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Peter Plantinga

Van de redactie

Redactie & Bestuur

Dat er binnen de PZV een hoop slimme vogels rondlo-
pen, dat wisten we natuurlijk al. En als slimme vogels 
hun handen ineenslaan, zijn de mogelijkheden schier 
eindeloos....

In de praktijk zien we dat natuurlijk al jaren. Vroeger 
hadden we een papieren kennisbank. Daar stond dan 
in dat je voor elektra bij Arend-Jan, Pieter of Wim moet 
zijn;  Wim, Haye en Harry weten alles van marifonie, 
Philip is de man van de navigatiesoftware, noem maar 
op....Die papieren kennisbank is dan misschien wel niet 
meer, maar in de praktijk weten we elkaar goed te vin-
den. Je moet eens zien wat er gebeurt als er iemand 
onderweg panne heeft: als vliegen op de stroop ko-
men PZV’ers op uw kommer en kwel af. Niet om zich 
te vergapen aan andermans ellende, maar om op zijn 
minst nuttig advies te verschaffen  en als het even kan 
de handen uit de mouwen te steken. Reden voor mij 
om - beetje spontane actie - tijdens de laatste Ramsgate 
ter plekke een nieuwe waarderingsvorm in het leven te 
roepen.  Elders in deze Zeezeilen leest u daar meer over.

ASML
Nou zijn er natuurlijk meer zeilclubs met slimme men-
sen. Een daarvan is de ASML Sailing Club Nederland 
(ASCN). Net als PZV destijds begon als personeelsver-
eniging binnen Philips (er zat zelfs een quotum op het 
aantal niet-Philips-mensen die lid mochten worden) is 
ASCN twee jaar geleden ontstaan als personeelsvereni-
ging binnen ASML. ASCN organiseert walactiviteiten, 
een opleidingsprogramma in samenwerking met zeil-
scholen, inshore en offshore zeilactiviteiten voor (oud)
medewerkers van ASML en toeleverende bedrijven. Net 
als PZV organiseren zij een jaarlijkse Ramsgate tocht 
(die gaat echt naar Ramsgate) en ze doen mee aan bijv. 
de Mosselrace. Samen met ASCN bezochten we al 
2 x North Sea Jazz (Rotterdam op Eigen Kiel).
Voor ons beiden (en eigenlijk voor iedere andere ver-
eniging) geldt: een clubje oprichten is vaak gemakkelij-
ker dan het structureel te bemensen met vrijwilligers. 
Ook in deze Zeezeilen leest u weer oproepen voor pro-
jectleiders, kartrekkers en vrijwilligers-achter-de-scher-
men. Alleen al om dit onvolprezen blad te maken heeft 
een flink clubje mensen afgelopen zomer hard gewerkt. 
We hebben een krimpend ledenaantal en een paar han-
denvol vrijwilligers, die aan PZV de handen vol hebben. 
Om continuïteit te garanderen is het essentieel om een 
stevige basis te hebben van actieve leden, op wie je een 

beroep kunt doen om samen de vereniging te 
laten draaien. En alhoewel het PZV promotie-
team deze zomer weer druk in de weer is ge-
weest met het verspreiden van Zeezeilens in de 
kusthavens, is een forse ledengroei voorlopig 
nog niet in zicht.

Slim samenwerken
Als we meer en slimmer optrekken met de ASCN, kun-
nen we een gevarieerd programma met aantrekkelijke 
evenementen en een goed draaiende club overeind 
houden, en blijft de workload voor onze gewaardeerde 
vrijwilligers nog hanteerbaar ook. Zoals afgelopen voor-
jaar tijdens de ALV aangekondigd, zijn PZV en ASCN aan 
elkaar aan het snuffelen. Wat zouden we samen kunnen 
organiseren?  En zouden we ook qua organisatie dingen 
samen op kunnen pakken? 
Want eigenlijk is het van de zotte, dat er rondom Eind-
hoven – midden op de Brabantse zandgronden - naast 
watersportverenigingen als bijvoorbeeld Beatrix, twee 
zeilverenigingen actief zijn, die zich beiden richten op 
kennisoverdracht, open staan voor booteigenaren en 
opstappers, en tochten organiseren in het hele land.
Natuurlijk, er zijn ook verschillen.  ASCN is nadrukkelijk 
aan ASML verbonden, en staat (vooralsnog) niet open 
voor mensen van buitenaf. PZV heeft dat al jaren ge-
leden losgelaten. PZV bestaat langer, is groter qua le-
dental, heeft een stevige Noordvloot en stelt bovendien 
hogere eisen aan nieuwe leden: je moet wel kunnen 
zeilen. Tegelijkertijd: het van elkaar leren, daar is de PZV 
groot in geworden. Volgens mij zijn de overeenkomsten 
groter dan de verschillen. 
We willen samenwerken, daar waar we elkaar overlap-
pen, en tegelijkertijd de eigenheid van beide clubs, met 
ieder hun eigen karakter, behouden. PZV blijft natuurlijk 
gewoon onze eigen gezellige club. Met mooie tradities, 
en ons eigen thuis in de Trafalgar Pub. Is daarmee al-
les in kannen en kruiken? Natuurlijk niet. Komende ALV 
horen we graag van u wat uw wensen, bedenkingen en 
suggesties zijn. Het zijn de leden die de club maken, en 
uiteindelijk ook de samenwerking gaan invullen. We 
weten nog niet waar zo’n samenwerking op uit gaat 
draaien, we gaan dat gaandeweg zien. Maar we willen 
vooral de kansen pakken die een slimme samenwerking 
biedt. Want dan houden we allemaal wat meer tijd over 
voor datgene waarvoor we de club hebben opge-
richt: lekker zeilen. 

Annemieke Stallaert

Slim samenwerken

Redactie & Bestuur

De redactie is deze zomer goed op het water 
vertegenwoordigd geweest. We waren ver-
spreid over een gebied van Turkije tot aan de 
Duitse wadden. Zelf was ik met de Lady Five 
naar Normandië, en later met de Ribaldus op de 
Wadden. We waren met de voorbereiding van 
deze uitgave dan ook wisselend bezet. Wel valt 

te concluderen dat het zeilershart van de redactie liever 
op het water zit dan dat ze daarover bericht. Op zich 
een goede zaak, maar de planning is daardoor uitgelo-
pen. We hopen dat het aan de inhoud niet te merken 
is: we hebben van de schrijvers weer mooie stukken 
ontvangen. Te beginnen de verslagen en ervaringen van 
de Ramsgate tocht, die dit jaar mede door het goede 
weer en de ruime planning, veel tijd bood om te soci-
aliseren, maar ook om elkaar te helpen. Verder versla-
gen van activiteiten: de North Sea Jazz Festivaltocht, 

die goed bezocht was en georganiseerd samen met de 
ASML zeilclub, en het Paasweekend, waaraan – zo vroeg 
in seizoen - maar één schip deelnam, wat het zeilplezier 
echter niet in de weg heeft gestaan.  
Dan zijn er de eerste tochtverslagen al van deze zomer, 
van de Ribaldus en de Kia Kaha naar de Wadden en de 
Xinia naar Ierland. Dit laatste verhaal krijgt nog een 
tweede deel in de volgende uitgave. 
Omdat deze uitgave laat verschijnt, is de tijd tot de vol-
gende uitgave relatief kort, en daarom wil ik u als lezers 
en schrijvers nu alvast uitnodigen een ‘mental note’ te 
maken van de ervaringen die u zou kunnen delen. We 
hopen dat dit nummer u daarbij zal inspireren.
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Wij zijn Henk & Sylvia Ligthart, trotse eigenaars van de 
‘Dommelaer’ een stalen Koopmans 33 met een zomer-
ligplaats in Colijnsplaat. We wonen in Dommelen, zijn 
inmiddels 37 jaar gelukkig getrouwd en hebben twee 
kinderen: dochter Imke (31) en zoon Tjeerd (28). 

In het najaar van 2016 waren wij ‘startschip’ bij de ein-
dejaarswedstrijd van de PZV op de Oosterschelde. Zo 
hebben we de PZV wat beter leren kennen en zijn we 
lid geworden.

Zo is het begonnen
Via onze ‘watersportende ouders’ hebben we elkaar al 
op jonge leeftijd leren kennen. In een houten Schakel-
klasse op het Sneekermeer is onze liefde voor elkaar én 
voor het zeilen vereeuwigd. Ons trouwfeestje in 1980 
was in het clubgebouw van de Eindhovense Watersport-
vereniging Beatrix. Direct daarna startten Henk en zijn 
vader met de bouw van een stalen Grundel van 7,5 me-
ter op het haventerrein. Minder dan een jaar later tuften 
we al met ons eigen scheepje (het eerste jaar nog zonder 

mast en zijzwaarden) over de rivieren naar Friesland. 

In de 14 jaren die volgden, hebben we met onze ‘Strui-
ner’ heel Nederland doorkruist en vooral veel week-
enden en vakanties in Friesland doorgebracht. Daarna 
waren we een tijd ‘bootloos’ en hebben we regelma-
tig schepen gehuurd. Intussen zeilde Henk ook bijna 
jaarlijks rond het Caribische eiland St.Maarten tijdens 
Heineken Regatta’s en de Golden Rock Regatta. Zo is 
het zeezeilen in ons leven gekomen. Drie jaar geleden 
maakten we de stap om weer een eigen boot aan te 
schaffen. Dat werd dus de Dommelaer. Na drie winters 
klussen wordt dit steeds meer ons ‘eigen’ schip. 

Dit jaar (2017) worden we allebei 60 jaar. We willen 
dit vieren met 6 weken vakantie en daarbij de Engelse 
zuidkust gaan verkennen. Best een avontuur voor ons, 
dus we luisteren graag naar de ervaringen en tips van 
PZV’ers!
En ja, ook wij hebben een blog over onze boot en zeiler-
varingen: www.dommelaer.nl

Henk & Sylvia Ligthart

Nieuwe leden

Vereniging

De Marina van Volendam
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staan, waren we uiteindelijk donderdagavond reeds 
met vier boten in Scheveningen! Dit mondde uit in een 
proeve van ruimte-aanbod en gastvrijheid in het stam-
café van PZV-zeezeilen. De Hellen is wederom met vlag 
en wimpel geslaagd! 
Vrijdag kwamen de overige boten keurig op tijd binnen 
om op de geplande tijd de borrel te starten! Wat een 
voorbeeldige timing.

Twee activiteiten
Behalve de steigerborrel hadden we als organisatie nog 
twee activiteiten bedacht tijdens het inslingerweekeinde.

1-het fotograferen van zoveel mogelijk verschillende 
markeringen/betonningen tijdens je tocht, 
2- een (z)walking diner langs de deelnemende boten.

Onderdeel één was niet heel scherp op het netvlies blij-
ven hangen, zodat de organisatie waarschijnlijk de in 
het vooruitzicht gestelde prijs maar zelf op ging drinken 
(elk nadeel hep zijn eigen voordeel!)
Onderdeel twee gaf nog heel wat hoofdbrekers. We 
hadden ons vooraf diverse randvoorwaarden gesteld 
om het (z)walking diner zo gevarieerd mogelijk te la-
ten zijn. Te weten: de schipper kookt niet, de navigator 
maakt het voorgerecht, de eerste opstapper de hoofd-
maaltijd en de tweede opstapper het toetje (op hun 
schip en als gastheer/dame gepresenteerd). De tweede 
voorwaarde was dat bemanningsleden van de zelfde 
boot elkaar niet zouden treffen aan tafel noch op hun 
eigen boot noch op de andere boten. Na enig schuif-
werk kon hieraan voldaan worden. Er was nog één extra 
beperking: tafelgenoten zouden elkaar maar één keer 
ontmoeten aan tafel gedurende de avond; dit bleek uit-
eindelijk een brug te ver, een enkeling heeft gedurende 

avond toch tweemaal met dezelfde personen aan tafel 
gezeten (erg? Nee toch! Een uitdaging voor een volgen-
de organisator?)

Annemieke in een dubbelrol
Op het laatste moment moest helaas één van de op-
stappers (tevens aspirant lid) zich afmelden waardoor 
het ideale schema in de soep dreigde te lopen. Gelukkig 
bleek Annemieke bereid te zijn van schipper te veran-
deren in tweede opstapper zodat alle gerechten gered 
waren. Annemieke had hier door wel steeds twee bor-
den op verschillende plaatsen voor haar klaar staan, 
wat hier en daar voor verwarring of de introductie van 
een verstekeling zorgde. Zeilers blijken zeer punctuele 
lieden te kunnen zijn! De diverse rondes startten steeds 
goed op tijd! De kok was er steeds tijdig klaar voor, 
maar ook de eters meldden zich tijdig bij hun gastschip. 
Uit overlevering had ik vernomen dat een eerdere po-
ging tot het houden van een walking diner deels was 
gestrand door een te fanatieke steigerborrel waardoor 
de eters/koks hun weg niet meer vonden. Dit kwam nu 
niet voor. Dank zij de gezelligheid bij de diverse boten 
bleef het in de stamkroeg wel erg leeg. Wel waren er 
deelnemers (the usual suspects uiteraard) die pas met 
het krieken van de dag weer op hun eigen boot terecht 
kwamen. Ook voor de terug tocht was het zaak de stro-
mingen goed in te schatten, van de wind hadden we 
echter geen last, want die was er hoegenaamd niet! Za-
terdagochtend zeer bijtijds waren de eerste boten dan 
ook al op weg naar hun thuishaven, zonder wind maar 
met een lekker lentezonnetje!
Al met al kijken wij (en waarschijnlijk iedereen) terug op 
een zeer geslaagd en gezellig Inslingerweekeinde 2017 
en willen we alle deelnemers bedanken voor hun inzet! 
Tot ziens in Lowestoft.

