rookte zoals 
bij de meeste anderen.

GTL in Nederland
In Nederland leveren Shell en Salland (Texaco) GTL. We 
belden met Salland voor dit artikel, maar zij verwezen 
ons slechts naar hun website gtl.nu. Bij Shell kregen we 
een enthousiaste presentatie over GTL in het algemeen 
en Shell GTL Fuel in het bijzonder. Op dit moment kan 
de particulier Shell GTL Fuel kopen bij een deel van de 
tankstations langs de weg en in jerrycans van 20 liter bij 
watersportwinkels. Beroepsvaart kan wel op het water 
Shell GTL Fuel Marine tanken. Texaco GTL kun je langs 
de weg bij een deel van de Texaco en Firezone tanksta-
tions kopen en op het water is Texaco GTL redelijk goed 
verkrijgbaar bij tankstations aan de oostkant van het IJs-
selmeer en op de Friese meren. De GTL staat daar op 
de wal in zwart met groene, stalen bakken. Op www.
toerzeilers.nl staat een lijst met verkooppunten van GTL. 

Vraaggesprek met het Shell GTL team: 
Hoe lang is Shell GTL Fuel houdbaar?
“De houdbaarheid van diesel en GTL is afhankelijk van 
de omstandigheden waarin het product opgeslagen 
wordt. Temperatuurschommelingen, zonlicht en water 
(vochtige lucht) en ook het materiaal van de tank (me-
taal of kunststof) kunnen de houdbaarheid van diesel 
en GTL beïnvloeden. Als leverancier hebben wij geen 
invloed op de opslagomstandigheden. Daarom zullen 
we ook nooit een houdbaarheidsgarantie afgeven voor 
onze brandstoffen. Het feit dat GTL volledig bestaat uit 
paraffinische componenten betekent wel dat onder 
ideale omstandigheden GTL zeker langer houdbaar is 
dan diesel.”

Is er kans op bacteriegroei?
“GTL heeft minder de neiging tot bacteriële besmetting 
in vergelijking met de huidige diesel. GTL bevat minder 
opgelost water dan diesel en is minder hygroscopisch 
waardoor het, indien het met water in aanraking komt, 
minder gevoelig is voor bacterievorming. Mocht de wa-
terhuishouding in de tank niet in orde zijn, dan is bacte-
riële besmetting wel degelijk mogelijk.”

Wat is het effect van biocides en andere toe-
voegingen?
“Gebruik van biocides is in principe voor GTL geen pro-
bleem. Alleen is het aan te raden om het gebruik van 
biocides zoveel mogelijk te vermijden. Biocides zijn 
schadelijk voor mens en milieu. De noodzaak om bio-
cides te gebruiken kan voorkomen worden door ervoor 
te zorgen dat de brandstof watervrij blijft. Belangrijke 
stelling voor zowel diesel als GTL: indien er geen wa-
ter in de brandstof zit, zal er ook geen bacterievorming 
optreden en is er ook geen noodzaak om biocides te 
gebruiken.” 

Volgens de producenten zijn er belangrijke verschillen 
tussen geraffineerde diesel en GTL.

- GTL is bijna geurloos en kleurloos.In tegenstelling 
tot diesel bevat GTL bijna geen verontreinigingen 
en aromaten, die bij verbranding een slecht effect 
hebben op de luchtkwaliteit.

- Diesel heeft een kenmerkende sterke geur en bevat 
al deze verontreinigingen wel. 

- Doordat de huidige diesel nu de verplichte biotoe-
voeging heeft gekregen (FAME: Fatty Acid Methyl 
Esters) trekt het meer water aan (hygroscopisch). 
De huidige diesel kan nu wel tot acht procent water 
opnemen vergeleken met de voor die tijd gebruikte 
brandstof.

- GTL geeft bij verbranding lagere emissies van fijn-
stof (roetdeeltjes) en van stikstofoxiden, onverbran-
de koolwaterstoffen en koolmonoxide (CO) en kool-
dioxide (CO2). 

- GTL laat motoren soepeler lopen en reduceert het 
verbrandingsgeluid met ongeveer de helft (tot 
3dB(a). Het mechanische motorgeluid blijft hetzelf-
de en is onder meer afhankelijk van het motortoe-
rental. 

- Opslag: GTL is tot twee keer zo lang houdbaar als 
EN590 diesel met bio-componenten.

- GTL is aanmerkelijk minder giftig voor in het water 
levende organismen en biologisch goed afbreek-
baar.

In mijn reactie op het artikel over GTL in Toerzeilen 260 
hekelde ik het gebrek aan smering in GTL. Het is een tijd 
zo geweest dat de garantie op de nieuwe motor verviel 
bij gebruik van brandstof die niet aan de norm EN590 
voldeed. De nu verkrijgbare GTL voldoet wel aan deze 
smeringseisen en ook aan het cetaangetal (EN590 rond 
de 55 en GTL rond 75). Sinds 15 april 2016 bestaat de 
EU norm EN15940 voor GTL. Schade aan de inspuit-
pomp door een slechte smering is dus niet meer aan 
de orde. Wel is er een klein verschil in het soortelijk ge-
wicht van GTL en diesel.
GTL beter voor het milieu?
Het lijkt erop van wel, maar het vergt nogal een studie. 
In de directe omgeving van de motoren is er met het 
gebruik van GTL een minder milieubelastende verbran-
ding. De motor loopt mooier en er is minder roet en 
stank van uitlaatgassen in de havens en op het water.
Bekijken we de totale milieubelasting dan spelen an-
dere zaken een rol. We kijken wat de totale energie en 
dus de milieubelasting is vanaf de olie-of aardgasbron 
totdat GTL, met daarbij het vervoer, in de opslagtank zit 
plus de milieubelasting van het voertuig dat dit product 
gebruikt. Het eerste deel noemen we van bron naar op-
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Maarten Roks

Dieseltank schoonmaken

Techniek & Vaarpraktijk

Elk jaar vallen er weer een aantal 
PZV’ers in de prijzen van de biodie-
selloterij. Het is mij gelukkig niet 
overkomen en de kans dat het mij 
zal overkomen heb ik geminimali-
seerd. Het leek mij goed om mijn 
ervaringen met de club te delen. 
Ik noem mijzelf geen expert op dit 
gebied, maar met chemie als oplei-
dingsachtergrond heb ik wel een 
goede basis.
 
Diesel moet schoon zijn
Dieselbrandstof wordt in onze mo-
toren gebracht door verstuivers. 
Deze verstuivers hebben heel kleine 
openingen waar de brandstof door 
moet. Schone brandstof is dus voor 
dieselmotoren heel belangrijk. Om 
die reden wordt de brandstof gefil-
terd met een op de motor gemon-
teerd brandstoffilter dat elk jaar 
vervangen moet worden (ook als 
het schoon lijkt). Daarnaast is een 
groffilter met waterafscheider ver-
eist, die veelal nabij de brandstof-
tank geïnstalleerd is. Dit filter is zo 
groot dat de stromingssnelheid in 
het filter laag is waardoor eventu-
eel aanwezig water de tijd krijgt 
om druppelsgewijs naar de bodem 
te zakken en daar indien nodig af-
getapt kan worden. Dit kan beoor-
deeld worden d.m.v. een kijkglas. 
Eerlijk gezegd heb ik daar nog nooit 
een druppel water gezien. Een ge-
ruststellende gedachte. Het is ver-
standig om ook het groffilter ele-
ment jaarlijks te vervangen. Als bij 
het vervangen van de filterelemen-
ten vervuiling aangetroffen wordt is 
dit een alarmsignaal. Het geeft aan 
dat de tank vervuild is en dat deze 

schoongemaakt moet worden.
 
Waarom raakt de dieseltank 
vervuild? 
In de eerste plaats is een industriëel 
product als dieselbrandstof nooit 
100% vrij van vervuiling. Deze ver-
vuiling blijft in de tank en daardoor 
wordt de hoeveelheid langzaam 
meer. Dit aspect op zich is echter 
niet de oorzaak van de toenemende 
problemen met motoruitval door 
brandstofproblemen zoals we die 
de laatste jaren in toenemende 
mate zien. Vanwege CO2-emissie 
beleid wordt aan dieselbrandstof op 
biologische wijze verkregen brand-
stof toegevoegd. We spreken dan 
over biodiesel. Sporen van de pro-
cessen om deze brandstof te maken 
zitten in de biodiesel. Sporen zijn 
water en biologisch materiaal welke 
uitzakken en op de bodem van de 
tank terecht komen. Als er voldoen-
de is afgezet gaan algen en andere 
eencellige organismen zich verme-
nigvuldigen en als je dat maar lang 

genoeg de tijd geeft kan dat 
behoorlijk veel worden(foto 
1). Omdat onze schepen 
helaas meer stilliggen dan 
varen is er weinig verversing 
van de brandstof en zou er 
ook door condensatie water 
in de tank bij kunnen komen (hier-
over later meer). Water is het me-
dium waarin algen groeien.