Op de oproep van Maarten Roks voor een organisa-
tor voor het Koningsweekeinde/Inslingertocht 2017 
hebben wij, Arjen de Bruin en Sander van Eijkern al-
lebei onafhankelijk van elkaar gereageerd. Maarten 
fluisterde ons in dat hij dacht aan een noord ontmoet 
zuid versie. Sander en ik hebben vervolgens de kop-
pen (digitaal) bij elkaar gestoken om te kijken of dit te 
verwezenlijken was. 

Al snel bleek dat het qua afstanden en tussenhavens een 
haalbaar plan moest zijn om elkaar op de vrijdag(avond) 
te ontmoeten in Scheveningen. Hier moest natuurlijk 
de traditionele steigerborrel gehouden worden! En al 
snel ontstond ook het idee voor een (z)walking diner.

Livnara de grote redder
Dit plan is in grote lijnen op de website geplaatst. Toen 
maar afwachten of we voldoende deelnemers kregen. 
Vanuit het zuiden liep het al snel behoorlijk goed, maar 
vanuit het noorden bleef het erg stil (behalve uiteraard 
de Dancing Queen). Tevens meldden een aantal niet-
leden (de toekomst!) zich aan als opstapper; een mooie 
plus voor het evenement, ervan uitgaande dat ze het 
leuk vonden. Totaal score zeven boten maar ook 25 
opstappers en natuurlijk zeven schippers. Dat werden 
overvolle boten. Aspirantleden op de kant laten staan 
of een alternatieve oplossing bedenken. Aspirantleden 
op de kant laten staan was gezien de zo gewenste ver-
jonging en ledenaanwas geen optie. Tegelijkertijd werd 
ons duidelijk dat de organisatoren van de Ramsgate-
tocht  met min of meer met het zelfde probleem kamp-
ten. Het lukte de Ramsgatecommissie en de Ramsgate 

vlootvoogd om Richard Fransen over te halen om de op 
de kant te koop liggende Livnara weer vaarklaar te ma-
ken en toe te voegen aan de vloot voor de Ramsgate-
tocht. Op één voorwaarde: er moest wel een geschikte 
schipper worden gevonden. Toen Arjen hiervoor bena-
derd werd, dacht hij al snel één plus één is meer dan 
twee! Richard dus gebeld met dank voor zijn aanbod en 
tevens de vraag om de Livnara ook bij het inslingeren in 
te zetten, en ook dat mocht (hulde)!

Springtij
We hadden nu acht boten met schippers en 24 opstap-
pers: een perfecte match. De vlootverdeling lag wel 
wat uit balans met slechts één boot uit het noorden, 
zes boten uit het zuiden en één al in het midden. De 
eerste gedachte van de schipper van de Livnara was om 
de Dancing Queen tegemoet te varen en elkaar vast 
in IJmuiden te ontmoeten om vervolgens gezamenlijk 
naar Scheveningen te varen. Tot zover het plan. Het op 
papier ‘simpele’ plan van de zuidvloot om te verzame-
len in Hellevoetsluis en van daar op vrijdag gezamenlijk 
naar Scheveningen te vertrekken, bleek toch meer om 
het lijf te hebben dan gedacht. Eb en vloed en dus de 
stroming hadden hun eigen tijdsschema. Ook waren er 
zorgen over stremmingen bij enkele bruggen en sluizen. 
Tot slot: 25 april was het nieuwe maan en dus extra 
hoog/laag water. Een aantal schippers in de zuidvloot 
onderkende dit gegeven bijtijds, met als gevolg dat een 
deel van de zuidvloot besloot om, mede gelet op de 
windverwachtingen, reeds op donderdag rechtstreeks 
naar Scheveningen te komen. En omdat de Livnara nog 
wat uitleg en opbouwactiviteiten op de agenda had 

Arjen de Bruin en Sander van Eijkern

Verenigingsactiviteit

North meets South succeeded!
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Sinds 1990 wordt deze wisseltrofee tijdens het 
Captain’s Dinner met enig ceremonieel en ver-
gezeld van een uitgebreide motivatie, uitge-
reikt. Was de prijs eerst bedoeld voor aanko-
mende navigatoren, voor het stimuleren van 
navigatorische vaardigheden; in de loop der 
jaren is het accent verschoven naar een waar-

dering voor grote verdiensten voor de PZV. De Naviga-
tor’s Trophy is uitgegroeid tot een instituut en het is 
een grote eer deze te ontvangen. De winnaar wordt (al 
dan niet op voordracht) door het bestuur aangewezen. 

Zoals elk jaar stond het bestuur weer voor een lastige 
keuze. Velen hebben zich nautisch onderscheiden, of 
zich verdienstelijk gemaakt voor PZV.  Sommige PZV-ers 
zouden deze trofee misschien best nog een tweede keer 
kunnen ontvangen. Anderen hebben hopelijk nog een 
hele carrière binnen 
de PZV voor zich. 
En de Navigators 
Trophy wordt toch  
gezien als de kroon 
op iemands carrière 
binnen de club. 

Veel van onze leden 
worden inmiddels 
een dagje ouder. Ge-
lukkig is dat voor ve-
len geen enkele be-
lemmering om actief 
te blijven, aan wal 
maar ook op zee. Zij 
zijn aan hun tweede 
jeugd bezig: veel tijd 
om te zeilen, en om 
dingen met de club te doen. Toch zien we binnen de 
PZV langzaam maar zeker een generatieverschuiving. 
En da’s maar goed ook, want actieve inzet en betrok-
kenheid van nieuwe generaties zijn randvoorwaarden 
om onze 37-jarige vereniging een glanzende toekomst 
te bieden! Reden dus voor het bestuur om ons vizier op 
de ‘jongere generatie’ te richten.

Het bestuur van PZV Zeezeilvereniging kent de Naviga-
tors Trophy 2017 toe aan:

• die  als ervaren opstapper, navigator of schipper   
thuis is op elke boot in de vloot;
• iemand, die al behoorlijk wat jaartjes (sinds 1999) bij 
de PZV rondloopt maar toch heus nog tot de jonge ge-
neratie gerekend mag worden,
• die in 2006 lid is geworden van de activiteitencom-
missie,
• en daarna vele andere functies bekleedde, onder 
meer als voorzitter, als vlootvoogd en als organisator 
van het Lustrum in 2015;
• iemand die als geen ander de generatieverschuiving 
binnen de PZV belichaamt.
We hebben het natuurlijk over Rolien Lucassen. 

Rolien kwam als 
dochter van Piet 
Lucassen (die vorig 
jaar de Navigator’s 
Trophy op zijn naam 
mocht schrijven) 
binnen bij PZV. Ze 
deed overal aan 
mee: Ramsgates, 
w e g b r e n g t o c h -
ten, wedstrijden: 
Scheveningen - La 
Rochelle met de X-
Babes, tochten naar 
Noorwegen, de Scil-
lies, Spanje en zelfs 
een oceaanover-
steek. In de loop der 
jaren groeide ze uit 

van ‘dochter-van’ tot een actief, betrokken en alom ge-
waardeerd lid. 
Het bestuur is van mening dat zij, ondanks haar jeugd, 
de Navigator’s Trofee meer dan verdiend heeft. Maar 
tekent daarbij wel aan, dat de club nog vele jaren op 
haar rekent! 

Annemiek Stallaert

Navigators Trophy 2017

VERENIGING

Manuela Paradiek

Paasweekend op de Sundancer

Verenigingsactiviteit

Als opstapper op de Sundancer hadden we ons inge-
schreven voor het paasweekend. Ondanks dat Franka 
vooraf al had aangekondigd dat het goed zeilweer zou 
zijn, was de Sundancer de enige boot maar dat kon 
voor ons de pret niet drukken. 

Dag fender
Vrijdagavond ingescheept en zaterdagmorgen vertrek-
ken we naar Lemmer. De voorspelling was west tot 
noordwest 4 tot 5, maar in werkelijkheid is het wind-
kracht 6. Na de sluis van Lelystad snel de zeilen gehesen 
(gelukkig zaten de riffen er goed in) om als een speer 
naar Lemmer te vertrekken. Na 15 minuten vindt Mi-
chel het tijd voor de ‘boei-over-boord’ oefening en zien 
we de zwarte fender vrolijk achter de boot wegdrijven. 
Ondanks dat er vijf ervaren zeilers aan boord zijn, lukt 
het ons niet om de fender onder zeil aan boord te krij-
gen. Dus zeilen weg en op de motor proberen. Door de 
hoge golven en het feit dat er geen
lijntje aan de fender zit lukt het ons nog steeds niet om 
de fender aan boord te krijgen. Na een uur proberen 
hebben we toch besloten om de fender ‘op te geven’.... 

De verdere zeiltocht naar Lemmer verloopt voorspoe-
dig, al was het wel een pittig en koud inslingertochtje. 
Er zijn weinig boten op het IJsselmeer en dat heeft als 
voordeel dat het ook in de haven niet druk is. Hierdoor 
hebben we een prima box in de stadshaven. Waarna 
het tijd is voor een borrel. �s Avonds genieten van heer-
lijke Limburgse asperges met als afsluiter Irish koffie à 
la Michel.

Dancing Queen als moederkloek
Zondag staat Enkhuizen op het programma. De ‘Dan-
cing Queen’ heeft spijt dat hij zich niet heeft opgegeven 
en wil nog graag aansluiten. Helaas is het zaterdag door 

de harde wind niet gelukt om Makkum te ver-
laten maar zondag lukt dit makkelijk. 
Het is een heerlijk tochtje met halve wind NW 
4 – 5 van Lemmer naar Enkhuizen waar in de 
oude haven achter het pittoreske bruggetje de 
Dancing Queen al op ligt ons te wachten. We 
krijgen een warm welkom. 
’s Avonds heerlijk gegeten en uiteraard als afsluiter de 
Irish coffee dit keer met schlagermuziek. Het bleef nog 
lang onrustig….
Maandag is het weer tijd om terug te varen. Na een 
goed ontbijt met verse croissants in de zon zijn we er 
weer klaar voor. Helaas ‘doet april wat hij wil’ en krijgen 
we in de sluis nog een hagelbui over ons heen. Na de 
sluis klaart het op en varen we met windkracht 5 tot 6 
van achter, in de zon naar de thuishaven. 

Het was een heerlijke Paas zeilweekend en we waren 
goed ingeslingerd voor de rest van 2017! 
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Willem Triki

Een berichtje van de vloot-
voogd

Ramsgate

Als u dit leest zijn de herinneringen aan de 
afgelopen Ramsgate alweer verdrongen door 
de vakantie avonturen. Toch zijn er bij mij veel 
goede herinneringen blijven hangen. Dit was 
overigens een goed advies van mijn vader 
‘Jongen steek je energie nu in het sparen 
van dierbare herinneringen in plaats van het 

sparen van geld’. Hij wist immers dat studeren bij mij 
toch niets werd. 

De afgelopen Ramsgate werd gedomineerd door fan-
tastisch zeilweer. Veel goede wind, een lekkere tempe-
ratuur en zon. Het klinkt gek maar ik heb toch echt het 
gevoel dat de vlootvoogd het dan ineens heel makkelijk 
heeft. Geen discussies over het wel of niet uitvaren met 
deze wind, geen behoefte van de vloot om uit te wijken 
naar een andere haven, geen achterblijvers en overal 
ruimschoots op tijd in de haven. Dit komt natuurlijk ook 
door de fantastische voorbereiding van de Ramsgate-
commissie.
Wat overbleef waren de gebruikelijke ceremonies zoals 
het palaver, vlootvoogdborrel en positiemeldingen. Als 
vlootvoogd ging het dus echt lekker en kon ook ik met 
volle teugen genieten van deze tocht. 

Waar geniet je nu zo van?
De vraag werd mij door een van de leden gesteld: “Maar 
waar geniet jij dan zo van?”
Tja, mijn eerste reactie was, wat een rare vraag. Als je 
het zelf niet ervaren hebt, kan ik het je niet uitleggen. 
Maar toen ik er eens over nadacht was het een hele 
interessante vraag, want ja wat was dat nou?
Was het het zeilen, was het het weer, waren het de 
bestemmingen of was het gewoon het weg zijn van de 
dagelijkse beslommeringen? Nee, dat was het niet. Dan 

had ik ook met mijn eigen gezin deze route kunnen va-
ren. Nee het is toch DE RAMSGATE met al zijn facetten 
die maakt dat het een bijzondere tocht is. Ik zal het pro-
beren uit te leggen.