Eerste check en later toch vuil! 
Na het lezen van verhalen ben ik 10 
jaar geleden toch maar eens naar 
mijn brandstoftank gaan kijken. De 
boot was toen 20 jaar oud en waar-
schijnlijk had de vorige eigenaar er 
nog nooit naar gekeken. Ik heb de 
tank leeg geheveld. In de lege tank, 
die ik alleen via een gat van zo’n 5 
cm doorsnede kon bekijken (ope-
ning voor brandstofniveaumeter), 
zag ik geen echte viezigheid waarna 
ik toen besloot verder niets te doen. 
Nu 5 jaar geleden zat er vuil in mijn 
brandstoffilters en toen ben ik ver-
der gaan kijken. Bij inspectie zag ik 

Conclusie 
Na 130 liter testen met GTL in de twee motoren en ka-
chels ben ik enthousiast. Ze roken beduidend minder 
en starten soepel, ook bij vorst. De Webasto dieselka-
chel van een jaar oud start zonder roken en stinkt niet. 
De oudere kachel start en brandt beter dan ervoor. GTL 
is vrijwel reukloos en dat is dus prettig bij het wisselen 
van filters.
Vanaf nu ga ik GTL gebruiken. In mijn ogen is de meer-
prijs het waard. Je kunt het eventueel mengen met de 
diesel die nog in de tank zit. Ik heb dit getest met Lab-
berlot en dat gaat prima. Zolang er in de tank nog een 
deel diesel aanwezig is, rookt de motor nog wel bij het 
starten, maar dat wordt steeds minder. 
De boodschap van Shell komt overeen met wat Bert de 
Jong en ik steeds vertellen tijdens presentaties: tank- 
en waterhuishouding goed in de gaten houden, maar 
ook aanwezige vaste stoffen in de tank verwijderen. Dit 
is belangrijk om bacterievorming te voorkomen zowel 
bij diesel als bij GTL. Onder ideale omstandigheden is 
GTL langer houdbaar dan diesel. Bestaande bacterie-
vorming zal zeker de houdbaarheid van GTL, maar ook 

die van gewone diesel, beïnvloeden. Ons advies om 
eerst de tank schoon te (laten) maken en daarna over te 
gaan op GTL zal zeker zorgen voor meer betrouwbaar-
heid. Dit om er zeker van te zijn dat je geen problemen 
van het verleden meeneemt.
In het kort 

•De motor loopt op GTL soepeler en geeft veel min-
der uitstoot dan bij de huidige diesel.

•De motor vervuilt minder door de schonere ver-
branding.

•De houdbaarheid van GTL is veel beter door het ont-
breken van biotoevoeging.

•De gevoeligheid voor besmetting met bacteriën en 
schimmels bij een (geringe) aanwezigheid van water 
in de tank is bij beide dieselsoorten gelijk. Wel is het 
zo, dat door het ontbreken van biotoevoeging in GTL 
er minder water wordt opgenomen dan in diesel. In 
een schone tank zal er dus beduidend minder kans 
op bacteriegroei zijn.

•GTL is zonder toevoeging winterhard tot min 20 gra-
den.

Met Oud en Nieuw waren we op de Waddeneilanden 
met Shell GTL Fuel in de tank van Kobbe. Onze andere 
boot heeft twee tanks en ligt deze winter afgetuigd en 
winterklaar te water. Eén tank heb ik tot de helft gevuld 
met GTL van Salland en de andere zit helemaal vol met 
deze GTL. In april ga ik kijken hoe de tanks en de brand-
stof eruit zien. Een stel andere schepen heb ik uitge-
rust zoals ik altijd adviseer: de tank schoon en leeg met 
twee liter benzine in de tank. Ook heb ik thuis een aan-
tal potjes met Shell GTL Fuel en Salland GTL op plaatsen 
met verschillende omstandigheden opgeborgen om te 
kijken wat er gebeurt na verloop van tijd. 

Tank is leeg en schoon

De test wordt vervolgd

De schone tank wordt gevuld
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tank tijdens de werkzaamheden te 
aarden door een draad met een me-
talen klem aan je tank te koppelen 
(tank moet een aardklem hebben) 
en deze draad te verbinden met 
de randaarde van een stopcontact. 
Nadien laten drogen eventueel ge-
holpen met perslucht. Laat de tank 
daarna op een warme plaats binnen 
een aantal dagen staan en vergewis 
je ervan dat er geen water meer in 
zit, ook niet in fittingen etc. Nadien 
kan de tank er weer in. 
Als de tank er niet uit kan zal je de 
tank in de boot moeten schoonma-
ken. In veel boten is er een mangat/
inspectiegat in de tank. Als dat er 
niet is moet overwogen worden dit 
aan te laten brengen als het ont-
werp (wanddikte, vorm) het toelaat. 
Je kunt dan via het inspectiegat de 
tank schoonmaken. Ik heb zo’n gat 
niet. Ik maak schoon via de opening 
van de brandstofniveaumeter. Heb 
je zo’n inspectiegat, dan kan het zijn 
dat je de tank niet hoeft schoon te 
spuiten met water en dus ook niet 
hoeft te drogen. Schoonmaken kan 
dan met een doek. Handschoenen! 
en alles goed afdekken om versprei-
ding van diesel te voorkomen. Waar-
schijnlijk werk je tijdens deze klus in 
een besloten ruimte, dus zorg voor 
ventilatie en doe het niet alleen.
Hoeveel tijd kost het je: één dag. 
Wanneer zou je het moeten doen: 
nu!
 
Hoe nu verder? 
Eigenlijk wil je dit niet. Inspecteren 
blijft nodig, maar je kunt de vervui-
ling en sludgevorming vergaand te-
gengaan.
Toevoegen van algen dodende mid-
delen. Kan ook als je de tank nog 
niet schoongemaakt hebt, maar 
het dient niet als vervanging van 
schoonmaken. Gevormde drab ver-
dwijnt er niet door. Ik noem geen 
namen, maar ze zijn onder te ver-
delen in twee hoofdgroepen. Er zijn 
middelen die algen dodend zijn, 
maar niet branden. Deze moeten 
zeer nauwkeurig gedoseerd worden 
(zeker geen overmaat). Er zijn ook 
middelen die wel brandbaar zijn. 

Deze kunnen zonder problemen in 
overmaat toegediend worden. Ge-
zien de prijs laat je het wel uit je 
hoofd om je hele tank ermee te vul-
len en dat is dan ook wel weer het 
andere uiterste. Om goede menging 
te verkrijgen is het aan te raden 
om eerst het middel in de tank te 
doen en dan de dieselbrandstof toe 
te voegen. Als dat niet kan of als je 
dit pas achteraf leest dan is het al-
ternatief om de boot goed te laten 
schommelen. 
Diesel tanken bij een pomp aan de 
weg. Net als in onze tanks staat de 
diesel bij tankstations aan het water 
ook vaak stil en wordt deze minder 
ververst. Moet je aan het water tan-
ken, tank dan bij een drukke pomp. 
Werk schoon bij het tanken. Zorg 
dat er geen vuil in de tank komt. Kijk 
uit met water. 
Vaak wordt geadviseerd om de tank 
volledig te vullen in de winter. Volle-
dig vullen van de tank is zeker goed, 
maar het is dan al belangrijk vanaf 
half juli als de nachten weer gelei-
delijk kouder gaan worden. Dan 
treedt er condensatie op. Let maar 
eens op wanneer je de ruiten van je 
auto ‘s morgens moet droog maken 
of wanneer er dauw op het gras is. 
Vul je tank af in oktober/november 
dan is het mosterd na de maaltijd. 
Vanaf januari, als de nachten gelei-
delijk weer warmer gaan worden, 
is de lucht kurkdroog en treedt 
nauwelijks meer condensatie meer 
op Overigens is het effect van con-
densatie naar mijn inzicht minimaal. 

Condensatie treedt op op uitstra-
lende oppervlakken. De tank is inge-
bouwd en straalt daar normaal ge-
sproken niet uit. Het materiaal van 
de tank maakt ook niet uit. Metaal 
voelt kouder dan kunststof, maar 
is niet kouder. Over dit verschijn-
sel gaan veel broodjes aap over de 
toonbank. Samenvattend: tank vol-
ledig gevuld prima, maar dan het 
hele jaar en vooral vanaf half juli tot 
december. 
En dan is er een alternatief voor die-
sel dat te gebruiken is in dieselmo-
toren (wel even navragen natuurlijk) 
en dat is GTL. GTL staat voor “gas to 
liquid”en is een diesel die industri-
eel gemaakt wordt uit aardgas. GTL 
is schoon en bevat geen biologische 
resten. Over GTL organiseerde  PZV 
op 22 maart een boeiende lezing. 
Daarnaast vindt u in deze Zeezeilen 
een uitgebreid artikel over ervarin-
gen met GTL. En die zijn positief.
Met dit verhaal beoog ik de drempel 
voor het aanpakken van verontreini-
ging van de brandstoftank te verla-
gen hetgeen in het belang van de 
veiligheid is. Mijn beschrijving is die 
van mijn boot. In een andere boot 
kan dat anders zijn. Bovenstaande 
werkzaamheden met diesel en che-
micaliën houden gevaren in zich en 
moeten goed voorbereid en door-
dacht uitgevoerd worden. Maak een 
werkplan, neem veiligheidsmaatre-
gelen en gebruik beschermingsmid-
delen. Acht je jezelf daartoe niet in 
staat, laat het dan doen. 

wel wat aanslag op de bodem, maar 
dat zag er niet alarmerend uit. Toch 
heb ik de tank losgemaakt en uit de 
boot genomen. Dat kan net bij mijn 
boot, maar zeker niet bij alle boten. 
Ik had de tank leeg geheveld waar-
bij de brandstof schoon oogde en 
zo mijn auto met dieselmotor in ge-
gaan is (geen Wegenwacht nodig ge-
had nadien). Het laatste restje (ca. 1 
liter) heb ik er nadien uitgegoten en 
toen schrok ik want dat restant was 
zwart (niet in de auto gedaan). De 
tank was dus vuil hoewel dit op het 
eerste gezicht niet zo leek.
Vervuiling van de brandstoftank is 
met name voor ons zeezeilers een 
probleem omdat onze boten op zee 
behoorlijk heen en weer geslingerd 
worden en de brandstof dus ook. 
Vervuiling wervelt dan op en wordt 
als de motor draait aangezogen. De 
filters kunnen hierdoor verstopt ra-
ken en dan stopt de motor. 

Tijdelijke oplossingen 
Je kunt de diesel drogen door er af 
en toe een tampon in te hangen om 
water te absorberen. Een demon-
stratie tijdens onze workshop liet 
zien dat dit ook bij grote hoeveel-
heden water werkt. Kan je doen als 
tijdelijke oplossing, maar is tech-
nisch toch discutabel vanwege het 
oneigenlijke gebruik. Het effect van 
opwervelen is enigszins te beperken 
door met een volle tank te varen, 
maar dat is wel een noodgreep en 
alleen daarop vertrouwen is Rus-
sische roulette. Wat ook wel wordt 
aangeraden is om altijd een gevulde 
jerrycan met dieselbrandstof aan 
boord te hebben. Valt je motor uit 
door het dichtslaan van je groffilter 
dan kan de aanzuig voor de brand-
stofopvoerpomp losmaken en dan 
brandstof aanzuigen uit de jerrycan. 
Let daarbij wel op dat een groot ge-
deelte van de diesel die aangezogen 
wordt via een retour leiding weer 
naar de brandstof tank gaat met als 
gevolg dat je maar kort plezier hebt 
van deze oplossing. Daarnaast kan 
je tank dan overvuld raken. Je kan 
ervoor kiezen om de retourleiding 
naar de jerrycan te laten gaan zodat 

je langer profijt hebt van deze oplos-
sing, maar al dit soort oplossingen 
hebben ook weer hun risico. Een 
meer permanente uitvoering van 
deze oplossing is om een perma-
nente tussentank aan te leggen van 
waaruit de motor gevoed wordt. De 
tussentank kan dan in de haven ge-
vuld worden vanuit de hoofdtank. 
Kan, maar is niet goedkoop en voegt 
complexiteit toe en dat wil je op een 
zeilboot eigenlijk niet. Je zou ook je 
groffilter dubbel kunnen uitvoeren. 
Slibt de ene dicht dan kan je over-
schakelen op de andere. Is een mo-
gelijkheid, maar heeft ook zeker een 
keerzijde.
 
Toch weer zalmrose
Ik vertel dit verhaal niet om node-
loos te verontrusten, maar om aan 
te geven dat je een reëel risico op 
motoruitval loopt als je boot er 
wat jaren op heeft zitten en je nog 
nooit naar je tank hebt omgekeken. 
Deze winter heb ik, weer verhalen 
gehoord hebbend, mijn tank weer 
leeggemaakt en geïnspecteerd. 
Ik zag op de bodem een zalmroze 
waasje (foto 2). Bij het hevelen 
oogde de brandstof schoon en mijn 
auto vond het lekker. Toch heb ik de 
tank eruit gehaald en ik heb hem 
weer schoongemaakt. Dit keer geen 
zwarte drab, maar het spoelwater 
na de eerste keer uitspuiten (proce-
dure geef ik later) was ...  zalmroze. 
Ik denk niet dat ik al in de gevaren-
zone zat, maar het proces was al wel 
weer begonnen. Geeft wel aan dat 
drabvorming tijd nodig heeft want 
na 5 jaar was het nog heel beperkt. 
Is dit een garantie? Nee!
 
Hoe maak je de tank schoon?
Leeg hevelen of pompen. Dit kan 
met een pomp die ook voor motor-
olie gebruikt wordt of met een daar-
voor in de watersportzaak verkrijg-
bare hevel (€4,=) (foto 3). Nooit met 
de mond zuigen! Je kunt ook een 
lange slang helemaal in de brand-
stoftank brengen. Vervolgend het 
open einde dichtknijpen (het best 
met een klem). Vervolgens slang 
die nu gevuld is met dieselbrand-

stof er gedeeltelijk uittrekken en 
open einde onder het niveau van de 
brandstof brengen en dan uiteinde 
openen en hevelen maar. Zo doen 
brandstofdieven dat .... heb ik me la-
ten vertellen. Ik heb het  gedaan en 
het gaat, maar in het water liggend 
zou ik het niet adviseren. Het bezit 
van een auto met dieselmotor is 
hier handig, maar niet noodzakelijk. 
Als de tank eruit kan is dit heel han-
dig want dan kan je de klus buiten 
de boot doen. In dat geval eventu-
ele resten uitschenken (chemisch 
afval). Vervolgens de tank reinigen 
met water en afwasmiddel. Tank 
leegschenken en spoelwater naar 
chemisch afval. Nogmaals reinigen 
met water en afwasmiddel. Daarna 
schoonspuiten met hogedrukrei-
niger. Naspoelen met water. Als de 
tank schoon is moet deze grondig 
gedroogd worden. Zo goed mogelijk 
leegschenken. Vervolgens spoel ik 
de tank met brandspiritus. Vervol-
gens leegschenken en procedure 
een aantal keren herhalen zodat 
het meeste water weg is. Brandspi-
ritus bevat alcohol. In aanwezigheid 
van alcohol vormt water geen bolle 
druppels meer maar veeleer een 
dunne film waardoor de vloeistof 
veel beter verdampt. Ook verdampt 
het water samen met de alcohol. Je 
kunt ook aceton gebruiken in plaats 
van spiritus. Ben je wel bewust van 
het brandgevaar en giftigheid van 
deze stoffen. Het is belangrijk om je 



   PZV Zeezeilen, nummer 1 - 2017          37 36          PZV Zeezeilen, nummer 1 - 2017 

Mariëtte Roozeveld-van der Ven

Favoriete ankerplek

Tochtverslag

In mijn eerste verhaal over 
een mooie ankerplek (ZZ 
2015/3) schreef ik als eer-
ste zin: “ANKEREN: dat is 
voor ons iedere keer een 
intens beleven van “zijn” 
op een veelal unieke plek 

op het water.” Dat is nog steeds 
onze drijfveer om zo mogelijk een 
ankerplekje te vinden. In de hoop 
dat ook andere PZV-leden dit (va-
ker) willen beleven, volgt hier een 
tweede verhaal. En dan maar met-
een 2 plekken.

Een bijzonder avontuurlijke plek
Rondom het eiland “Belle Île” (ja, 
heel mooi) voor de Zuid-Bretonse 
kust zijn veel goede mogelijkheden 
om niet in de heel leuke, maar héél 

volle, stadshaven van Le Palais te 
hoeven overnachten. Onze favo-
riete plek ligt aan de Westkust van 
Belle Île. Een goede pilot die je naar 
binnen loodst is onmisbaar, want 
je vaart gevoelsmatig ongewis een 
nauwe kloof in de rotskust binnen. 
Natuurlijk heb je een goede, rustige 
dag uitgekozen, maar branding is er 
altijd. Recht de kloof in, en dan bij-
na aan het eind een smalle verscho-
len inham helemaal stuurboord uit: 
dan zijn we in Port Stêr-Vraz (of Port 
Vieux Chateau). Werkelijk prachtig.

Manoeuvreren
Dit keer waren er nog slechts 2 an-
dere boten, dus we hadden ruimte 
om te manoeuvreren, want je moet 
hier dwars in de geul gaan liggen. 

Dus vooranker uitbrengen en dan 
langzaam achteruit tot je hek prak-
tisch tegen de rotswand stoot. Dan 
de heklijn uitbrengen en vastmaken 
om een rotspuntje, iets vooruit en 
de ankerketting een stukje inne-
men: klaar! We waren hier al een 
keer eerder, dus we voelden ons 
aardig thuis. 
Snel de vouwfietsen in de bijboot 
en naar het eind van dit baaitje roei-
en. Op de fiets met onze rugzakken 
naar Le Palais om boodschappen te 
doen voor nog een favoriete bezig-
heid: bbq! Een heerlijk tochtje van 
10 km. En dan in het namiddagzon-
netje de klifwand opklimmen met al 
onze etensspulletjes voor een fan-
tastisch genieten.

Allochtoon
Dat het een bijzonder plekje is, is 
tweemaal bewezen. De eerste keer 
hadden we erg veel last van een te 
chauvinistische Breton, die persé 
tussen ons en een al dichtbij ge-
ankerde boot ging liggen. Gewoon 
boot tegen boot. Toen we lieten blij-
ken dat we daar niet zo van gediend 
waren, kregen we sterk het gevoel 
dat wij als allochtoon eigenlijk niet 
in dit fraaie Bretonse watertje moe-
ten (mogen) zijn. Het was daardoor 
niet zo’n heel fijne nacht.

Krabbend anker
Deze tweede keer was het allemaal 
uiterst plezierig met onze buren. 
Het addertje stak in de nacht z’n 
kop op: de wind draaide van zacht 
westelijk (beschut) naar stevig 
noordelijk: totaal onbeschut. Onze 
buurman brengt een tweede an-
ker uit. Hadden wij daar maar be-
ter notie van genomen… Omdat de 
wind nu dwars op de boot stond 
te duwen, zijn er andere krachten 
in het spel. Ons vooranker laat los 
en krabbend drijven wij dwars te-
gen de buurman aan! Midden in 
de nacht, dat is heikel. Maar deze 
heel aardige en gelukkig ervaren en 
behulpzame buurman met een ste-
vige bijboot en dito motor helpt ons 
langdurig om het anker opnieuw uit 
te brengen. Zeilers helpen zeilers: 
prachtig. Nog een paar uurtjes vei-
lig geslapen daarna.

Nu een bijzonder heerlijk plekje
Iets oostelijker voor de Zuid-Breton-
se kust ligt île d’Houat. Klein, rustig 
en mooi. Dit eiland heeft een aantal 
heel fraaie, zanderige baaien, zo-
dat je bij veel windrichtingen een 
stevige ankerplek kunt vinden*. De 
grootste is aan de oostkust, Tré-
ac’h er Gourhed. Hoewel geliefd bij 
veel schippers is er ruim voldoende 
plaats om stevig te ankeren op heel 
goede grond. Dan moet je toch ook 
weer eens oefenen met het anker 
laten vallen zonder motor! Goed 
zoeken, goed kijken, in de wind 
gaan varen en bij geplande stilstand 
het anker uitbrengen. Daarna deins 

je rustig achteruit. Leuk, dat plas-
senzeilersgevoel. 
Dit eiland is zo klein, dat je in de 
middag een heerlijke kustwande-
ling kan maken het eiland helemaal 
rond.
Ik sluit ook weer af met een zin uit 
mijn eerste artikel, nu dus de slot-

zin: “Heb je ook zo’n speciale an-
kerplek, dan zou het leuk zijn als 
dit artikel de volgende in de reeks 
“Favoriete ankerplekken” zal blijken 
te zijn. Deel met ons die kennis en 
schrijf erover in Zeezeilen.” Ik lees 
er graag over in een derde artikel!
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Annemieke Stallaert

Acute zorg aan Boord
  voor herhaling vatbaar

VERENIGINGSACTIVITEITEN

Dit jaar hebben 15 PZV’ers deelgenomen aan 
de cursus Acute Zorg Aan Boord. Een EHBO-
cursus, toegespitst op de bijzondere omstan-
digheden aan boord. Een nuttige investering, 
en vooral: eigenlijk zou iedere PZV’er dit moe-
ten doen. De eerste activiteit voor winter 2018 
staat al vast!