De uitleg
Tijdens een palaver geef je aan dat er wat technische 
ongemakjes aan boord van diverse schepen zijn zoals 
een marifoon die het niet lekker doet, een stuurauto-
maat die het begeven heeft of een AIS die nog geïnstal-
leerd moet worden. Niemand vraagt iets, niemand zegt 
iets en de volgende dag zijn deze problemen opgelost 
met een vanzelfsprekendheid alsof dit de normaalste 
gang van zaken is.
Nu zul je denken: ‘nou zo speciaal is dat nou ook weer 
niet want ons kent ons en dan gaat dat zo’.
Dit ligt toch iets anders; er waren immers zeuntjes bij 
die voor de eerste keer met hun eigen boot meegin-
gen. Terwijl de schipper niet aan boord was, overlegden 
een paar clubgenoten met de vrouw van de schipper 
en toen de schipper terugkwam was zijn marifoon ge-
maakt. Of mijn vrouw verliest haar bril in de haven, en 
zonder ook maar de eigenaar er mee lastig te vallen 
wordt reddingsoperatie bril op touw gezet en binnen 
een paar uur kon mijn vrouw weer door haar eigen bril 
kijken. Tja ik vind dit toch speciaal. Een onderlinge band 
die er is waar je de vinger niet op kunt leggen, maar in 
het kwadraat naar bovenkomt als men iets voor elkaar 
iets kan betekenen.

Het Ramsgategevoel
Moet er dan altijd iets aan de hand zijn om het RAMS-
GATE gevoel te ervaren? Nee gelukkig niet. Gezellig met 
elkaar van haven naar haven varen en dan zie je de on-
derlinge competitie ontstaan. 

Wie vaart sneller dan wie, wie had een beter plan enz. 
Is dit een heftige competitie? Nee absoluut niet en er 
wordt ook alleen gebruik van gemaakt om eventuele 
grootspraak terug te brengen naar de werkelijkheid zal 
ik maar zeggen, maar dat maakt het juist zo leuk. Of wat 
dacht je van onderweg zijn naar de douche en er drie 
uur over doen omdat je bij iedere boot waar je langs 
loopt een praatje maakt.
Moet dat? Nee, maar het gebeurt en als laatste zijn er 
natuurlijk de gezellige borrels aan boord van de diver-
se schepen. Niets is verplicht, niets moet en een ieder 
weet als hij even van boord wil, waar hij of zij een borrel 
kan vinden. Ook hier geen enkele verplichting of ver-
wachting, gewoon gezellig.
Tja, en als vlootvoogd moet je dit in goede banen lei-
den. Ik moet er zelf om lachen. Tjonge jonge jonge wat 
heb ik het druk gehad zeg. Dit laatste is natuurlijk niet 
eerlijk naar al mijn voorgangers want er zijn wel dege-
lijk andere tochten geweest waar de vlootvoogd zijn rol 
heeft moeten waarmaken.

De terugtocht
En het venijn van deze tocht zat hem in de staart, de 
terugtocht. Geen wind en één van de boten met motor-
problemen. Je moet als vlootvoogd op 15 mijl afstand 
de situatie proberen in te schatten.
Wie zijn er aan boord? Hoe is het verkeer daar in de 
buurt? Welke schepen van de PZV zijn in de buurt en 
wie kan eventueel helpen? Je plot de schepen op de 
kaart in en probeert een inschatting te maken. Een ding 
staat voor mij vast, de vlootvoogd laat het schip niet al-
leen aan zijn lot over. Niemand blijft op zee achter. Nu 
zijn er twee dingen aan de hand, enerzijds de schippers 
van de PZV zijn niet bepaald hulpeloze types en de an-
dere schepen hebben vaak ander bestemmingen en dus 

koersen. Ook moet je altijd de veiligheid van de ander 
in ogenschouw nemen. Gelukkig was deze situatie niet 
levensbedreigend maar kon er wel op uitlopen als het 
schip op drift raakte.
Het weer was verder goed, dus het besluit om er zelf 
op af te gaan was nogal snel genomen. Mede omdat wij 
in dezelfde haven liggen en dus dezelfde bestemming 
hadden. Achteraf was het niet echt nodig, want zoals ik 
al meldde, de PZV schippers zijn niet bepaald hulpeloze 
types, maar het is fijn als schipper om te weten of er as-
sistentie is wanneer dat nodig mocht zijn.
Kortom ook hier achteraf niets aan de hand, alleen wat 
ongemak en een motor die nagekeken moest worden.
Vooruitkijkend op de volgende Ramsgate wil ik, mis-
schien compleet overbodig, de aandacht vragen voor 
de veranderde scheepsroutes door de aanleg van wind-
parken. Natuurlijk komen we hierop terug maar een 
goede schipper gaat hier niet op zitten wachten.
Verder kijk ik al weer uit naar de volgende Ramsgate en 
kan ik niet wachten tot het zover is.
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Henk Ligthart

‘Ramsgatetocht’ met PZV Zee-
zeilen

Ramsgate

Dit is ons eerste seizoen als lid van de club 
PZV Zeezeilen. We hebben afgelopen winter 
al enkele interessante bijeenkomsten/lezin-
gen bijgewoond en een ‘Get Wet Training’ 
gevolgd bij een off-shore trainingscentrum 
op de Maasvlakte. Zo hebben we ook onze 
eerste contacten opgedaan in deze club van 

zeezeilers. Mensen met veel ervaring en serieuze 
aantallen zeemijlen achter hun naam. Kunnen wij nog 
heel wat van leren!

Onze eerste ‘Ramsgate’ (die niet naar 
Ramsgate ging)
De eerste activiteit op het water waarvoor we ons had-
den aangemeld is de ‘Ramsgate. Hemelvaart viel dit jaar 
relatief laat (week van 20 – 27 mei), dus dat kwam ons 
wel goed uit.
In tegenstelling tot wat de naam van de tocht doet 
vermoeden, stond de haven van Ramsgate deze keer 
niet op het programma. De route ging naar Lowestoft, 
Woolverstone (Pin Mill), Bradwell en Tollesbury. Een ge-
bied waar rekening houden met de laagwaterstanden 
een serieuze zaak is. Als deelnemer aan ‘de Ramsgate’ 
sta je er gelukkig niet alleen voor. Dat de vloot uit zo’n 
15 schepen bestaat is voor ons een geruststellende ge-
dachte!

Vrijdag 19 mei, rustige voorbereidingsavond?
Hoewel we pas op zaterdag vertrekken, hebben we de 
vrijdag ook maar ‘vrij’ gepakt. Zo kunnen we op ons 
gemak naar Colijnsplaat om de boot gereed te maken. 
We krijgen eind van de dag Erik, onze ‘opstapper’ aan 
boord en dan willen we de zaak zoveel mogelijk op orde 
hebben om de volgende dag uitgerust te kunnen ver-
trekken. Een week eerder hebben we de boot al deels 
volgestouwd met proviand, waarbij het aantal flessen 
wijn en de hoeveelheid bierblikjes ver boven ons ge-
middelde is uitgestegen. We rekenen op een toeloop 
van nieuwsgierigen in de havens, aangezien we ‘nieu-
welingen’ in de PZV-vloot zijn. En dan wil je natuurlijk 
niet zonder een gastvrije borrel komen te zitten. 

“Hey Erik, welkom aan boord”! We hadden al kennis 
met hem gemaakt tijdens een avondje bij ons thuis 
en de ‘klik’ was er wat ons betreft meteen. Bovendien 
heeft Erik al heel veel in het Kanaal gezeild, niet alleen 
als opstapper maar ook als schipper. We konden het 
niet beter treffen. “Zet je tas maar binnen, we gaan nu 
even de watertank vullen”. Omdat het de eerste keer 
was dat onze nieuwe rvs watertank helemaal gevuld 
werd en we al de nodige ervaring met lekkages had-
den opgedaan, lag de bank waarin de tank zich bevindt 
open, zodat we op lekkage konden controleren. Het 
ging allemaal goed deze keer. Tot het moment waarop 
de druk in de tank toenam. ‘Ploink’ zij de tank. De bo-
venkant schoot wat bol. Daar zit ook het kunststof in-
spectieluik… De afdichtingskit die tussen het rvs en de 
kunststof rand zit bleek niet bestand tegen deze belas-
ting. Prompt liep het water over de bovenkant van de 
tank, via de bank het schip in. “Stop, kraan dicht!” riep 
ik, terwijl ik direct de keukenkraan vol opendraaide om 
water uit de tank te lozen.
Wat een gezellige borrel en voorbereidingsavond had 
moeten worden, werd een reparatieronde met het in-
spectiedeksel. Gelukkig hadden we nog een uurtje over 
om bij ‘borrelboot’ Lyra te kunnen aanschuiven, die de 
vloot vanaf Colijn kwam uitzwaaien. Toch nog een gezel-
lig begin.

Zaterdag 20 mei, supersnelle overtocht
Opstaan, douchen, rommel opruimen en tas met hap-
klaar eten en drinken klaarmaken voor in de kuip. An-
nemieke van de ‘Hellen’ die bij ons aan de steiger ligt 
komt even langs met een houten kistje. “Dit is de zo-
genaamde ‘Kommer en Kwel Trofee’. Wij hebben daar 
geen plaats meer voor, zouden jullie die naar Engeland 
kunnen vervoeren?”. Geen probleem natuurlijk, we 
hebben nog plaats in een bank. 
Het tij is gunstig. Als we rond 13.00 uur door de Room-
potsluis zijn, hebben we stroom mee de Roompot uit. 
En ook de wind zit met zuidwest in de goede hoek. Het 
eerste stuk wel vrij hoog aan de wind, maar na het over-
steken van de shipping lane wordt de koers wat ruimer. 
Er staat een stevige bries, windkracht 4 tot 5 met uit-
schieters naar 6. De Hellen, van Annemieke en Willem, 
tevens ‘vlootvoogd’, vaart voor ons. We hebben een rif 
in het grootzeil en onderweg rollen we de fok een stukje 
in omdat de helling die we maken soms wel erg groot is. 
De zee is allesbehalve rustig, golven komen uit diverse 
richtingen. Het gevolg van een depressie die de dagen 
hiervoor langs de Engelse kust is getrokken. We hoor-
den later dat er windsnelheden tot boven de 40 knopen 
waren gemeten. Gelukkig is ons dat bespaard gebleven, 

maar we hebben nog wel wat last van de ‘naweeën’.
Erik heeft ervaring met zeeziekte en geeft direct het 
goede voorbeeld door flink te blijven eten. De rollen 
Maria biscuitjes worden als zoete broodjes verslonden. 
Sylvia verliest echter steeds meer eet- en praatlust. Ze 
nestelt zich op een bank in de kajuit. Golven spoelen 
over het dek en de gangboorden. Soms kletst er ook 
eentje de achterkuip in, maar op ons lijf houden we het 
redelijk droog. Als we zonder problemen de shippingla-
ne zijn overgestoken kunnen we wat afvallen. We gaan 
als de brandweer! De Hellen is inmiddels uit ons zicht, 
zij hebben een iets meer noordelijke koers aangehou-
den en lopen met ruime wind nog wat sneller dan wij.

We gaan sneller dan verwacht en het ziet er naar uit 
dat we ruim vóór daglicht de haven van Lowestoft zul-
len bereiken. We bestuderen de kaart nog maar eens 
en besluiten om niet te wachten tot het licht wordt met 
het aanlopen van de haven. We hebben nog wel wat 
stroom tegen richting de haven, maar de wind drukt 
ons daar prima doorheen. De zee wordt ook rustiger 
omdat we de hoge wal bereiken.
Op zondagochtend 21 mei, ’s morgens om 04.30 uur 
meren we af aan een kopsteiger in Lowestoft, waar de 
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Hellen ons verwelkomt. In 15,5 uur overgestoken! Zeil-
kleding gaat uit en onder het genot van een Schippers-
bitter aan boord van de Hellen zien we de zon opko-
men. Tijd om te gaan slapen!

Zondag 21 mei, Vlootvoogdborrel
Het is tegen 12 uur als we opstaan. Nu eerst gebakken 
eieren met spek! Na zo’n nachtelijke oversteek is dat 
het best denkbare ontbijt. Die middag verkennen we 
Lowestoft, lopen een paar winkeltjes binnen en eten 
een ijsje op de boulevard. We zijn weer in Engeland. 
Lekker gevoel.
Om 17.00 uur is er een vlootvoogdborrel –-tevens pala-
ver-, waarbij vlootvoogd Willem iedereen welkom heet. 

Vrijwel alle boten zijn binnen en het is een gezellige bij-
eenkomst op deze zonnige middag in Lowestoft. Uit de 
verhalen over de heenreis blijkt wel dat het een pittige 
tocht is geweest, vooral voor de boten van de ‘Noord-
vloot’. Zij hadden een groot deel wind op kop. Zeeziekte 
speelde duidelijk parten, ook bij sommige schippers en 
co-schippers.
Tijdens het palaver worden de vaarplannen en de 
weersverwachting voor de volgende dag besproken. Pe-
ter Slikkeveer hield een professioneel ‘weerpraatje’ en 
attendeerde op een ‘dingetje’ in de Golf van Biskaje dat 
in potentie een ‘kanaalrat’ zou kunnen worden. Iets om 
de volgende ochtend noch wel even te checken. 
Over het vaarplan des te meer discussie. De route van 
Lowestoft naar Woolverstone is zo’n 49 mijl en niet in 
één tij te overbruggen. Wil je vroeg met stroom mee 
vertrekken en met stroom tegen de River Orwell op? Of 
later vertrekken en dan ook later de stroom mee pak-
ken? Het werd een interessante discussie. Onze conclu-
sie: we vertrekken morgenochtend na het ontbijt en we 
zien het wel… Die zondagavond werd het geen ‘borrel-
boot’ maar met z’n drietjes gezellig kletsen in de kajuit 
en op tijd te kooi.