Voor het geval dat...
Veel discussies over veiligheid aan boord gaan over 
nautische veiligheid. Het rondje veiligheid aan boord, 
man-over-boord oefeningen, discussies over drijfankers 
en voor top-en-takel weg laten lopen. Reddingsmidde-
len als noodvuurwerk, reddingsvesten, lifelines, nieuwe 
gasslang elke 3 jaar, reddingsvlot (bijtijds keuren!).... al 
met al steken we heel veel energie (en een bak geld) in 
‘voor het geval dat’.
Zelden gaat de discussie over medische noodgevallen. 
Maar in antwoord op de vraag van cursusleidster Tessa 
Zijlstra, of we zelf al eens zoiets aan boord hadden mee-
gemaakt, kwam het ene voorval na het andere.....

Oefening baart kunst
Ongeacht of je al eerder een cursus hebt gehad, het is 
zaak om je te verdiepen in wat er kan gebeuren en wat 
je dan wel (en juist niet) moet doen. 
Sommigen van ons hebben ooit EHBO gehaald of aan 
BHV-cursussen meegedaan. Een aantal jaren geleden 

hebben we door tussenkomst van Carla Auer een aan-
tal EHBO-cursussen binnen de PZV georganiseerd. Ook 
daar hebben we toen geoefend met wondsnelverband, 
AED en reanimatie. Maar als de nood aan de man is, 
weet jij dan hoe te handelen?
Reden genoeg voor ons bestuur om in zee te gaan met 
Tessa Zijlstra van Cuore. Zij is gespecialiseerd in BHV-cur-
sussen voor oa. de binnenvaart, en heeft haar Acute Zorg-
cursus verder toegespitst op onze praktijk aan boord. 
Al met al lag er een behoorlijk stevig programma, met 
het nodige huiswerk (en een heuse toets) vooraf, en een 
volle maar ontzettend leerzame praktijkdag. Van onder-
koeling tot brandwonden, van rafelige wonden en open 
breuken tot diabetes, en van drugsgebruik herkennen 
tot reanimatie: alle denkbare ellende kwam voorbij.

Aan zo’n cursus hangt een flink prijskaartje, dus heb-
ben we als bestuur besloten hier een bijdrage aan te 
geven. Het uitgangspunt is bij PZV weliswaar dat alle ac-
tiviteiten zichzelf bedruipen, maar soms moet je even 
een uitzondering maken. Dat het ieder van ons zomaar 
kan overkomen dat je deze kennis hard nodig hebt, 
bewijst het verhaal van Casper elders in dit blad. Zijn 
verhaal sterkt ons in de overtuiging dat we ook volgend 
jaar weer met dit thema aan de slag moeten. Hoe meer 
PZV-ers hun diploma hebben, hoe beter. Zowel binnen 
als buiten de PZV.
Juist omdat de cursus zo veelomvattend was, is het 

onmogelijk om hier een compleet beeld te geven. Een 
paar tips willen we je toch niet onthouden  

De verbanddoos
De meesten van ons hebben een Oranje Kruis-koffer 
aan boord (wist je dat daar geen pleisters in zitten?), en 
een doosje paracetamol lukt ook nog wel, maar we zijn 
maar zelden bewust met onze boordapotheek bezig.

Elders in Zeezeilen vind je een bijdrage van cursusleid-
ster Tessa Zijlstra over je boordapotheek en een me-
disch paspoort. Tijdens de cursus hebben we ook nog 
een aantal andere hulpmiddelen besproken. Loop, 
voordat het seizoen begint, je boordapotheek eens na 
en kijk eens of je hem kunt aanvullen met:

Hechtstrips
Natuurlijk hoopten we allemaal dat we nu eindelijk 
zouden leren hoe we een wond moeten hechten. Tessa 
heeft ons ervan overtuigd dat we dat beter aan de pro-
fessionals over kunnen laten. Beter is het om een ga-
pende wond dicht te trekken met hechtstrips. Verkrijg-

baar bij iedere drogist, en onmisbaar aan boord.

Sporttape
Een verstuikte enkel fixeren met ducttape is geen goed 
idee (ik kan dat beamen). Veel beter is het om een rol-
letje sporttape toe te voegen aan je verbanddoos. Tip: 
scheer ook even je beenhaar voor je gaat tapen (op de 
foto is het niet mijn been, mocht u twijfelen).

Wondsnelverband
Een elastisch windsel, aan een kant voorzien van een 
niet-hechtend wondkussentje, aan het andere uiteinde 
voorzien van een plakstrip. Geen geklooi met aparte 
gaasjes, krammetjes en zwachtels, alles kant en klaar, 
uit een stuk en steriel verpakt. 

Zalfgaasjes
Bij oppervlakkige wonden zoals schaafwonden of een 
intacte blaar kun je de wond het best afdekken met een 
niet verklevend, vettig gaasje. Ook hier geldt: beter er-
mee verlegen dan er om verlegen zitten. Niet standaard 
in de EHBO koffer, maar voor een habbekrats te vinden 
bij iedere drogist.

Splintsetje

Een kneuzing of breuk, het is snel gebeurd. Met een 
beetje handigheid en bv. een stuk karton kun je prima 
een tijdelijke spalk (splint) fabriceren. Prima voor eerste 
nood. Maar wil je een pijnlijke vinger echt goed fixeren, 
dan is een kant en klare spalk een uitkomst. Bijvoor-
beeld de EasySplint. Bestaande uit diverse formaten 
met schuim bekleed aluminium, dat aan de ene kant 
buigbaar is, aan de andere kant juist fixeert. Niet duur 
(ca. 15 euro), en ook handig als je iets nautisch vast wilt 
zetten ;-)
https://www.1ehulpwinkel.nl/EASY-Splint-Set
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Tessa Zijlstra – Paal

De boordapotheek

WETEN & KUNNEN

Wat neem je nou mee op reis als 
je op vaarvakantie gaat als het gaat 
om medicatie? En gaat het dan om 
een korte vakantie of als je echt 
maanden onderweg bent? Ben je 
binnen Nederland of maak je een 
overtocht? Misschien ga je zelfs 
wel buiten Europa
Voor dit onderwerp dacht ik: 
’Ik moet hier met een ande-
re professional over sparren.’ 
Als eigenaar/trainer/verpleegkun-
dige bij Cuore vind ik medicatie 
een interessant onderwerp. Hoe 
werkt dat nou eigenlijk en waarom 
nou zo? Want er zijn toch wel wat 
mitsen en maren over het innemen 
en bewaren. Dus ik ben in gesprek 
gegaan met een apotheker. Om 
precies te zijn tijdens de zwemles 
van onze kinders. En ik kan je ver-
tellen, ik heb wat bruikbare tips 
meegekregen.

Medicijnpaspoort
Vraag bij je apotheek een uitdraai 

van je medicijnen en geef aan dat je 
op reis gaat. Dit heet een medicijn-
paspoort. Op dit document staat 
niet alleen de merknaam maar ook 
de werkzame stof. Deze werkzame 
stof is internationaal herkenbaar. 
Dat is weer handig als je medicij-
nen tekort komt of wanneer je on-
verhoopt in het ziekenhuis terecht 
komt. Het is dan handig dat de dok-
toren aldaar weten wat je gebruikt 
of waar je misschien allergisch op 
reageert.

Tip van Tessa 
Schrijf ook je bloedgroep, inentin-
gen en eventuele allergieën in het 
medicijnpaspoort. Welke inentin-
gen je nodig hebt kun je navragen 
bij je huisarts. Wees ook hier op tijd 
met navragen.
 
Schengenverklaring
Bij het uitdraaien van dit paspoort 
is het goed om te weten of er me-
dicijnen bij zijn die onder de Opi-

umwet vallen want dan moet je een 
Schengenverklaring aanvragen. Via 
de volgende website kun je deze 
verklaring aanvragen.  http://www.
hetcak.nl/portalserver/portals/
cak-portal/pages/s3-1-medicijnen-
mee-op-reis . Er zijn veel mensen 
die hier niet van op de hoogte zijn. 
Om je een voorbeeld te geven. 
Voor bepaalde slaapmiddelen en 
kalmeringsmiddelen (Valium, Se-
resta) of medicijnen die bij ADHD 
gebruikt worden, moet, zelfs als je 
naar België gaat, al een Schengen-
verklaring worden aangevraagd! 
Een dergelijke aanvraag duurt 4 
tot 6 weken. Dus bij deze, wees op 
tijd! Mocht je worden aangehou-
den en ze vinden deze medicatie, 
dan kan er zelfs gevangenisstraf 
op staan! Better safe than sorry? 
 
Voorraad
En hoeveel voorraad mag je dan 
wettelijk meenemen? Aan voorraad 
mag je 3 maanden aan medicatie 

meekrijgen van de apotheek. Het is 
afhankelijk van je zorgverzekering 
of je voor meer dan 3 maanden mee 
mag krijgen. Dit is ooit in het leven 
geroepen om verspilling te voor-
komen. Best logisch toch? Je krijgt 
iets voorgeschreven en binnen een 
maand moet je weer stoppen of 
iets anders gaan innemen. En dan 
heb je voor nog 5 maanden liggen… 
Het ligt dus aan je zorgverzekering 
of je voor meer dan 3 maanden aan 
voorraad meekrijgt bij de apotheek. 
 