Maandag 22 mei, Never a dull moment!
Om een uur of zeven ’s morgens word ik wakker door 
het schroefgeluid van een zware dieselmotor. Vlak naast 
ons is een Engelse ‘Sailing Barge’ aan het manoeuvre-
ren. De schipper heeft moeite om in de havenkom te 
keren en ik zie dat zijn achtersteven een scepter van de 
Hellen (die vlak voor ons ligt) krom zet. Willem komt 
naar buiten en kijkt met een blik van: ‘not amused’ naar 
wat er gaande is. Het scheelt ook niet veel of de Bar-
ge komt bij ons naar binnen, maar het gaat verder net 
goed. Ik kruip nog maar even terug mijn bedje in.
Als we rond 08.00 uur opstaan schijnt de zon al volop 
en je voelt dat het een mooie dag gaat worden. De wind 
is zuid-oost, voorspelling 3 tot 4 Beaufort. Prima! Om 
09.30 uur varen we de haven uit.
Eenmaal buiten blijkt dat de koers mooi bezeild is, maar 
de windkracht valt wel wat tegen. Na een paar uur 
wordt de wind nog minder en besluiten we de motor 
maar bij te zetten om niet teveel op ons vaarschema 
in te leveren. Maar het is genieten met een grote G. 
Rustig zeetje, heerlijk zonnetje en mooie uitzichten op 
de Engelse kust van Southwold en de vuurtoren van 
Orford Ness. Bij het naderen van de boei ‘Platters’ (het 
zeilt weer) zie ik op de kaart dat voor ons een ondiepte 
ligt (90 cm. bij LLWS). Ik wil uitwijken naar bakboord, 
maar daar vaart op dat moment de Sundancer die ook 
tot de PZV vloot behoort. Zou er al genoeg water staat 
om over dat bankje heen te varen? ‘Buts’… Net niet ge-
noeg dus. We raken even de bodem. Oeps…  ‘Never a 
dull moment on the Dommelaer’ zeg ik. Maar deze was 
even niet gepland.

Spinnaker-doop op de Orwell
Het is een uur of half acht ’s avonds als we met stroom-
pje mee de Orwell op varen met de wind in de rug. 
‘Mooi koersje voor de spinnaker’. Die hebben we aan 
boord maar nog niet omhoog gehad. Erik en ik gaan er 
mee aan de slag, Sylvia aan het roer. Na wat prutsen 
met blokken op de achterbolders en te lange schoten, 
lukt het om de spinnaker te zetten. Nog zonder spinna-
kerboom, we varen ‘m vliegend aan de twee schoten. 
Het gaat allemaal goed en het is geweldig kicken om zo 
de River Orwell op te varen. Trots varen we langs Wool-
verstone een stukje door, zodat we gezien én gefotogra-
feerd kunnen worden. 

Dinsdag 23 mei, ‘Rustdag’ in Woolverstone
Vandaag blijven we in Woolverstone. Het is de rust-
dag in de Ramsgate. Maar voor zo’n 20 mensen die 
zich hebben opgegeven, waaronder Erik en ik, staat er 
een leuke activiteit op het programma: wedstrijdzeilen 
met kleine bootjes op Alton Water, een stuwmeer niet 
ver van Woolverstone. Om 12.00 uur stonden de taxi’s 
klaar. Aangekomen bij Alton Water was de eerste klus: 
jezelf in een wetsuit hijsen. Daarbij heb ik ontdekt dat 
het niet lukt om een been in een arm-mouw te krijgen. 
En voor het dichtritsen van je pak – de rits zit op de rug 
– heb je een maatje nodig.
De bootjes van het type ‘RS-klein-en-wankel’ zijn ge-
maakt voor jonge zeilers. Twee zware volwassenen leg-
gen het vrijboord wat dieper en je zit al gauw met je 
kont in het water. Er stond niet al te veel wind, maar het 
lukte om in manches van 4 boten een driehoeksbaan 
af te leggen. Erik en ik blonken uit door goede starts, 
maar al in het eerste kruisrak kwamen we in een ‘wind-
wak’ terecht, waardoor we door twee boten ingehaald 
werden. 3e Plaats dus. De volgende manche ging het 
nog wat beter, we werden -na weer een goede start- 
tweede.
Sylvia verbleef intussen op de boot in Woolverstone en 
had zich verheugd op een dagje rustig lezen/relaxen. 
Dat lukte niet helemaal…
We hadden op zee gemerkt dat onze marifoon niet op-
timaal werkte. Die ochtend had Peter Slikkeveer bij ons 
aan boord zijn ‘staande golfmeter’ ingezet en geconsta-
teerd dat er iets mis was met de antenne-aansluiting. 
Terwijl we op die kleine bootjes aan het spelevaren wa-
ren heeft Peter, met hulp van Piet, onder toeziend oog 
van Sylvia onze marifoon-aansluiting gerepareerd. 
Dat is nou ook het mooie van de PZV, mensen staan di-
rect klaar om je te helpen. En we hebben nog nooit zo’n 
goede marifoonontvangst gehad!

Zeuntjes, de Musical
Tijdens ‘de Ramsgate’ is het traditie dat mensen die voor 
het eerst deze tocht meezeilen, een act opvoeren tijdens 
het afsluitende diner op de laatste avond in Engeland. 
Ook al heb je je hele leven gezeild, voor de Ramsgate 

ben je dan een ‘Zeuntje’. De Zeuntjes van 2017 waren: 
Piet Schrijver, Oscar Binder, Giel Hansen, Johan Kleene, 
Ton Buijs, Peter de Bakker en wijzelf (Henk, Sylvia). Die 
avond zaten we met acht ‘Zeuntjes’ in onze kajuit om 
een ‘act’ te verzinnen. Piet speelde gitaar, Ton had to-
neelervaring en Oscar kent alle smartlap-teksten uit zijn 
hoofd. Het idee ‘Zeuntjes – de musical’ werd geboren…

Woensdag 24 mei, op naar Bradwell
Vroeg opstaan deze keer. Rond half zeven in de ochtend 
maken we los en varen we de rivier weer op richting 
Harwich. Op de Orwell hebben we stroom tegen, dus 

de motor loopt. Als we op zee zijn, krijgen we stroom 
mee. Er staat vrijwel geen wind maar het is een schit-
terende ochtend. Op onze AIS zien we dat er al diverse 
boten onderweg zijn, zowel voor als achter ons. Als we 
de monding van de River Blackwater opvaren, komt er 
wat wind en kunnen we nog een mooi stuk zeilen, kruis-
rak richting de haven van Bradwell. Het is hoog water, 
maar de invaart is goed opletten, tussen moorings en 
merktekens. Om 13.00 uur meren we af in een box. En 
ook nu: prachtig weer!

Die middag besluiten we een ‘even een stukje’ te gaan 
lopen. In de vaarwijzer over de Engelse Oostkust stond 
iets over het bezichtigen van de oude kapel ‘St Peter-
on-the-wall‘ de moeite waard is, dus laten we die maar 
eens gaan opzoeken. Het werd een wandeling van ruim 
vijf kilometer heen en weer terug. Maar wel de moeite 
waard! Niet alleen de oude Romeinse kapel uit de 6e 
eeuw is mooi om te zien, ook de omgeving is prachtig. 
We liepen terug langs de oevers van de River Blackwa-
ter, waar de sporen van het Engelse luchtafweergeschut 
in de tweede wereldoorlog nog duidelijk aanwezig zijn.
Na dik 10 kilometer lopen op niet-wandelschoenen en 
zonder drinken, waren we wel blij om de boot weer 
te zien. Die avond zijn Erik en ik nóg een keer aan de 
wandel gegaan, op weg naar een pub waar een groepje 
PZV’ers zich had verzameld voor de wedstrijd Ajax – 
Manchester United. Het werd geen feest, want Ajax 
verloor die wedstrijd overtuigend.
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Donderdag 25 mei, Tollesburry: 
zilte grond en kreken, captainsdinner, musical en disco

Vandaag een korte etappe, van Bradwell naar Tollesbu-
ry. We vertrekken pas om 13.00 om met hoogwater Tol-
lesbury te kunnen aanlopen. Dat geeft ons ’s morgens 
nog tijd om even te oefenen met de ‘Zeuntjes’ voor 
onze   act bij het Captains Dinner in Tollesbury. Want die 
avond moet het gaan gebeuren: Zeuntjes – de musical!

We varen met motor en genua richting Tollesbury, een 
afstand van ca. 5 mijl, dus een goed uurtje varen. Het 
‘window’ om naar binnen te varen is beperkt tot één 
uur voor en één uur na hoogwater. Voor de haven ligt 
een drempel die voorkomt dat de haven met laagwater 
leegloopt. Met onze 1.80 meter diepgang kunnen we er 
met hoogwater overheen.
De aanloop van de haven is prachtig. Je vaart ‘The Sal-
tings‘ binnen, een natuurgebied van zilte grond en kre-
ken. Die middag slenteren we wat rond en drinken een 
biertje op het terras van The Harbour View aan de ha-
ven.
’s Avonds is daar ook het Captains Dinner. Prima ver-
zorgd met een mooi buffet en Engels bier van de pomp. 
Er worden PZV-prijzen uitgereikt, zoals de ‘Navigators 
Trophy’ en de ‘Kommer en Kwel Trophy’ die veilig door 
de Dommelaer naar Engeland is gebracht. 
Dan het grote moment: de Zeuntjes mogen optreden. 
Onze act duurt een minuut of tien en iedereen zingt uit 
volle borst mee. Het wordt een staande ovatie! Geluk-
kig, dat hebben we gehad, nu kunnen we écht aan het 
bier! Als het feestje bij Harbour View ten einde is, gaan 
we nog een tijdje door aan boord van de Hellen, waar 
disco-verlichting in de kajuit is opgehangen en de whis-
ky op tafel staat. Dat er zóveel mensen in een 33-voeter 
passen heb ik nooit eerder geweten…

Vrijdag 26 mei, Brightlingsea
Dit is eigenlijk de dag voor de oversteek terug naar Ne-

derland. Probleempje: de wind staat pal oost (5 Bft), 
dus precies waar je ‘m niet wilt hebben. De verwachting 
is, dat de wind de volgende dag gaat ruimen, dus meer 
zuidoost gaat worden. Op basis van de kennis en erva-
ring die ons tijdens het extra ingelaste ochtend-palaver 
ter ore komt, besluiten we de oversteek en dag uit te 
stellen. Net als de Hellen en nog een aantal andere bo-
ten vertrekken we eerst naar Brightlingsea, van waar-
uit we de volgende nacht kunnen vertrekken. Want in 
Tollesbury hebben we weer te maken met het beperkte 
hoogwater-window. Bovendien willen we daar in het 
donker liever niet naar buiten.
Om 13.00 uur moet het water precies hoog genoeg 
staan om de haven uit te komen. De peilschaal op de 
sill geeft 1.80 aan… “Ja we zijn erover!”. Maar 10 meter 
verder lopen we alsnog aan de grond. Geen probleem, 
het is opkomend water. Beetje ploegen door het zand, 
en even later varen we weer. Wat volgt is een mooi 
kruisrak met diverse PZV-boten tegen de stroom in naar 
Brightlingsea. Een mooie zeilmiddag!
In Brightlingsea lig je op stroom aan een drijvende stei-
ger (pontoon), midden in een rivier. Het stroomt er ca. 
2 knopen, dus opletten met afmeren. We liggen naast 
de YES. Een pontje brengt je vanaf het pontoon naar de 
wal, 1,5 pond heen en 1,5 pond weer terug. We beslui-
ten aan wal te gaan om wat te gaan eten en belanden in 
de ‘Rosebud Pub‘. Een toplocatie waar we heerlijk heb-
ben gegeten! Die avond voelt als een extra cadeautje. 
Consequentie: we gaan veel te laat slapen gezien het 
vertrek die nacht voor de oversteek naar Nederland.

Zaterdag 27 mei, natte kastjes…
’s Nachts om half vier gaat de wekker alweer. Het is nog 
pikkedonker. Ook op andere boten zien we lichtjes en 
beweging ontstaan. Tijd voor de terugtocht. Er lijkt nog 
weinig wind te staan. Inmiddels begint het heel voor-
zichtig wat lichter te worden. We starten de motor en 
varen de haven uit. Opletten waar we varen, plotter en 
boeien goed in de gaten houden. Het eerste stuk heb-

ben we de wind recht op kop, motoren dus. Als we de 
monding van de River Blackwater uitkomen, kunnen 
we de koers naar bakboord verleggen en kan er gezeild 
worden. De wind is nog oostelijk en het waait pittig, zo’n 
5 Beaufort. We rollen de fok maar weer een stukje in.
We maken een flinke helling over bakboord en opeens 
denk ik aan de afsluiter onder de wasbak. Staat die wel 
dicht? Niet dus. Het water is via de wasbak, over het 
aanrecht de kasten aan het inlopen! Direct zet ik de af-
sluiter dicht en ik begin met leeghozen van het kastje 
onder de aanrecht. Dit is nu de tweede keer dat me dit 
overkomt. Nooit meer die afsluiter vergeten! 