Bewaren
Stel je gaat eerst met het vliegtuig 
naar de plaats van bestemming om 
daar aan boord te stappen voor het 
vervolg van je reis. Neem dan je 
medicijnen mee in je handbagage. 
Ze raken zo niet zo snel kwijt en in 
het bagageruim kan het vriezen wat 
een slechte invloed kan hebben op 
je medicatie. En als je het dan over 

het bewaren hebt. Bijv. insuline. 
De voorraad ampul moet je koel 
bewaren. Nu is dat aan boord niet 
zo’n probleem maar onderweg naar 
boord wellicht wel. Neem dan een 
koeltasje mee om de ampullen in 
te doen. Bewaar ook zetpillen koel. 
Binnen Nederland is Insuline vrij 
verkrijgbaar. Dit is ooit zo ontstaan 
omdat het een levensreddend mid-
del is. Uiteraard is het wel prettig als 
de apotheek een oud doosje of lege 
ampul kan zien om te verifiëren of 
het om het juiste medicijn gaat.

Toestemming
Binnen Nederland is het niet zo dat 
de apotheek in Eindhoven kan zien 
wat jij gebruikt in Heerenveen.  Er is 
wel een Landelijk Schakelpunt wat 
dat steeds meer mogelijk maakt. 
Hiervoor moet jij toestemming 
geven via een formulier bij je apo-
theek. Heb jij dat al gedaan? Ik wel. 

Het lijkt mij reuze handig dat als 
ik zelf niets meer kan aangeven, 
zij precies kunnen zien van hoe en 
wat. Wanneer je bloedverdunners 
gebruikt heb je te maken met de 
trombosedienst. Deze dienst kan de 
laatste waarden voor je uitdraaien 
en je informeren over de mogelijk-
heden in het land van bestemming. 
Er bestaan zelfs mogelijkheden om 
zelf je waarden te testen maar daar 
moet je natuurlijk wel vaardig in zijn. 

Conclusie
Eigenlijk heb ik maar één conclu-
sie. Ga zelf het gesprek aan met 
je huisarts en je apotheker. Iedere 
persoon heeft letterlijk zijn eigen 
paspoort en daar hoort ook een ei-
gen voorbereiding bij. Ik hoop dat je 
bij het plannen en uitstippelen van 
je reis ook aan al het bovenstaande 
denkt. Je hebt maar één leven, één 
lijf, dus ga daar zorgvuldig mee om!

En dan nog wat handige smeerseltjes en tabletjes om bij je te hebben:

- ORS (tegen uitdroging bij diarree) Deze is ook te verkrijgen in een smaakje. 
- DEET. Voor zwangere en kinderen tot 2 jaar wordt geadviseerd DEET met een concentratie tot 

30% te gebruiken. Let op! DEET kan effect hebben op zonnebrandcrème waardoor je sneller 
verbrandt…

-  Paracetamol. Dit heeft de voorkeur boven bijv. Ibuprofen. Neem gerust 2 Paracetamol á 500 mg 
want dat werkt het beste. Ibuprofen is echt heel slecht voor de maag en kan zelfs effect hebben 
op het gebruik van overige medicijnen. Laat je hierover dus goed voorlichten. Het voordeel van 
tabletten zoals Ibuprofen, Naproxen en Aleve is dat ze naast een pijnstillende werking ook een 
ontstekingsremmer zijn.

- Voor risico groepen kan het goed zijn om preventief antibiotica mee te nemen. Dit is uiteraard 
afhankelijk van je ziektebeeld maar ook hoe je huisarts hier tegenover staat.

- Mentholgel. Dit helpt bij jeuk maar mag niet bij kinderen onder de 2 jaar gebruikt worden.
- Bij zeeziekte kun je medicijnen vrij verkrijgen (dus zonder doktersrecept) tegen reisziekte. Er is 

ook voor kinderen een polsbandje in de handel (Seaband). Ik heb de ervaring zelf niet maar het 
blijkt goed te werken.

- Wat sommige prettig vinden, maar wat ik dan weer afraad, is pleisterspray.  
Pleisterspray gebruik je om een bloeding te stoppen. Maar bloeden heeft een natuurlijke werking 
om de wond schoon te maken. Zeker schaafwondjes, waar het meestal voor wordt gebruikt, zijn 
vaak vieze wonden die schoon moeten bloeden. Bij de overig wonden, waarbij wat meer bloed-
verlies is, helpt het niet omdat de spray ze niet voldoende afdekt. Het is maar een mening van mij 
maar wel met een visie.

- Rescue gel dat is dan wel weer tof spul. De naam zegt het al, het helpt tegen muggenbeten, geïr-
riteerde plekjes, als je aftersun toch niet afdoende werkt .
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Casper de Lange

Acute Zorg: reanimatie
meteen in praktijk!

Ervaringsverhaal

Ik was aan het werk op de Centrale Bediening van de 
sluizen van Rijkswaterstaat op Neeltje Jans - het Tops-
huis. We waren daar met vier mensen en in een ruimte 
verderop waren nog twee mensen werkzaam, waaron-
der 1 leidinggevende.

Met een harde klap viel een van de collega’s van zijn 
stoel. Eerst moesten we (heel kort) lachen, maar toen 
zagen we dat het menens was. Een andere collega wil-
de de gevallen collega weer overeind helpen, maar dat 
lukte niet. Hij was zo stijf als een plank. We probeerden 
hem wakker te krijgen met aanspreken en aanraken op 
de wangen. Zijn ogen waren nauwelijks open, enkel wat 
spleetjes en dan weer dicht. Ook keken we of hij iets in 
zijn mond had, we zagen niets.

De collega zag er zeer slecht uit, reageerde niet meer 
en we besloten te gaan reanimeren. De leidinggevende 
belde 112 en de bewaking kwam aanlopen met een de-
fibrillator. Ik begon met beademen, twee keer en dan 
30 maal met beide handen/polsen het middenrif in-
drukken als hartmassage/circulatie. De leidinggevende 
bleef in contact met de alarmcentrale 112 en terwijl wij 
bezig waren met het installeren van de defibrillator gin-
gen we ook door met reanimeren.

Het apparaat ging aan het meten, zag dat er geen hart-
slag was en gaf aan dat hij ging opladen. Na het opla-
den ging er een signaal en ging een rode knop branden. 
Die drukten we in, waarop een elektrische schok werd 
toegediend door zijn hart heen. Daarna zijn we weer 
verder gegaan met twee maal beademen en daarna 30 
maal hartmassage op het middenrif. Na enige tijd gaf 
het apparaat weer aan dat het ging opladen en vervol-
gens lichtte de rode knop op om aan te geven dat het 
apparaat was geladen. Daarna dienden we een nieuwe 
schok toe.

Vier maal heeft de defibrillator zo een schok toege-
diend. Bij elke elektrische schok schokte zijn lichaam en 
hoopten we dat hij zou bijkomen. Dat was niet het geval. 
Tijdens bovenstaande was er twijfel of we wel schokken 
mochten toedienen, maar ik zei dat de defibrillator zelf 

meet of er hartslag is en hij alleen een schok toedient 
als er geen hartslag is.

Na ongeveer 20 minuten waren de hulpdiensten er met 
drie verplegers en een apparaat om de collega door te 
meten en met zuurstofapparatuur. We waren heel blij 
om professionele hulp te zien! We gingen ondertussen 
door met het reanimeren, terwijl zij hun spullen aanslo-
ten. De collega kreeg een zuurstofmasker en we hoef-
den toen alleen nog maar hartmassage toe te passen. 
Er werd een test genomen op suiker en de collega kreeg 

een injectie. Hij werd op de brancard gelegd en met een 
helikopter naar het Erasmus ziekenhuis gevlogen. Het 
heeft nog een hele tijd geduurd voor hij uit coma kwam. 
Sindsdien gaat het gelukkig beter. Hij heeft inmiddels 
een nieuwe hartklep gekregen en is nu herstellende.

Achteraf heb ik er niet heel veel van wakker gelegen, 
wel veel aan gedacht. Ik ben erg blij dat ik onlangs de 
cursus had gedaan, dan is je kennis toch weer vers. En 
dat mijn andere collega ook een EHBO cursus had ge-
daan. Als er zo iets gebeurt, dan moet je een beslissing 
nemen en moet je doorzetten. Het helpt dan als je sa-
men de beslissing neemt, samen weet je toch meer en 
voel je je in ieder geval zelfverzekerder.
 
We hebben samen gedaan wat we konden. Zolang het 
apparaat het deed en aangaf dat een extra schok nodig 
was, hoefden we niet te twijfelen. Gelukkig kwam er 
snel professionele hulp. Alles samen heeft gemaakt dat 
mijn collega een tweede kans heeft gekregen. Dat is wel 
iets om heel erg dankbaar voor te zijn.

Marc Swinkels

(namens team “ de Optimisten”)

The PZV Pub Quizzz..!

Club-activiteit

Op 9 februari jongstleden vond in het PZV-zaaltje van 
de Trafalgar Pub de eerste PZV Pub Quiz plaats. De or-
ganisatie was in handen van onze eigen enthousiaste 
Linda de Mol (Rolien) en jurylid Gerrit.

De aanwezige PZV leden èn aspirant-leden werden op-
gedeeld in teams van 4 of 5 personen en mochten een 
naam kiezen. De creativiteit van de teams leidde tot de 
volgende namen Monieks team (captain Moniek), de 
Havenmeesters (captain Micha), de Optimisten (captain 
Jacqueline), 4 Old men and a young girl (captain Wim) 
en team “Pretty please with sugar on top”(captain Wil-
lem). Er werd gestreden om de eeuwige PZV roem, wie 
wil dat nou niet!

De avond bestond uit twee vragenronden met tussen-
door een pauze. Diverse categorieën kwamen aan bod, 
zoals techniek, weer, nautische kennis, PZV kennis, mu-
ziek, reglementen en geschiedenis. Af en toe konden 
extra punten verdiend worden met een bonusvraag, en 
niet onbelangrijk, het gebruik van mobiele telefoons 
was verboden!
Eerste vraag: noem de 7 wereldzeeën? 
Antwoord: De Noordelijke Grote of Stille Oceaan, de 
Zuidelijke Grote of Stille Oceaan, de Noordelijke Atlan-
tische Oceaan, de Zuidelijke Atlantische Oceaan, de In-
dische Oceaan, de Zuidelijke Oceaan (ook Antarctische 
Oceaan genoemd), de Noordelijke IJszee (ook Arctische 
Oceaan genoemd). Nou deze vraag hadden we dus niet 
helemaal goed.
Ons team, de Optimisten, bestond uit Jacqueline van 
Amstel (captain), aspirant leden Johan en mijn broer 
Jan en ikzelf. We hadden een goede mix van PZV, tech-
niek en muziekkennis.

Rolien zette flink de vaart in het voorlezen van de vra-
gen, opperste concentratie was gevraagd en voor we 
het wisten was de eerste ronde voorbij. Uit de telling 
van Gerrit bleek ons team in de tussenstand zowaar 
op de eerste plaats te staan. Vooral de muziekvragen 
hadden ons op voorsprong gezet. Racoon, de Commo-
dores, Billy Ocean en natuurlijk Rod Stewart herkenden 
wij allen! Helaas voor Sander, geen Abba of Hazes ;-).

Pittig
Na de pauze volgde de tweede ronde, de vra-
gen werden nu echt pittig. Of wij de Latijnse 
naam voor vliegende vis herkenden? Nee dus! 
Een papegaaistok, nooit van gehoord! De snel-
ste vis ter wereld, géén idee! De eenheid waar-
mee de kracht van orkanen wordt weergege-
ven? Wisten wij veel! Gelukkig wisten we wel hoe de 
voorganger van de Volvo Ocean race heette en wie de 
eerste Navigators Trophy gewonnen had. Dat was na-
tuurlijk Wim Braun. Laat die nou toevallig in de zaal zit-
ten (en zijn vrouw in ons team ;-)). Er volgden ook nog 
vragen via het projectiescherm, o.a. voorrangsregels op 
het water, betonning, kardinalen enz.

Eeuwige roem
Uiteindelijk was het tijd voor de einduitslag. Het bleek 
een close finish te zijn tussen team “Pretty please with 
sugar on top” (Pulp Fiction 1994) en “de Optimisten”. En 
jawel ons team “de Optimisten” bleek de voorsprong, 
opgebouwd in de eerste ronde, te hebben kunnen vast-
houden: wij hadden gewonnen! Uitgebreide felicitaties 
van de andere teams volgden.

Rest ons de organisatie, Rolien en Gerrit, voor deze heel 
gezellige en leerzame avond te bedanken. Wat ons be-
treft zeker voor herhaling vatbaar!

*met goedkeuring van de organisatie heeft Annemieke 
met haar mobieltje een foto mogen nemen.



   PZV Zeezeilen, nummer 1 - 2017          45 44          PZV Zeezeilen, nummer 1 - 2017 

Henne Pauli

Laura Dekker Zeilproject
maakt jongeren enthousiast voor zeezeilen

Club-Activiteit

Met veel enthousiasme presenteer-
den Henne Pauli, Catja Roggema en 
Koert Liekelema begin februari in 
onze clubzaal hun ideeën en moge-
lijkheden om jongeren vertrouwd 
te maken met de zeilvaart. PZV-lid 
Henne vertelde over het Laura Dek-
ker Zeilproject, Catja stak een pittig 
verhaal af over het jeugdprogram-
ma van het Watersportverbond en 
Koert doorspekte zijn presentatie 
van de Zeezeilers van Marken over 
de weg naar het RYA Yachtmaster 
Ocean certificaat, met veel ontzag 
inboezemende anekdotes.

Gespreksleider Joep Vermeulen, die 
het programma samen met Carla 

Auer en Henne had voorbereid, 
startte de avond met een korte film 
over alle ophef rond het plan van de 
13-jarige Laura Dekker in 2009 om 
solo de wereld rond te zeilen met 
haar schip Guppy, een verlengde 
Jeanneau Gin Fizz 35. Kan haar 
voorbeeld jongeren inspireren?

Leegloop
Henne plaatste de avond meteen in 
het zorgelijke perspectief van leeg-
lopende jachthavens. Veel ouderen 
komen op een leeftijd dat zij hun 
zeilboot moeten verkopen, maar - 
blijkens Hiswa-onderzoek - jongeren 
hebben weinig animo voor de wa-
tersport. Zij lopen al helemaal niet 

warm voor het aanschaffen 
van een eigen schip, met 
alle gebondenheid en kos-
ten van dien.
“Stel je eens voor dat er 
geen zeilers meer zouden 
zijn?”, vroeg Henne indrin-
gend. Lege jachthavens, alleen nog 
beroepsvaart op onze waterwe-
gen en een Noordzee die langza-
merhand verandert in een indus-
triegebied. Hij heeft het initiatief 
genomen voor het Laura Dekker 
Zeilproject om er voor te zorgen dat 
er (zeilers)ogen op het water blij-
ven, om te waken over de schoon-
heid van onze waterwegen en zich 
in te zetten voor het duurzame be-

Een avond niet als club-
activiteit, maar indirect 
toch wel.

Laura Dekker, het zeil-
meis je . . . .ondertussen 
zeilvrouw. Zij biedt haar 

boot de Guppy te koop aan. Het 
idee van Henne Pauli om dit schip 
te bestemmen voor de ‘wederop-

standing’ van jeugdzeilers, is lo-
venswaardig. Toen ik hoorde dat 
ook Carla Auer meedeed, was ik 
snel om. Eerst even een andere be-
stuursfunctie neerleggen om tijd 
vrij te maken. De eerste avond was 
een gok. Het viel alleszins mee. De 
verhouding PZVers en buitenstaan-
ders was om het even. In totaal 
ongeveer dertig bezoekers die aan-
dachtig luisterden en keken naar 
de verschillende presentaties. Een 
korte filmische inleiding en daarna 
een gloedvol betoog van Henne. 
De vragen uit de zaal werden ade-
quaat beantwoord. Het is me toch 
een heel waagstuk om een boot 
uit Nieuw Zeeland weer naar Ne-
derlands te zeilen met wisselende 
groepen. En hoe hark je het geld 
bij elkaar? Maar ook hier geldt: die 
niet waagt, niet wint.

Bijdragen van buitenstaanders
De bijdragen van Catja Roggema en 
Koert Liekelema gingen uit van de 
huidige praktijk. 
Eerstgenoemde die ook meezeilt in 
Team Heiner Pups, vertelde ons hoe 
het Watersportverbond kinderen 
betrekt bij het zeilen. Via hun Op-
timistjes tot echte wedstrijdzeilers. 
Het was wel niet helemaal binnen 
onze doelstellingen, maar de oplei-
ding van enthousiaste kinderen tot 
zeewaardige Jachtschippers raakt 

ons wel weer. Met jeugdig enthou-
siasme stipte zij de verschillende 
stappen aan die gezet moesten wor-
den om tot dit resultaat te geraken. 

Koert Liekelema van de Zeezeilers 
van Marken tapte uit een ander 
vaatje en richtte zich meteen op het 
grotere werk: de opleiding tot Oce-
aanschipper. In een boeiend betoog 
vertelde hij middels een power-
pointpresentatie hoe die opleiding 
in elkaar stak. We werden gerust-
gesteld dat we niet meteen de oce-
aan over hoefden te zeilen. Kleinere 
doelen waren ook haalbaar binnen 
hun opleiding. Het werk dat de PZV 
eigenlijk ook in haar doelstellingen 
heeft staan. De Noordzee en de 
kustwateren. Omdat alles zonodig 
in het Engels moet, heet het Yacht-
master Offshore. Het was verras-
send om te horen dat hij in Wanga-
rei, Nieuw Zeeland, Laura Dekker 
had ontmoet.

 In de aanhef schreef ik dat het in-
direct toch een PZV-avond was. 
Verschillende bezoekers toonden 
belangstelling voor onze vereniging. 
Dat heeft het bestuur toch ook kun-
nen waarnemen?

In de bijgaande foto’s is de opbouw 
van hun cusussen te zien.

Joep Vermeulen

Laura Dekker Foundation
informatie-avond

EVENEMENT
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Het Laura Dekker Zeilproject zoekt nu 
schippers in andere regio’s langs de 
kust en in het Waddengebied die ook 
schippersgroepen willen opzetten. In 
Noord-Holland en Friesland/Flevo-
land zijn al enkele vrijwilligers bereid 
(waaronder PZV-schippers). Zeeland 
en Scheveningen/IJmuiden zijn ook 
beoogde locaties.  Het Zeilproject is 
nu bezig een organisatie op te bouwen 
om deze groepen te ondersteunen. 
Met als groot, aansprekend middel-
lange-termijn-doel de thuisbrengtocht 
van Guppy van Nieuw-Zeeland naar 
Nederland.

Maar daarvoor moet geld binnen ko-
men op de rekening 7552427 van de 
Foundation: IBAN-nummer NL60 INGB 
0007 5524 27.  Vrijwilligers, gulle ge-
vers en andere geïnteresseerden  
kunnen zich melden bij Henne Pauli, 
email: info@hennepauli.nl. Of bij de 
stichting: info@lauradekkerworldsai-
lingfoundation.nl. Kijk ook op www.
lauradekkerworldsailingfoundation.nl 
of op de https://nl-nl.facebook.com/
lauradekker.worldsailingfoundation/

houd van zeeën en oceanen als bron 
van leven en als brug naar andere 
culturen. (Alleen al de tot 2023 ge-
plande 2900 km² windmolenparken 
voor de Nederlandse kust beslaan 
een oppervlakte zo groot als dertien 
keer Amsterdam).