‘Pieeeep’ … en daarna blijft het stil
We koersen richting ‘Sunk Center’ het ‘Traffic Separa-
tion Scheme’ voor de aanloop van Harwich, waar zee-
schepen uit alle kanten kunnen komen. Hier moeten 
we weer naar het oosten om onder het Sunk Center te 
blijven. “Laten we de motor maar een tijdje bijzetten 
tot we weer een bezeilde koers hebben”. Ik pak de sleu-
tel, draai aan het contactslot: pieeeep…. en er gebeurt 
verder niets. “WTF!” De motor wil niet starten. “OK, dat 
werkt dus niet, overstag dan maar en doorzeilen”. Ik 
duik onderin en maak de motorluiken open. Ik inspec-
teer de contacten in de buurt van de startmotor. Er is 
hier en daar wel wat corrosie te zien, dus dat geeft mij 
hoop dat ik het probleem kan oplossen. Maar na een 
flinke tijd prutsen en contacten schoonmaken 
geen resultaat. We overleggen: terug naar Har-
wich? Vinden we niet echt een optie. “We zijn 
een zeilboot, dus laten we maar doorzeilen. De 
wind is goed en er zijn andere PZV-schepen in de 
buurt”. Zo gezegd zo gedaan. Vergeet die motor 
maar even. We roepen de Hellen op en informe-
ren Willem over de situatie. Hij antwoordt: “We 
zitten zo’n 15 mijl van jullie vandaan, maar als je 
ons nodig hebt komen we jullie kant op”. Top!

We zijn Sunk Center voorbij en varen zuidelijk 

langs een Engels windmolenpark in aanbouw. 
Daar voorbij kunnen we nog wat verder af-
vallen en de wind is ook wat meer zuidoost 
geworden. Dat ziet er goed uit. Maar achter 
ons kleurt de lucht donker. Een onweersbui in 
aantocht. Het echte onweer blijft uit, maar de 
wind valt volledig weg. Op onze track zien we 
dat we achteruit gaan in plaats van voorruit. 
De stroom neemt ons mee. Met een windmo-
lenpark aan de ene kant en de Shipping Lane 
aan de andere kant vind ik dit geen lekker idee. 
Ik besluit Dover Coastguard aan te roepen om 
over onze stuurloze situatie te informeren. De 
Hellen hoort onze oproep via kanaal 16 ook. 
Dover Coastguard antwoordt direct en vraagt 
naar het aantal personen aan boord en welke 
reddingsmiddelen aan boord zijn. We schieten 

in de lach, maar begrijpen de vragen wel. 
Na een klein uurtje klaart het weer op en de wind komt 
terug, nog wat meer zuidelijk dan voorheen. We lopen 
weer 6 knopen, op weg naar de Shipping Lane. Even la-
ter zien we de Hellen heel in de verte varen. Die hebben 
hun koers aangepast om meer bij ons in de buurt te ko-
men. Ook hebben we marifooncontact met de Cyrano, 
die meer zuidelijk vaart. Zij zijn ook bereid om onze kant 
op te komen als dat nodig is. Maar zolang we zeilen is 
alles prima in orde. Het (een beetje schuin) oversteken 
van de Shipping Lane gaat voorspoedig. We hebben de 
Hellen voor ons in het vizier en we genieten weer van 
het zeilen. Aan stuurboord ligt het enorme Belwind-
park, dat aanstonds nóg groter gaat worden door het 
Nederlandse deel wat er nog bij gaat komen. Het is hier 
druk met scheepvaart, mede door de werkzaamheden 
aan de windparken. Onze AIS waarmee we de schepen 
op het scherm kunnen zien, blijkt geen overbodige luxe!

Vlak bij huis
De avond valt. We zijn getuige van een prachtige rode 
wolkenlucht achter ons. De wind wordt minder en min-
der. Als we de Roompot naderen, zo rond 22.30 uur, is 
onze voortgang minder dan twee knopen. En het wordt 
donker. Ik bestudeer de getijdetabellen en constateer 
dat het een uurtje of twee duurt voordat we stroom 
mee krijgen de Roompot in. Dat is natuurlijk mooi, maar 
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zonder wind en zonder motor langs de Oosterschelde-
kering naar de sluis varen is geen optie. Je wordt dan 
door de vloedstroom naar de kering gezet en dat is de 
laatste plek waar je als boot wilt zijn. Het lijkt er niet op 
dat de wind nog gaat aantrekken. De Hellen ons laten 
slepen op zee vind ik ook geen goed plan. Het zou zo-
maar kunnen dat je dan met twee boten in de proble-
men komt.

Hulp van Nederlandse kustwacht en de KNRM
“Nederlandse kustwacht, Nederlandse kustwacht, Ne-
derlandse kustwacht, hier zeiljacht Dommelaer, zeil-
jacht Dommelaer, zeiljacht Dommelaer. Ontvangt u mij 
over?” Er komt direct antwoord en er wordt gevraagd 
over te schakelen naar kanaal 67. We doen ons verhaal 
en even later krijgen we het bericht dat reddingsboot 
‘Koopmansdank‘ vanuit Neeltje Jans naar ons toekomt. 
‘Koopmansdank’… hoe toepasselijk voor onze Koop-
mans 33!
Even later zien we op de AIS een boot met een snel-
heid van 31 knopen op ons af stuiven. We hebben mari-
fooncontact en met hun zoeklicht hebben ze ons al snel 
in het vizier. Toch indrukwekkend als zo’n KNRM-boot 
langszij komt en even ‘een mannetje’ overzet. Het man-
netje is een grote kerel met een nog groter overlevings-
pak, die amper door onze kajuitingang naar binnen kan. 
Hij probeert met een starthulp de motor aan de praat te 
krijgen, maar als dat niet lukt komt er een sleeplijn over. 
Met een vaart van 6,5 knoop worden we in ruim een 
uur naar de Roompotsluis gesleept.
De Hellen van Willem en Annemieke ligt afgemeerd aan 
de wachtsteiger voor de sluis. De Koopmansdank ma-
noeuvreert ons keurig naar de steiger en vertrekt weer 
naar een volgende patiënt met motorstoring. 
Dat weekend zijn er een stuk of zeven uitrukken ge-
weest. In het begin van het seizoen zijn motorstoringen 
blijkbaar aan de orde van de dag. Gelukkig zijn wij al 
járen lid van de KNRM en hebben we ze ‘slechts voor 
motorstoring’ nodig gehad

Zondag 28 mei, terug in de veilige haven
Nu is het de Hellen die ons op sleep neemt. Heel voor-
zichtig door de sluis en vervolgens de Oosterschelde 
op, richting Colijnsplaat. Het is praktisch windstil onder 
een heldere sterrenhemel. Met de stroom mee lopen 
we ruim 5 knopen. De Hellen trekt ons met 3,5 knoop 
door het water. Bij de havenmonding aangekomen ma-
ken we de sleeplijn korter en draaien we tegenstrooms 
de haven in. Een rondje in de vissershaven biedt ons 
de gelegenheid om de snelheid uit de sleep te halen 
en heel zachtjes richting de box te varen. “OK, sleeplijn 
los!” We drijven, met hulp van een beetje roerwrikken, 
rustig naar onze box. Het is dan zondagmorgen half vijf. 
De ‘Ramsgate’ zit erop! Hoewel: we drinken natuurlijk 
nog even een borrel aan boord van de Hellen, samen 
met Willem, Annemieke en hun opstappers Bart, Ruud 
en Corrie. Na een klein uurtje is het toch écht tijd om te 
gaan slapen…

De Kommer en Kwel Trofee hoeft niet meer mee…
De volgende ochtend vertrekken ze van de Hellen al op 
tijd naar huis. Wij hebben nog het nodige zout water 
uit de kastjes te poetsen, verder schoonschip te maken 
en kasten opruimen. Laten we nu die Kommer en Kwel 
Trofee nog in een bank vinden…

Piet Schrijver

Ramsgate 2017

Ramsgate

Belevenissen van een zeuntje

Van mij geen feitelijk verslag over de Ramsgatetocht 
2017 over wat me allemaal hebben meegemaakt en 
ondernomen, maar dit is meer een ervaringsverhaal. 

Ik zeil al heel lang, reeds vanaf mijn dertiende. Ik ben 
geboren bij het water, in Kampen, gelegen aan de mooi-
ste rivier van Nederland: de IJssel. Dus een band met 
het water heb ik. En ik ken de verhalen van vroeger en 
het roemrijke verleden van de Hanzestad. Maar heb ik 
wel de genen om echt de zee op te gaan? Het verlangen 
heb ik al lang, maar is de werkelijkheid wel net zo mooi 
als de droom? 

Stamboomonderzoek
Ook binnen mijn familie zijn er de verhalen, maar wel 
wisselend. Aan de ene kant is er een voorvader van mijn 
vaderskant. In het stamboomonderzoek is één van de 
oudste namen: die van Pier Johannes Dijkstra. Deze Pier 
Johannes kwam van West-Terschelling en was – uiter-
aard - een zeeman. Hij is met een meisje uit Kampen 
getrouwd en zo kwam deze naam de familie in. Uitein-
delijk ben ik naar hem vernoemd: Pieter Johannes. Dus, 
dat moet wat betekenen.
Aan de andere kant is er de familie van mijn moeder. 
Haar afkomst is uit meer agrarische streken van Gronin-
gen of Friesland. Het is maar de vraag of ik van deze 
familie zeebenen heb meegekregen.
Voor mij was dus de vraag bij deze overtocht of ik het in 
me heb: ben ik een zeezeiler of niet. 
Op de heenreis werd ik danig op de proef gesteld. Het 
waaide weliswaar niet hard, maar de zeegang was niet 
prettig. Het gevolg was dat zowel de schipper als de na-

vigator zich ‘niet helemaal lekker’ voelden en 
dat het ingestelde wachtsysteem in de soep 
draaide.

Alleen op volle zee
Op mij drukte de verantwoordelijkheid om 
midden in de nacht uren aan het roer te staan 
en dat heeft grote indruk op me gemaakt. De open he-
mel met eindeloos veel sterren, de lichten in de verte 
en het besef alleen te zijn op volle zee. Dit alles was zo 
overweldigend dat ik niet anders kon doen dan zingen. 
Op de terugreis was de nacht nog stralender: een hel-
dere sterrennacht en licht in het noorden als voorbode 
van de kortste nacht. Gelukkig draaide de wacht nu 
wel goed. Tijdens de nachtwacht achter het roer heb 
ik weer gezongen. Met een opkomende zon zijn we in 
Zeeland aangekomen. 
De vraag of ik een zeezeiler ben kan ik volmondig beves-
tigen. De bloedlijn van Pier Johannes is toch aanwezig. 
Het voelt als thuiskomen. Ik wil terug naar de kust, te-
rug naar de zee. 

Noordzee 
Wind uit het westen

Sterren stralen eindeloos
En ik, zing het uit

(Haiku van een ‘Zeuntje’)



   PZV Zeezeilen, nummer  2 - 2017          23 22          PZV Zeezeilen, nummer  2 - 2017 

boutje aan boord bleek te hebben. Harry, à la minute 
een kraanbeurt wist te regelen. Arend Jan, die vanuit de 
supermarkt aanwijzingen gaf over de elektrische instal-
latie. 

PZV-dna
Willem en ik zijn niet de enigen die door clubgenoten 
uit de brand zijn geholpen. Er zijn er zovelen die met 
hulp van de PZV zijn vlotgetrokken op het moment dat 
Mr. Murphy toesloeg... Maar laat eenieder maar over 
zijn eigen Kommer en Kwel (en reddende engel!) vertel-
len.
Onze club kent vele prachtige tradities en waarderin-
gen, zoals het Erelidmaatschap, de Navigator’s Trophy, 
de Aanmoedigingsprijs en zelfs (al heb je m liever niet) 
de Kommer en Kwel Trofee. Ze laten allemaal een stukje 
van het DNA van onze vereniging zien. Maar de hulp-
vaardigheid, de gulheid waarmee tijd, gereedschap, re-
servemateriaal en kennis wordt gedeeld en de vanzelf-
sprekendheid (en het plezier) waarmee we een beroep 
op elkaar doen, da’s een element dat meer waardering 
verdient.

Nieuwe trofee
Om die reden heb ik ter plekke tijdens het Captains 

Dinner aangekondigd een wisseltrofee in het leven te 
roepen om de onderlinge bijstand meer in het zonne-
tje te zetten. Gelukkig kon het bestuur daar naderhand 
mee instemmen! Inmiddels is de trofee gereed, en voor 
het eerst uitgereikt aan Arjan Jeurgens en Michel Sy-
monsma. Zij bepalen welke persoon/personen volgend 
jaar deze wisseltrofee in ontvangst mogen nemen. Ui-
teraard vergezeld van een passende motivatie. En als ik 
zo de verhalen van afgelopen zomer hoor, hebben ze 
genoeg kandidaten.....

Wat is het?
Een Helpend Handje (ook wel Derde Handje) genoemd 
is een hulpmiddel waarmee je een werkstuk kunt fixe-
ren. Een soort bankschroef, maar dan iets subtieler. 
Voor als je bij een nauwkeurig, lastig klusje het gevoel 
hebt handen te kort te komen. En misschien wat hulp 
nodig hebt om ‘t wat scherper te zien....
Het blok hout waarop deze Helpende Hand is gemon-
teerd, is afkomstig van het spant van de Bristol Pilot 
Cutter Alpha uit 1904. Het spant is bij de restauratie in 
2011 vervangen door Eursa, die ons graag voor dit doel 
dit bijzondere stuk hout ter beschikking stelde.

Annemieke Stallaert

De Helpende Hand op het Spant
voor als het er om spant...

Ramsgate

Hoe goed je ook onderhoud pleegt, vroeg 
of laat gaat er iets kapot. Slijtage, extre-
me belasting of botte pech: vroeg of laat 
komt Mr Murphy aan boord (als hij al niet 
standaard af-werf wordt meegeleverd, zo-
als sommigen beweren). En in tijden van 
nood leer je je vrienden en clubgenoten 

kennen....