Zeedoop
Het Laura Dekker Zeilproject richt 
zich op jongeren van zestien tot 
achttien jaar. Aansluitend aan an-
dere jeugdprojecten, zoals het 
Optimist-on-Tour-initiatief van het 
Watersportverbond, wil Henne 
jongeren die niet tot de traditio-
nele zeilergemeenschap behoren 
een zeedoop geven. Hij wil met 
een crowdfunding-actie geld inza-
melen om Laura’s schip Guppy (nu 
in Laura’s thuishaven Whangarei 
in Nieuw Zeeland) aan te kopen en 
als vlaggenschip in te zetten in een 
vloot van zeegaande zeiljachten 
die worden gevaren door ervaren 
vrijwilligers uit regionale schippers-
groepen.  Op termijn moeten on-
dermeer uit deze tochten jongeren 
naar voren komen die zich omhoog 
werken tot het niveau Yachtmaster 
Ocean en daarmee in staat zijn deel 
te nemen aan een estafettetocht 
om de Guppy van Nieuw-Zeeland 
naar Nederland te brengen. In de 
geest van Laura Dekker draait het 
in dit zeilproject om drie competen-
ties: Doorzettingsvermogen, Zee-
manschap en Nieuwsgierigheid.

Schippersgroepen
Henne ging dieper in op de rol van 
de schippersgroepen en hij gebruik-
te daarvoor de eind vorig jaar op-
gerichte Schippersgroep Hellevoet-
sluis als model. Na een oproep van 
Henne (zijn schip Glissando heeft 
Hellevoetsluis als thuishaven) heb-
ben zich een zevental schippers met 
zeegaande jachten aangemeld, die 
bereid zijn om met hun schip jonge-
ren kennis te laten maken met het 
varen op zee.

“een gaaf plan”
Vanuit deze schippers bestonden 
contacten met zeeverkennergroe-

pen in Rotterdam en Hellevoetsluis. 
Volgens Henne een goede doel-
groep om binnen het Laura Dek-
ker Zeilproject ervaring op te doen 
met jongerenwerk. Vanuit de scou-
tingleiding kwam direct de reactie 
dat deze zeedopen voor de leeef-
tijdsgroep 16-18 jaar in een grote 
behoefte voorzien. Deze scouting-
jongeren zijn wel uitgekeken op het 
varen met lelievletten op binnenwa-
ter en op het opleiden van de jon-
ge jeugd in hun groepen. Zij willen 
weer een nieuw uitdaging. Het va-
ren op zee vinden ze “een gaaf plan”. 
Ongeveer twintig jongeren uit deze 
groepen hebben zich aangemeld. 
Onder de schippers in de Hellevoet-
sluisgroep bevindt zich ook een er-
varen zeezeiltrainer ( “een must” 
, vindt Henne), die samen met de 
andere schippers en de scoutinglei-
ding voor deze groep jongeren een 
korte cursus ontwikkelt om de jon-
geren (letterlijk) wegwijs te maken 
op zee. Een belangrijk voordeel van 
het werken met scoutingjongeren is 
dat zij (ook al is er thuis geen boot of 
watersportliefhebberij) op de eigen 
zeilopleiding van de zeeverkennerij 
al een ervaringsniveau hebben op 
CWO II. En - zeker ook belangrijk- de 
jongeren zijn verzekerd, wanneer de 
tochten van het Zeilproject als scou-
tingactiviteit gerekend worden. 

Oversteek
De Schippersgroep Hellevoetsluis 
heeft nu in het begin van het nieu-
we zeilseizoen een programma  van 
twee korte tochten voor ogen. Een 
eendaagse tocht vanuit Hellevoet-
sluis, via Stellendam het Slijkgat 
uit naar het Lichtplatfom Goeree.  
Een tweedaagse tocht vanuit Hel-
levoetsluis naar Scheveningen of 
naar Cadzand (afhankelijk van de 
wind), met een oversteek van de 
drukke scheepvaartroutes op res-
pectievelijk de Maasmond of de 
Westerschelde. Het is de bedoeling 
het aantal opstappers zo te verdelen 
dat elke jongere ruim aan zijn/haar 
trekken komt met sturen, zeilbehan-
deling en navigatie.
Kustregio
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Martien Oerlemans

Senegambia

Tochtverhaal ding vis en gooit die (zonder dat hij kan zien waar hij 
het heen gooit) uit de boot. In het water naast de boot 
staat een man met een soort groot vergiet en probeert 
zo goed mogelijk een zo groot mogelijke hoeveelheid 
vis op te vangen. Maar..... hij weet ook niet waar de vis 
terecht komt, dus het is puur toeval als hij wat in zijn 
mandje opvangt. 

Kinderen verzamelen vis
Ondertussen drijven er honderden vissen in het water. 
Die zijn dus allemaal buiten het vergiet gevallen. Daar 
hebben we weer kinderen voor. Zij ‘hengelen’ de vissen 
bij elkaar en brengen ze aan land. Daar is weer iemand 
die ze verzameld. Een boeiend schouwspel. We hebben 
wel zin in een visje voor vanavond. Ik loop op een me-
vrouw af en vraag 4 vissen; het zijn een soort grote sar-
dienen. Zij gaat naar de waterkant om ze te wassen en 

te schubben. Dan komt ze terug en draait de kop eraf en 
haalt de meeste ingewanden eruit. Ondertussen wordt 
een jongen op pad gestuurd om een plastic zakje te 
kopen (die hadden we niet meegenomen). Als wij met 
een briefje van 1.000 CFA betalen blijkt ook hier weer 
dat klein geld zeldzaam is. Het duurt wel even voordat 
zij ons de 500 CFA wisselgeld kan terug geven. We heb-
ben dus 4 mooie vissen voor € 0,75 gescoord en dan 
heeft zij nog 100 CFA “fooi” gekregen (€0,15).

Paradijs van de vogelaar
Twee dagen later varen we de rivier verder op. De na-
tuur verandert, het wordt tropischer. Overal in de del-
ta liggen modderbanken en die zijn niet (goed) op de 
kaart aangegeven. Dus proefondervindelijk moeten we 
onze weg vinden. We zijn hier in het paradijs van de 
vogelaar. Binnen een uur zien we: ooievaars, pelikanen, 

In november 2015 hebben we met de ‘Double 
Dutch’ Senegambia (Senegal en Gambia) be-
zocht. We hebben daar dit jaar tijdens een dia-
avond voor PZV over verteld. Hieronder staan 
een paar impressies daarvan.

Waarom naar deze, voor veel mensen onbe-
kende, landen? Afrika is ons favoriete conti-

nent, vanwege de vrolijke, vriendelijke en kleurrijke 
mensen en de prachtige natuur. We maken daar mak-
kelijk contact met de plaatselijke bevolking omdat de 
voertaal Engels of Frans is. Twee talen die wij redelijk 
beheersen. En, last but not least, wij zijn jaren geleden 
een klein stukje de Gambia River op gevaren met een 
“excursie” en het leek ons geweldig om daar op eigen 
kiel te varen.

De Saloum rivier op
We varen van Dakar naar de ingang van de Saloum (een 
delta in het zuiden van Senegal). Omstreeks 16.30 uur 
zijn we bij de ingang. Het is eventjes zoeken omdat onze 
Navionics electronische kaart deze ingang niet kent, net 
zomin als onze papieren waterkaart. Dan maar de inva-
rende vissersbootjes volgen… het is op sommige plek-
ken erg ondiep maar met de ophaalbare kiel van onze 
boot lopen we minder risico. Daarom kunnen we diep 
de delta invaren, echt vastlopen zal niet zo snel gebeu-
ren
Na een toch wel spannende entree van de Saloum 
varen we naar Djifere om daar te ankeren. We gaan 
aan wal met onze bijboot en kijken hoe de vissers hun 
vangst aan de land brengen.
Dat gaat als volgt. Er staat een man in het ruim van de 
piroque (een grote zeevarende kano), die pakt een la-
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Chimpansees
We varen het National Park in. Het water is hier zoet. 
Niet “brandschoon” want het is nog steeds bruin van 
al het zand en sediment. Het Nationale Park beslaat 
vier eilanden waar chimpansees “opgevangen” wor-
den. Ze worden gevoerd en het is de bedoeling dat zij 
hier blijven. Ze worden dus niet “klaargestoomd” voor 
een leven in het wild. We hebben een permit in Banjul 
geregeld om hier te mogen komen. Je moet je aan be-
paalde regels houden om het chimpsleven niet te veel 
te verstoren, zoals midden op het vaarwater blijven, 
niet schreeuwen en wenken met je armen, niet anke-
ren, de eilanden niet betreden. Als we langs eiland drie 
varen horen we het geschreeuw van een chimp maar 
we zien niets want de tropische vegetatie is erg dicht. 
Wel zien we twee keer een nijlpaard. Helaas te ver van 
ons vandaan om hem goed te zien. En plotseling zien 
we het opperhoofd van het chimpgezin tussen de bla-
deren naar ons koekeloeren. Wat een machtig gezicht, 
zo’n geweldig mooi beest zo dicht bij je. Het lijkt alsof 
we door een dierentuin varen.

kraanvogels, ibis, witte en zwarte reigers en flamingo’s.
De rivier wordt hier ook steeds nauwer en ondieper. We 
zien weinig “verkeer” op het water. Vrijwel geen vissers-
kano’s. Af en toe zie je de restanten van verwaarloosde 
werven. Vergis je niet, het zijn niet meer dan een paar 
palen die overgebleven zijn. Dus niets om je boot aan 
vast te maken. Je herkent de nabijheid van dorpjes als 
er vrouwen aan de waterkant de (af)was doen. Verge-
zeld van spelende kinderen delen zij de laatste roddels 
en nieuwtjes met elkaar. 

Elephant Island
We komen bij Elephant Island. Een tropische naam 
maar een olifant komt er niet meer voor. We besluiten 
te ankeren voor het dorpje (met werf!) Bombale. Vrou-
wen doen de was, kinderen spelen in het water. Een 
leuke afwisseling na alle rust. Brendan (neef en opstap-
per) en Janny gaan met de bijboot naar de kant. Nou, 
dat hebben we geweten.....vanaf het begin worden 
we vergezeld door kinderen. Bij ieder groepje huizen 
waar we langskomen, wordt de kinderschare groter en 
groter. Toubab, toubab (blanke) wordt er geroepen en 
hup.....weer wat kinderen erbij. En volwassenen, vooral 

de mannen, die het leuk vinden om een praatje met 
ons te maken. Brendan is ondertussen gebombardeerd 
als zoon van Janny. Anders wordt ons verhaal te inge-
wikkeld want dan moet ik uit gaan leggen dat ik geen 
kinderen heb enz. En daar begrijpen ze niets van. Dus 
moeder en zoon worden hartelijk begroet. We bezoe-
ken de enige winkel in het dorp en die is kleiner dan 
klein. Teruglopend naar de boot lijken we de rattenvan-
ger van Hamelen wel....wat een kinderschare. En... wat 
is die rust aan boord fijn.

Nijlpaarden.
Volgens de pilot moeten vlakbij Red Hill hippo’s voor-
komen. Dat willen wij dus wel eens zien. Vijf minuten 
nadat het anker de grond geraakt heeft, zien we twee 
hippo’s!!!! Omdat het water hier niet diep is, is het een 
ideaal leefgebied voor deze dieren. Helemaal geweldig! 
Een ervan maakt wat omtrekkende bewegingen om de 
boot heen, alsof hij even wil kijken wat daar nu weer 
ligt. We horen hem aankomen door het gespuit (neus-
gaten schoonmaken) en “gebrul”. 
We zijn nu in echt zoet water met zijn eigen flora en 
fauna. Onze verwachtingen zijn hooggespannen. 
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Manuela Paradiek

Met de Scylla naar de Scilly’s
en Zuid-Bretagne

Tochtverhaal

Als bootloze zeilers is er 
altijd de mogelijkheid om 
als opstapper mee te va-
ren met je clubgenoten 
en zelfs eens de Scilly’s en 
Zuid-Bretagne te bezoeken 
waar je zelf nog nooit bent 
geweest.

Op 11 juni vliegen Manfred en 
ik naar Zuid-Engeland om in Fal-
mouth Horst en Herman af te los-
sen als bemanning van de Scylla. 
Max, Horst en Herman hebben 2 
zware weken achter te rug. Ze wis-
ten ondanks de kou, mist en storm 
toch Falmouth op tijd te bereiken. 
Een dag later vertrekken we vroeg 
richting Penzance. Het is in de pilot 
niet helemaal duidelijk tot hoe laat 
we hier de haven binnen kunnen. 

Newlyn zou een andere mogelijke 
optie zijn. Deze haven is volgens de 
pilot wel altijd toegankelijk maar dit 
is slechts een vissershaven en geen 
jachthaven. Onderweg bellen we 
de havenmeester. We hebben tot 
half 1 de tijd om binnen te lopen in 
Penzance. Daarna wordt de poort 
gesloten. Achteraf bleek Newlyn 
ook een prima optie. Het is inder-
daad een vissershaven maar er zijn 
‘gewone’ steigers waar je met een 
zeilboot ook prima kunt liggen. 

Verwaaid
Door harde zuidwesten wind zijn 
we genoodzaakt om 2 dagen in 
Penzance te blijven liggen. Deze 
tijd besteden we goed door St Mi-
chael’s Mount en Sint Ives te bezoe-
ken. Op woensdag kunnen we met 

Zuidwest 5 naar de Scilly’s kruisen. 
Om vroeg te kunnen vertrekken is 
het noodzakelijk een dag eerder op 
dinsdagavond om 23.00 uur de ha-
ven te verlaten om voor de haven 
aan een meerboei te overnachten 
en te wachten op de kentering van 
de stroom. Woensdagochtend ver-
trekken we om 6 uur.

De Scilly’s
Opkruisen met windkracht 5 en 
behoorlijke golfslag naar de Scilly’s 
valt niet mee maar wordt beloond. 
Om 17.00 uur liggen we vast aan 
een meerboei met prachtig uitzicht 
op St Mary’s. De volgende dag is 
het stralend weer. Snel pompen 
we de bijboot op en varen naar het 
strand en vandaar uit verkennen we 
het eiland te voet. St Mary’s is een 
prachtig eiland waar je mooi kunt 
wandelen en heerlijk gebak kunt 
eten. We vinden er zelfs een wijn-
boerderij en nuttigen een wijntje , 
maar voor goede wijn moet je toch 
echt in Frankrijk zijn. 
De volgende dag willen we naar 
Tresco maar omdat de wind in de 
baai van Tresco ongunstig staat be-
sluiten we om te blijven liggen in 
St Mary’s en met de veerboot naar 
Tresco te gaan. Tresco en Bryher 
zijn wat ruiger dan St Mary’s, maar 
eveneens mooi.

Op naar Frankrijk
Zaterdag vertrekken we naar Bé-
nodet aan de Odet rivier in Zuid 
Bretagne.  Na 28 uur motorren en 
2 uur zeilen komen we hier zondag-
middag aan. Er is nog een plekje aan 
de steiger maar daar staat de stroom 

dwars op de boot. Volgens een lo-
kale Fransman kan het geen kwaad 
zolang de coëfficiënt maar onder de 
85 is en dat zou de komende dagen 
zo zijn. We vragen ons af wat nu pre-
cies die coëfficiënt is en besluiten 
dit later toch maar eens uit te zoe-
ken. Maandag is wasdag want het 
regent toch. Het wassen gaat goed 
maar als Max de droger wil aanzet-
ten vliegt het transformatorhuisje in 
brand. Het gevolg i.p.v. vuile droge 
was, schone natte was aan boord. 
We besluiten om ’s middags met de 
bus naar Quimper te gaan wat ook 
in de regen een vrij aardig stadje is. 
De volgende ochtend varen we de 
rivier de Odet op. De natuur is erg 
mooi en zeer dicht begroeit en na 
iedere bocht is er weer een ander 
prachtig kasteel. ‘s Middags varen 
we door naar Concarneau,  één van 
de mooiste vestigingsstadjes aan de 
Zuid Bretonse kust, zeker de moeite 
waard. In Concarneau is een groot 
feest met live muziek en gelukkig is 
er ook een wasserij met werkende 
droger.

Eilandjes
Daarna gaan we naar Îles de Glé-
nan:  “de Bounty eilandjes” voor 
de Zuid Bretonse kust. Deze zijn  
prachtig om te zien. Je moet alleen 
opletten waar je wandelt en letten 
op de waterstand. Het eiland wordt 
bij hoog water in tweeën gesplitst  
en dan zal je moeten zwemmen 
om naar de bijboot te gaan. Don-
derdag varen we in de regen naar 
Île de Groix. Manfred en Max be-
steden die dag veel tijd binnen aan 
de navigatie, maar 3 dolfijnen die 
komen spelen met de Scylla krijgen 
het voor elkaar dat de heren alsnog 
naar buiten komen in de regen. Vrij-
dag maken we een mooie fietstocht 
op Île de Groix. Je kunt hier prachtig 
fietsen, van de uitzichten genieten 
en heerlijk lunchen in één van de 

Franse restaurantjes. 

Mooiste zeildag
Zaterdag blijkt één van de mooiste 
zeildagen. Met een bagstagwindje 
naar  Belle Île, dus voor de zeker-
heid een bulletalie gezet. Helaas 
komt de lijn buitenboord met als 
gevolg dat deze bij het starten van 
de motor in de schroef komt. Geluk-
kig liggen er meerboeien waar we 
onder zeil naar toe kunnen varen. 
Terwijl we vastliggen aan de meer-
boei krijgt Max na diverse duikpo-
gingen de lijn uit de schroef. Bijna 
2 uur later dan gepland kunnen 
we toch nog de overvolle haven in 
waar de havenmeesters met hun 
dinghy’s een plekje tussen 2 boten 
voor ons vrijmaken. 

Landinwaarts
Vervolgens steken we over naar La 
Trinité Sur Mer, een grote haven-
plaats waar we vol bewondering 
naar de snelle trimarans kijken die 
hier in de haven liggen. De volgende 
dag vertrekken we vroeg naar Golfe 

du Morbihan. Dit is een prachtige 
baai waar bij de ingang een gigan-
tische stroming staat. De baai va-
ren we helemaal door tot aan Van-
nes. Dinsdag maken we een mooie 
stadswandeling door deze oude toe-
ristische vestigingsstad en ’s avonds 
eten we heerlijk in één van de vele 
restaurants die Vannes te bieden 
heeft. Woensdag met hoogwater 
vertrekken we weer en genieten van 
de mooie natuur van Golfe du Mor-
bihan. Net buiten de baai in Port du 
Crouesty overnachten we. 

Donderdag zijn we weer vroeg uit 
de veren om zo met hoog water de 
Vilaine rivier te kunnen opvaren. 
We komen om 11.45 uur bij de sluis 
van Arzal. De sluiswachter neemt 
vriendelijk de lijntjes aan om ver-
volgens te melden dat hij tot 13.30 
uur lunchpauze heeft. Tijdens de 
lunch vermaken we ons/worden 
we vermaakt door temperament-
volle Franse schippers die de sluis 
binnenvaren terwijl er  uiteindelijk 
te weinig plek blijkt te zijn. Na de 
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lunch wordt eerst de brug halver-
wege de sluis geopend en moeten 
we doorvaren tot het eind van de 
sluis zodat alle boten mee kunnen. 
Vervolgens worden we eindelijk ge-
schut waarna we om 14.30 de sluis 
kunnen verlaten. 
Ons einddoel is Redon maar onder-
weg stoppen we in La Roche Ber-
nard een erg leuk plaatsje aan de 
rivier.  Onze laatste dag varen we 
verder naar Redon. Onderweg ko-
men we nauwelijks iets tegen, een 
groot contrast met de drukke ha-
vens van Zuid Bretagne.  

Onze vakantie van 3 weken is weer 
voorbij. We hebben erg genoten 
van deze prachtige tocht waar wind 
en getijden wel voor de nodige uit-
dagingen kunnen zorgen. 
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