Elkaar helpen staat bij PZV hoog in het vaandel. Preven-
tief en proactief, in de vorm van het delen van kennis en 
kunde. Dat doen we onder andere met onze lezingen 
en verhalen in Zeezeilen, maar zeker ook een  op een: 
er is altijd iemand bereid om met je mee te denken of 
eens iets voor te doen.
En dat geldt zeker ook curatief: er hoeft maar dít te ge-
beuren, of de halve vloot komt met eigen ervaringen, 
tips en suggesties en vooral: de eigen gereedschapskist 
en twee rechterhanden. Als je veel volk aan boord wilt 
hebben, kun je een fles open trekken, maar je kunt ook 
melden dat er iets kapot is.... 

Rustdag?
Zo ook tijdens de laatste Ramsgate. Tijdens de ‘rustdag’ 
in Woolverstone werd op de Dommelaer een marifoon-

aansluiting gerepareerd, terwijl de schipper 15 km ver-
derop druk aan het matchracen is (Voor de goede orde: 
hij wist van niks, had alleen verteld dat zijn marifoon 
het niet meer deed. De schipperse dacht dat ze rus-
tig een boekje kon gaan lezen, totdat daar ineens drie 
clubgenoten met een staande golf-meter aanklopten).
Op datzelfde moment zat op de Yes! een paar man ge-
bogen over de nieuwe AIS, en werd op de Livnara (ter 
gelegenheid van de Ramsgate weer in de vaart geno-
men) door de gastschipper, een aantal talentvolle zeun-
tjes en een paar hulpvaardige oude rotten lustig gesol-
deerd aan de printplaat van de stuurautomaat.

Ik liep over de steiger deze huisvlijt te bewonderen, 
en bedacht me hoe vaak ik zelf al geholpen ben door 
clubgenoten. Ik kon dat allemaal aanschouwen omdat 
een paar dagen eerder Arjan Jeurgens in een geleend 
duikpak van Michel Symonsma de plomp in was gedo-
ken om mijn veraf-bril op te duiken. Hulp komt in vele 
vormen!
Zowel bij de ingrijpende refit van de Bliss als de Hel-
len heb ik onwijs veel aan de praktische adviezen en 
de helpende handjes van de PZV te danken. En zeker 
ook op momenten dat het mis ging. Manuela, die voor 
mij de mast inging. Philip, die exact het juiste (Engelse) 
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nu en dan voor de bui uit, krachtig. Voor bijna ieder-
een een heerlijke zeiltocht die wat wordt verlengd om 
langer van het echte zeilen te genieten. Je weet: komt 
wind voor regen, dan kun je er wel tegen. Komt regen 
voor wind, berg dan je zeilen gezwind. Wij ontlopen een 
hevige bui die over het land trekt door de dijk van de 
polder op te zoeken en droog komen we tegen half vijf 
in de haven van Uitdam. Ook de anderen komen zo suc-
cessievelijk binnendruppelen. De grote boten bij elkaar 
gestapeld vanwege de diepgang. De kleinere aan de 
andere kant van de haven tussen de palen. Zo ontstaat 
natuurlijk een scheiding van de dure jongens met het 
eenvoudige volk.

Een perfecte avond
Om half zes is het verzamelen bij het restaurant. De 
zon gaat volop schijnen. De luie stoelen worden bekus-
send en er wordt heerlijk knapperig brood geserveerd 
met lekkere tapenades. Een volmaakte avond. Gezellig 

wordt er gepraat over alles en niets, alhoewel en hoe 
kan het ook anders, het zeilen en wat dies meer zij, de 
boventoon voert. De plateservice-maaltijd bestaat uit 
drie keuzes: vegetarisch, vis of vlees. Niets groots maar 
smakelijk.
De haven van Uitdam is nog wat aftands. Alle aandacht 
is in de eerste plaats gegaan naar de huizen die ver-
huurd worden. Maar het is er gezellig. Ook diepsteken-
de boten kunnen hier binnenlopen...
Zondagmorgen moet ieder weer huiswaarts. 
Omdat het tot Workum een dikke tien uur varen
is, vertrekken wij al voor negen uur. Tot het paard van 
Marken kunnen we zeilen. Daar na kakt de wind in en 
gaan we op de motor. De vliegjes blijven weg, halleluja. 

Sluisperikelen
Bij de sluis toch een vervelende ‘aanvaring’ met een an-
dere boot. Aan de wachtsteiger liggen alle boten aan de 
stuurboordkant. Wij gaan naar de bakboordkant. Net 

Joep Vermeulen

Nieuwe-Waddentocht

Verenigingsactiviteit

Lang van te voren had ik me al aangemeld 
voor de Waddentocht, het lieve zusje van 
de Ramsgate. Toch bleek mijn aanmelding 
ergens te zijn blijven hangen. Vanuit Wor-
kum was Hoorn, de verzamelplaats van de 
vloot niet haalbaar. Ik bleef dus in Enkhui-
zen overnachten om de anderen die op 
weg zouden gaan naar de Marker Wadden, 
halverwege te ontmoeten. “Maar van jou 

hebben we helemaal geen aanmelding gekregen”, 
vertelde 
Harrie Olie. Sta je toch gek te kijken. Daarom ook 
heb ik geen mail en de nadere bijzonderheden van 
de tocht ontvangen. ”Maar we zijn flexibel bij de 
PZV, sluit je maar gewoon aan. Er is plaats genoeg.” 
Mijn boosheid over het mogelijke mislukken van een 
lang van tevoren geplande deelname, ebde weg.

Mooiste weer van de wereld
Het is schitterend weer, maar de wind valt weg. Je kunt 
niet alles hebben. Dobberend over het grote Marker-
meer, slechts weinig schepen zijn er te zien, de Mar-
ker Wadden niet bereikbaar op zeil, dan maar direct 
naar Volendam. Een van de doelen van deze Nieuwe 
Waddentocht was zeker voor Harrie te bezien of de ha-
ven van de Wadden al bereikbaar en beschikbaar was, 
maar helaas, ook hij moest constateren dat zulks pas 
volgend jaar realiteit zal worden. Wel is er een open 
weekend eind september voor belangstellenden. 
Gods gesel teistert ook ons. Binnen korte tijd is de boot 
volledig bedekt met de kleine plaaggeest van het IJs-
selmeer: de vlieg, beter het vliegje, nog beter ontelba-
re kleine vliegjes. Wij weten nu dat het beter is direct 
het zeil te bergen en de hoes aan te brengen, want de 
vliegjes veroorzaken flinke vlekken op je mooie witte 

zeilen. Om dan vervolgens op de motor en de stuurau-
tomaat op je doel af te gaan terwijl je op het voordek 
gaat zitten. 
We komen ondanks dat gedoe goed aan in de marina 
van Volendam. Een schitterende, zeer kindvriendelijke 
haven. De boot heeft een grondige poetsbeurt nodig 
Een voor een komen de boten van de vloot binnen. 
We liggen dicht bij elkaar. Voor de Kia Kaha wordt nog 
een ander plekje gevonden. Om vijf uur is er op de 
steiger de aangeklede tapas party. Wat een heerlijke 
schotels worden er uitgestald. Wij kunnen door gebrek 
aan voorinformatie slechts wat schalen met tomaten, 
komkommers en druiven aanbieden. Ook lekker.
Zoals te verwachten blijft er heel wat over.
 Het blijft nog lang onrustig op de verschillende boten. 
Dat komt natuurlijk ook, omdat Marja Snoeijen een 
prijsvraag heeft uitgeschreven waarbij iedere boot een 
andere boot moet herkennen aan de hand van een 
vaak cryptische foto. Je moet dus op alle boten zijn 
langs geweest, beter aan boord geweest om de vragen 
goed te kunnen beantwoorden. Vanzelfsprekend is er 
een uitruil aan informatie. PZV zijn we toch samen? 
De volgende dag tijdens de bekendmaking van de uit-
slag heeft ook iedereen alle vragen goed. Door loting 
wint uiteindelijk De Visser.

Pampus
Op zaterdag staat een bezoek aan het fort Pampus op 
het programma. Weinig wind, geen wind, veel wind 
met een buiig karakter zijn ons deel. Maar wat een 
prachtige wolkenformaties kunnen we bewonderen.
Omdat mijn vriendin nog nooit in Volendam is ge-
weest, zijn we ongehoorzaam en laten Pampus liggen. 
Ik ken het eiland al. Wij zeilen heerlijk richting Pampus 
om daar de vloot op te pakken. De wind is NW en zo 
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Tochtverslag

Goede voornemens om een reisverslag 
te maken, stranden vaak in het zicht van 
de haven. Onderweg volop inspiratie en 
met de haven inzicht lijkt alles vergeten. 
Dus onderweg van wacht af, heel luxe 
dat die periode zes uur duurt, zeilend in 
de Celtic Sea een pen opgepakt om de 

herinneringen aan hoe we hier gekomen zijn vast te 
leggen. 

De broodjes van Maarten
Maar eerst zijn er nog de overheerlijke broodjes van 
Maarten en lonkt ook de zeekooi, die goed is voor een 
paar uurtjes slaap, heerlijk schommelend op de langs-
bank met slingerzeiltje om er niet uit te vallen en het 
geluid van het water langs de romp. 
We zijn vandaag, dinsdag 20 juni 2017 zeven dagen op 
weg met gunstige wind en zon tot voorbij de Engelse 
zuidkust gekomen. Mooier kon het bijna niet. Natuurlijk 
is er altijd wel iets te wensen, zoals een ietsie pietsie 
meer wind, maar we hebben 500 mooie mijlen afge-
legd in drie etappes. 

Van Wemeldinge naar Eastbourne, met afwisselend 
weinig wind of een mooi spinnakerkoersje (afhankelijk 
van de stroomrichting) waarin we net de 10 knoop aan 
hebben kunnen tikken op de log. Ondanks dat we met 
z’n drietjes zeilen, met Maarten Schouten als extra be-
manningslid en dus relatief veel slaaptijd hebben, moet 
er in Eastbourne nog wat slaap ingehaald worden. De 
rest van de dag waait het heel hard, zelfs in de zeer be-
schutte haven goed merkbaar.

Windfarms als hinderpalen
Cowes, ons volgende doel is niet bezeild, dus flink 
kruisen. We merken al snel dat niet alleen de Noord-
zee vol- gebouwd is met windfarms, voor Brighton is 
ook een groot park met windmolens in aanbouw. Met 
de nog tamelijk recente herinnering aan de passage 
langs de Gabbard windfarms voor Harwich, waar we 
tamelijk onvriendelijk verzocht werden rechtsomkeert 
te maken, hadden we ons voorgenomen dat niet nog 
eens te laten gebeuren. Toch was de Guard ons voor en 
hoorden we de Xinia opgeroepen worden over de ma-
rifoon. Echter heel vriendelijk werd er naar onze inten-
ties geïnformeerd en werden we gewaarschuwd voor 
op en neer varende highspeed werkboten. Zo kan het 
dus ook! Tegen etenstijd zeilen we hoog aan de wind 
de Solent op. Het is steeds weer mooi om daar aan te 
komen. Cowes stelt ook nu weer niet teleur. Gezellige 
drukte in de haven vol raceboten, leuke winkeltjes en 
mooie boten om naar te kijken. Vooral ook brandende 
zon, die ons doet besluiten vroeger dan gepland (met 
tegenstroom dus nog) te vertrekken naar Falmouth. 
We kruisen dicht langs de Needles. Spinnakerkoersen 
en motoren wisselen elkaar weer af. Dan horen we het 
onmiskenbare geluid van dolfijnen naast de boot. Dat 
geluid herken je meteen als er eentje opduikt en lucht 
uitblaast. Het zijn er ongeveer tien en ze zijn duidelijk 
op jacht. De Xinia is nauwelijks interessant en achter 
ons zien we ze hoog uit het water springen. Daar is vast 
een lekker visje te verschalken.

Dichter bij Ierland
Na een dagje Falmouth verder west, nog even profite-
ren van de oostelijke wind om naar Ierland te komen. 

We bezorgen Maarten, die niet genoeg 
kan krijgen van het op zee zijn, nog een 
extra nachtje op het water en ankeren in 
Mullion Cove, net voorbij Lizzard Point. 
Met de huidige oostelijke windrichting  
een prima baai om te overnachten en zo 
optimaal van de stroom gebruik te kunnen 
maken richting west. In de baai kan Wim 
de nieuwe ankerlier en het nieuwe anker 

Muzikale zeiltocht Ierland 
zomer 2017, reisverslag vanaf 

de Xinia

Jacqueline van Amstel

op dat moment springt het licht op groen en kan ieder-
een invaren. Wij varen gewoon aan de bakboordzijde 
door. Terwijl de het vloot aan stuurboordkant nog moet 
losmaken, varen wij naar binnen. Dat is niet naar de zin 
van de wachtenden. Kan ik mij voorstellen wanneer je 
lang heb moeten wachten, maar om de snelheid er in 
te houden kun je ook met twee boten naast elkaar de 
sluis invaren. Ik vaar helemaal door naar voren en ga 
tussen twee al aangemeerde boten liggen. De rest van 
de vloot meert aan twee zijden van de sluis aan met 
grote tussenruimten, zodat er maar weinig boten bin-
nen kunnen. De sluiswachter maant tot opsluiten, maar 
niemand luistert. Waarom niet opsluiten en langszij lig-
gen? Is er maar één wachtsteiger, dan heb ik geleerd 
om gestapeld te liggen. Ik vaar dan ook altijd door naar 
voren en ga niet achter aansluiten. Ben benieuwd naar 
de mening van anderen. 
Door de sluis heen wacht een zonovergoten Enkhuizen. 
Wat een prachtige stad is dat toch. Het IJsselmeer is 
zo goed als leeg en heel rustig varen we pal noord. Re-
gelmatig springen we overboord om een rondje om de 
boot heen te zwemmen. Een zalige dag, een fijne tocht. 
Door de sluis en de bruggen van Workum gaat het zo-
als gewoonlijk gesmeerd. Wat hebben ze dat daar goed 
voor elkaar. Een heerlijk maaltijd bij de Gulden Leeuw 
besluit dit fantastische weekend. 

Voor Pampus liggen:

Een uit de scheepvaart 
afgeleide uitdrukking 
met de betekenis, uit-

geteld zijn.
Oorsprong: de diep-
geladen schepen van 
de VOC konden niet 

over de ondiepte van 
Pampus heenkomen en 
moesten wachten om 
met het drijvende dok 
over die ondiepte heen 

getild te worden.
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gesloopt zijn, en kastelen of restanten ervan. Mooie 
landschappen worden bedorven door industrie, olieter
minals, kranen, schoorstenen en fabrieken, modern of 
zeer vervallen, en je vindt er prachtige dorpjes tegen-
over een legerbasis. Windmolens daarentegen zijn nog 
schaars. Ook hier weer ‘druk’ scheepvaartverkeer. 

Blackstone Castle Cork

Er werden wel liefst twee zeeschepen verwacht op de 
dag dat wij richting Cork gingen.
De River Lee stroomt door de stad Cork naar zee. Met 
het tij mee kruisen we naar de enige aanlegsteiger in de 
stad zelf. Niet een mooie plek, weinig faciliteiten, maar 
wel op loopafstand van het levendige centrum. 

Het is al muziek dat de klok slaat
Hier in Cork is er alle gelegenheid om mijn hobby’s sa-
men te laten komen: zeilen en Ierse muziek.
Elke dag is er wel een traditionele muzieksessie in een 
van de ontelbare vele pubs die de stad rijk is. 
In veel pubs speelt een band met versterking. Dat heeft 
wat minder onze voorkeur. Hoewel de traditionele ses-
sies ook gearrangeerd zijn en er een betaalde sessielei-
der is, wordt er niet versterkt gespeeld en kan je aan-
schuiven om mee te spelen. Natuurlijk voel ik me reuze 
trots als ik wat tunes mee kan spelen. In een tweede 
sessie krijg ik volop de kans zelf tunes in te zetten. Nou 
ja, af en toe een valse noot, maar gelukkig veel bijval 
en aanmoedigingen. Door alle muziek vergeten we een 
beetje de toeristisch trekpleisters te bekijken. Dat kan 
later nog wel. Wij genieten volop. 
Maarten, onze super opstapper vliegt terug naar Ne-
derland. Elk klusje aan boord was al klaar, voordat we 
er zelf aan konden beginnen. Dat gaan we missen. Reu-

ze bedankt Maarten.
Het gaat ook regenen. Geen buien, maar onafgebro-
ken valt de regen uit de lucht. Op een levensgroot TV 
scherm in de bar van de Cork Royal Yacht Club volgt 
Wim de finale van de America’s Cup, waar op een an-
dere manier gevlogen wordt - met foils - en terug aan 

Trad sessie’s in de SinE in Cork

boord gaat de kachel aan. De CRYC is een tamelijk pres-
tigieuze club en de dame in de office vertelt ons meer 
dan een beetje trots dat dit de oudste jachtclub van 
Ierland is. Daar is de prijs van het liggeld dan ook naar. 
Maar de doucheszijn goed en er is een wasmachine. 

uitproberen. Hij staat dan ook vol trots te glimmen als 
we vast als een huis liggen en wat een gemak als het 
ankeropgaan met een druk op de knop gaat!

Druk?
De Noordzee ligt vol shipping lanes, die druk bevaren 
worden. Het woord ‘druk’ krijgt na Lands End een an-
dere dimensie. Daar liggen rond de Scilly Isles, zich uit-
strekkend tot 20 mijl naar het noorden, shipping lanes 
en die worden bijzonder serieus genomen. Al direct na 
het passeren van Lands End worden we ontmoedigd 
hier te ‘smokkelen’ bij het oversteken. Falmouth Coast 
Guard lijkt de scheepsbewegingen nauwkeurig te moni-
toren, Big Brother is watching you! Jachten melden zich 
netjes om over te steken en een Frans jacht dat noord 
uit vaart in de Southbound lane wordt luid en duidelijk 
gewaarschuwd… en dat voor een zeeschip dat we gedu-
rende drie uur hebben zien varen in de shipping lane. 

De vooroordelen over het Ierse weer worden volledig 
bevestigd als we de Ierse kust naderen. De ene na de 
andere bui trekt over ons heen met de nodige windvla-
gen en windshifts. Eén rif, nog een rif en weg wind… 
Half slaperig sta ik te sturen. De vroege wacht van 5.00 
tot 8.00 uur. Dan wil je lijf nog wat slaap, maar de boot 
gaat door. Nog 20 mijl te gaan en dan spuit er een nevel 
water omhoog en duiken er 4 walvissen op. Daarvoor 

maak ik Wim en Maarten wakker. Met een omtrek-
kende beweging zien we de walvissen om de Xinia heen 
trekken naar dieper water. Wouw, wat een unieke kans 
om dit mee te maken. Het zijn vermoedelijk dwergvin-
vissen, die zo’n 9 meter lang worden. 

Voet op Ierse bodem
Na nog wat slaap ingehaald te hebben, zetten we in 
Crosshaven voet op Ierse bodem. Ook daar is het ‘druk’. 
De dame van de office vindt het met vier buitenlandse 
jachten very busy met bezoekers. Wij zien dat toch wat 
anders! Dan moet ze eens op een zonnige weekenddag 
in een Nederlandse haven komen kijken. Deze avond 
geen muziek in de pub, wel in de kuip van de Xinia, waar 
het repertoire aan Ierse songs doorgenomen wordt.

Cork Harbour is niet specifiek een haven, zoals de naam 
doet vermoeden, het is een havengebied dat zich over 
een groot gebied uitstrekt met diverse havens, industri-
eel, voor de marine en voor jachten. Al varende door de
 haven is het uitzicht divers te noemen. Moeiteloos 
worden lieflijke huizen, landhuizen en villa’s afgewisseld 
met vervallen krotten en leegstaande projecten die half 

Cork Lighthouse     Aanloop Crosshaven

Kinsale marina

 trots na gebruik nieuwe ankerlier
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ben als merkteken voor zeevarenden om de haven te 
vinden. De huidige versie is in februari 1849 voltooid en 
is 50’ in omtrek en in hoogte. Tussen alle rotsen zie je 
haveningangen vaak pas heel laat en slecht. Nu, in de 
huidige tijd met een accurate GPS positie en een kaart-
plotter is het vinden van de juiste ingang geen enkel 
probleem, maar ik kan me voorstellen dat het in vroe-
gere tijden anders was en zo’n baken een welkom zicht 
was na dagen vissen op zee. 
Vanuit Baltimore is het een leuke wandeling over koei

Sessie op Sherskin Isle

enpaadjes, naar dit zéér opvallende baken. En ook hier 
muziek in de pub aan de haven. 

Juni gaat over in juli.
Zo’n 10 mijl zuidwest van Baltimore ligt de legendarisch 
Fastnet Rock, wat ‘eenzame rots’ betekent in het Iers. 
deze rots is het meest zuidelijke punt van Ierland. De 
naam Fastnet is bij zeilers ondermeer bekend uit de BBC 
weerberichten. De huidige vuurtoren is de 2e die op de 
rots is gebouwd en de hoogste vuurtoren van Ierland. 
Daarnaast is Fastnet Rock bekend van de legendarische 
Fastnet zeezeilrace en met name de dramatisch race 

Baltimore haven en “The Beacon”  bij Baltimore

van 1979, waarin veel doden te betreuren vielen. 
Als zeezeiler moet je daar toch een keer omheen varen. 
Helaas valt dit valt net samen met het droevige nieuws  
dat twee bekende Nederlandse zeilers zijn overleden op 
zee na het kapseizen van hun jacht. Een van de opvaren
den was Frans Maas, een bekend jachtontwerper. De 
Trinity (Raider 35) die eerder in het bezit was van Wim 
was ook één van zijn vele ontwerpen. Ondanks mist, 
miezer en slecht zicht toch naar de rots gevaren. Cape 
Clear is nauwelijks zichtbaar, maar eenmaal op locatie 

trekt de mist wat op. Ook hier weer bedenken 
we dat er ten tijden van die beruchte race be-
perkte navigatiemiddelen beschikbaar waren. 
Grappig te vermelden dat er tegelijkertijd met 
ons nog een Nederlands zeiljacht rond de rots 
vaart, terwijl er verder in de verste verte geen 
schip te bekennen is en al zeker geen Nederlan-
ders. 
Vanaf de rots door naar Crookhaven in een 
mooie beschutte baai. Het dorp is genoemd 
naar de Crooke familie, die ook Baltimore ge-
sticht zou hebben. In de jaren 1500 en 1600 
werd het dorp gebruikt als de thuisbasis voor 
piraterij. De regering gedoogde het, echter met 
name Nederlandse koopvaardijschepen  onder-
vonden veel hinder van de piraten. De Hollan-
ders hebben Crookhaven in 1614 aangevallen 
en daarmee de piraterij een gevoelige slag toe-

gebracht.
Vandaag weer een Nederlandse invasie met twee zeil-
jachten in de baai. Crookhaven heeft heel wat leuke hui-
zen, pubs ontbreken natuurlijk niet, een enkele giftshop 
en een druk bezochte dinghy zeilschool. In de winter 
wonen er slechts 42 inwoners. De meeste huizen zijn 
in gebruik als zomerhuis. De general store is zoals we 
ondertussen wel gewend zijn ook hier niet groter dan 
een huiskamer. 

Dingle het centrum van Ierse muziek.
Dingle schijnt de place to be te zijn als het over Ierse 
muziek gaat. Zes uur op en meteen gaan varen, een tra
ject van 60 mijl, om de zuidwestpunt Mizen Head heen.

Fastnet Rock

Handig, want dat moet onderweg ook gebeuren.
Nu (Kinsale dinsdag 26 juni middernacht) net terug uit 
de Dalton’s, een van de vele lokale pubs, waar de hele 
avond gezongen wordt en een local tussendoor een ver-
haal voordraagt. Helaas in zo plat Iers dat de helft maar 
te volgen is. Met mijn Nederlandse sessiebezoekjes heb 
ik wel in de loop van de tijd heel wat Ierse songs ge-
leerd. Kon aardig wat meezingen. Helaas mijn concerti-
na aan boord gelaten. Had ook wel mee kunnen spelen. 
Dus niet meer op stap zonder concertina. Nog even is 
het spannend of we wel aan boord kunnen komen. 
De toegangspas van de poort van de jachthaven 
hier lijkt niet te werken, de havenmeester is al lang 
en breed naar huis en de bar al gesloten. Staan we 
daar middennacht op straat…
Naar het zuidwesten met zuidwesten wind… dus 
kruisen, dus ook extra lang genieten van de mooie 
kust, met steeds weer nieuwe prachtige vergezich-
ten. In Castlehaven, een diepe baai, zeer beschut 
voor winden uit noordelijke richting zullen we en-
kele dagen verwaaid liggen. Gale force 8 (uitschie-
ters naar 9) voorspeld voor donderdag en vrijdag. 

Een koude klus
We liggen leuk voor het dorp voor anker; enkele 
huizen en een pub, waar je overigens erg lekker 
kunt eten. Voor de harde noorden wind toch iets 
minder geschikt, dus verkassen we naar een rusti-
ger plek. Daarbij trekken we echter een oude lijn van de 
bodem omhoog die prompt in de schroef komt. 
Geen aantrekkelijke klus om die eruit te halen. De 
schroef zit midden onder de boot in het water, onbe-
reikbaar zonder te duiken. Al zolang we de Xinia heb-
ben, ligt er onder in de kast (echt diep onderin) een 
oude wetsuit van mijn broer Bas. Dat biedt uitkomst 
tegen het ijskoude water (13 OC). Ik heb vaak onder de 
boot gedoken om de romp schoon te maken, maar toch 
niet in zulk koud water. Letterlijk adembenemend. Er zit 
een onooglijke kluwen touw om de schroef gedraaid. 
Met wat sjorren en trekken en scherp mes wordt bij 
elke duik stukje bij beetje losgemaakt en weggesne-
den totdat de klus is geklaard. Terwijl ik dit neerschrijf, 
een weekje later in de warme kajuit, ziet Wim iemand 
zwemmen in de haven van Dingle waar we nu liggen. 
Ik krijg het nog koud als ik eraan terug denk en ga hier 
ècht niet vrijwillig zwemmen. 
Gedurende het verwaaid liggen kan ik fijn muziek oefe-
nen, zoveel inspiratie… en dan het uitzicht. 
Kleurrijk met de meest fantastische luchten. Daarbij 
vergeleken vallen zelfs de Hollandse luchten in het niet. 
Nog een tekening van ons lieflijke uitzicht gemaakt. 
Lekker creatief bezig..En bijna weer voor een gesloten 
poort. Het leuke strandje om met ons bijbootje Nixy aan 
land te gaan, dat zo handig beschut en dichtbij de boot 
ligt, bleek privé terrein, behorende bij een groot land-

huis met een statige oprijlaan voorzien van een grote 
poort. Hoewel deze open staat hangt er een groot goed 
geolied hangslot aan, dus toch maar naar een openbaar 
strandje geroeid. Op de terugwandeling is de poort in
derdaad solide vergrendeld. 

Muziek als bindmiddel
Baltimore haven is een grote natuurlijke baai, omsloten 
door land en eilanden. Het stadje Baltimore zelf ligt bij 
westelijke winden aan lagerwal. Met veel moeite leg-

In de baai van Castlehaven

gen we aan een ponton vast om water te tanken. Dat 
was hoognodig en dan ook maar snel nog wat inkopen 
te doen. We vertrekken zo snel mogelijk, een echte 
‘short stay’, want het ligt zeer hobbelig en onprettig. In 
dezelfde baai ligt Sherkin Island met in de luwte van de 
wind een riante dinghy landingsplaats behorende bij 
een Murphy’s bar en hotel. En, niet onbelangrijk, daar 
is live muziek. Weliswaar geen Ierse traditionele muziek 
maar Americana stijl, maar ik moet vooral aanschuiven 
met mijn concertina. Uiteindelijk wordt het een ver-
rassende avond met de meest uiteenlopende soorten 
muziek. Americana, afgewisseld met ballades gezongen 
door een Amerikaanse tiener, klassiek pianospel door 
een lokale jongeman die moeiteloos Liszt kon spelen, 
liederen over Sherkin die speciaal voor mij gezongen 
werden, nog enkele lokale talenten die een aardig 
deuntje konden zingen en twee lokale oude mannen 
die op bodhran en mondharmonica alles begeleiden. 
En als niet Ierse speelde ik ter afwisseling Ierse tunes!
Met iets minder wind zondag toch terug naar Baltimo-
re, hoewel het nog steeds onrustig is achter het anker. 
Hoog op de rotsen bij de haveningang staat een niet te 
missen baken met rood topteken aan stuurboord(!) als 
je binnenvaart: The Beacon. 
Deze schijnt in 1788 al op een zeekaart gestaan te heb-
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We hebben al gemerkt dat Ieren niet alleen over hun 
vaak tragische geschiedenis kunnen zingen, maar ook 
over moderne ontwikkelingen, de toeristen, de jachten 
die voorbij komen en zelf over Fifty Shades of Grey we-
ten ze een mooie song te maken. Fifty shades of Grey 
is ook wel toepasselijk voor ons zicht van de laatste da-
gen. Eerst de Fastnet Rock in de mist en vandaag (4 juli) 
Vanaf Mizen Head verslechtert het zicht ook langzaam 
tot alleen maar tinten grijs en is er niets van de kust te 
zien, maar wel dolfijnen, een walvis, ontelbaar veel zee
vogels en puffins. Wat is de natuur hier nog rijk.
Ook al denk je alle tijd te hebben, het blijft keuzes ma-
ken waar je naar toe gaat. Bantry Bay slaan we over. 
Daar zingen we vaak over op Ierse sessies in Nederland 
en onderweg neurie ik zacht: 

From Bantry Bay up to Derry Quay, 
And from Galway to Dublin town, 

No maid I’ve seen 
like the sweet colleen, 

That I met in the County Down.

Dingle heeft een keurige jachthaven met gastenstei-
ger, voorzien van alle gemakken. Toch wel weer lekker 
na alle dagen ankeren om heerlijk onder de douche 
te staan en een supermarkt en verswinkels op loopaf-
stand te hebben.
Voor traditionele muziek is Dingle een paradijs. Eigen-
lijk blijven we in de eerste de beste pub al hangen om 
te genieten van een prachtig optreden van Caroline 
Keane, concertinaspeelster, en Donogh Hennessey (be-
kend geworden als gitarist bij de band Lunasa). Twee 
van mijn idolen. Als aandenken kopen we een mooie 
CD en ik maak een afspraak voor een concertina les 
voor de volgende dag. 
De concertina les doet me beseffen dat ik zoiets mis in 
Nederland. Zoveel spelers zijn er bij ons niet. Caroline 
kan het maar niet genoeg benadrukken: in de  Ierse tra
ditionele muziek draait alles om ritme! Muziek is ten-
slotte dansmuziek. Uitgebreid worden de ritmes zoals 
jigs, reels, hornpipes, slides en polka’s doorgenomen. Ik 
neem alles op. Hoewel het vaak om snelheid van spelen 
lijkt te draaien gaat het dus om ritme en het benadruk-

ken van de juiste noten. Liever langzamer maar met 
ritme. Ik leer een nieuwe tune spelen met versieringen. 
Dat wordt hard oefenen, waarbij Caroline betwijfelt of 
Wim haar methode erg leuk gaat vinden om naar te 
luisteren, maar luisteren naar het oefenen op een in-
strument is toch al niet reuze prettig en Wim is wat dat 
betreft reuze geduldig.
Vanavond voor mijn tussenbezoekje aan Nederland 
nog een traditionele muzieksessie. 
Gelukkig geniet Wim daar wel van.

Dit is het eerste deel van het reisverslag. 
Wordt vervolgd in het volgende nummer

Optreden Caroline Keane (op concertina) en Donogh Hennesey
 

 Optreden Caroline Keane en Jeremy  (inzet)

Op weg naar Schull

Dingle met laaghangende bewolking rond de heuvels In 
het onmetelijke grijs
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Joop ligt vast als een huis

Na een kwartier kwam Joep los en nog wat later wij en het andere 
schip. Bij de Memmertbalje haalden wij Joep weer in. Gezegd moet 
worden dat hij alleen op de fok voer. Wij zwaaiden elkaar uit. Wij 
door het zeegat naar buiten, Joep op weg naar nieuwe ondiepten.
Op zee was het heel onrustig, aan de wind varend en wind tegen 
stroom. Maar in twee grote slagen liepen we Borkum binnen in de 
compleet verwaarloosde haven, maar met een voortreffelijk res-
taurant. Wel hebben ze de haven tot achteraan toe iets uitgediept. 
Twee dagen later zou Joep binnendoor varend hier ook aankomen, 
maar daar schrijft hij zelf over.

Nu lachen ze nog

Joop Bakker

 Leedvermaak.

tochtverslag

Na enkele dagen verwaaid gelegen te hebben 
in Greetsiel, besloten we toch maar om te ver-
trekken. Joep zou met zijn Kia Kaha naar Juist 
gaan en wij met de Ribaldus naar Borkum. 

Er stond een stevige noordoosten wind, waar-
door ik dacht dat er wat meer water zou staan 
dan gebruikelijk in deze tijd. Joep vertrok wat la-

ter om niet te vroeg bij het eiland Juist aan te komen. 
Je hebt daar maar een zeer beperkte speling. Buiten de 
sluis kreeg ik meteen het gevoel te vroeg te zijn omdat 
even verderop in de geul een schip onbeweeglijk dwars 
lag. ‘Gewoon doorvaren’ zei Nout die veel met Joep 
heeft gezeild, ‘op zijn Joepiaans dan maar’. Dat houdt in 
dat er je met opkomend tij niets kan gebeuren.

Vast
Even later gebeurde het, we konden niet meer voor- of 
achteruit. De wind was dwars op de geul en zette ons 

steeds meer op de kant. We besloten het anker uit te 
zetten in de hoop dat het ons op de plaats zou houden. 
Inmiddels was de sluis weer open gegaan en daar kwam 
Joep aan en ik hoorde hem denken: ‘Die sukkels waren 
veel te vroeg buiten.’ ‘Moeten we jullie helpen?’ riep 
hij. ‘Nee we redden het wel!’ Tegelijkertijd dachten we, 
nee hoopten we, dat hij vast zou lopen. ‘Loop vast, als-
jeblieft, loop vast’. Het zou toch niet gebeuren dat hij 
ons zomaar triomfantelijk voorbij voer. En ja hoor, iets 
verder in de geul lag ook hij muurvast, vlakbij de rode 
ton. Een luid gejuich klonk van onze boot. Gedeelde 
smart is halve smart. In de opwinding hebben we ge-
woon vergeten er foto’s van te nemen, maar geloof ons 
op ons woord.
Een andere boot die ook de sluis was uitgevaren, had 
waarschijnlijk meer ervaring. In volle vaart op de motor 
kwam hij tussen ons door naar buiten gestoven en weg 
was hij. Zo moet dat hier kennelijk. Gewoon door de 
modder heen ploegen.

Greetsiel
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Joep Vermeulen

Naar de Duitse Wadden
Met de Ribaldus en de Kia Kaha

Tochtverslag

Omdat de tocht naar de Oostzee verleden jaar door 
sterfgevallen niet doorging, zouden we het dit jaar 
weer proberen. Verschillende opstappers die in ver-
schillende plaatsen zouden opstappen. Alles goed ge-
regeld. Je kunt van alles plannen, maar de werkelijk-
heid pakt altijd anders uit. Zakelijke beslommeringen 
weerhielden Joop lang van huis te gaan. Dan maar de 
Duitse Wadden. Ook niets mis mee.

Tijdens de laatste Ramsgate heb ik mijn bekomst van de 
zee wel gekregen. Dit is geen water waarop ik me thuis-
voel. De extreme gevoeligheid voor zeeziekte vergalt 
het plezier om lange zeetochten te maken. Zes uur is 
een mooie tijd. Ik zou dus met de Kia Kaha binnendoor 
varen en Joop indien mogelijk ook buitenom.
De factor wind speelde een belangrijke rol en niet in 
ons voordeel.
Harde wind op het verkeerde moment uit de verkeerde 
hoek, dan lig je verwaaid. Wel op mooie plekken als 
Harlingen, Schiermonnikoog en Greetsiel.

Harlingen ons eerste doel
Met Nynke en Bert als opstappers is Joop eerst naar 
Terschelling geweest om mij later in Harlingen weer te 
ontmoeten. Ik kwam later vanwege de ziekte van mijn 
kleindochter. De haven van de Watersportvereniging 
van Harlingen is te verkiezen boven de gemeentelijke 
havens. Je ligt heerlijk rustig achter de sluis die altijd 
bediend wordt en toch vlakbij de stad. Traditie wordt 
het poffertjes eten aan de haven. Wat een traktatie. De 

binnenkomst van al die platbodems is een lust voor het 
oog. Wat zijn die schippers bedreven in het manoeuvre-
ren in een klein vaarwater. De tocht naar Leeuwarden 
via Franeker verloopt zeer voorspoedig. We kunnen 
zelfs zeilen met die achterlijke wind. De Slauwerhof-
brug blijft toch altijd een spektakel. In Leeuwarden 
een mooi plekje gevonden aan de belommerde wal. 
De bruggen zijn goed op elkaar afgestemd. Dat varen 
langs de schitterende Prinsentuinen is een aanrader. De 
volgende dag naar Dokkum. Nog voor het eind van de 
middag leggen we aan tegenover de molen van Dok-
kum. Morgen via Lauwersoog naar Schiermonnikoog. 
Het tij pakt gunstig uit en we kunnen direct vanuit de 
sluis, denk eraan dat er stroming op de kont is!!, naar 
Schier. Blijf daar dicht langs de tonnen en staken varen. 
Het kan maar net. Er staat veel wind en het aanleggen 
gaat voor een windgevoelige boot als de Ribaldus ta-
melijk moeizaam. De sfeer op Schier is toch een beetje 
nostalgisch. Het oude hotel, Graaf Bernstorff serveert 
een lekker maal. We huren de volgende dag fietsen en 
maken een rondtocht door de duinen. De wind is niet 
veel afgenomen. 

Blijf binnen de prikken
De havenmeester adviseert bij terugkomst in de haven 
toch maar te vertrekken. Met haar 1.30m diepgang kan 
de Ribaldus net bij hoogwater langs de staken.

Morgen zal de rijzing ongunstiger zijn als ook de wind 
en overmorgen nog meer. Ik besluit voorop te varen 
met Joop in mijn kielzog. Waar ik kan varen met 1.40 
m kan Joop ook varen. Nauwgezet volgen Bert en ik de 
lijn langs prikken en tonnen. Wanneer we op de Groote 
Siege aankomen en omkijken, zien we Joop vastlig-
gen. Vanuit ons gezichtsveld buiten de tonnenlijn. Na 
veel moeite komt hij eindelijk los. Tot op heden blijft 
de vraag wie nu een verkeerde koers heeft gevaren. In 
anderhalf uur zeilen we alleen op de fok naar de sluis. 
Met wind en tij mee wil het wel. We kunnen mee met 
de laatste schutting. We gaan voor anker midden op het 
Lauwersmeer. Twee ankers uit en desondanks liggen we 
‘s morgens een stuk dichter bij de wal. Naar Groningen 
is het een fijne zeiltocht. Bij Garnwerd aarzelen we of 
we een pauze nemen op de heerlijke stoelen van het 
grote terras aan het water. De Dorkwerdersluis vormt 
geen obstakel en bijtijds zijn we bij de Zernikebrug in 
Groningen. 

Je moet tegen een grapje kunnen, toch?
Maar de Herman Colleniusbrug laat ons wachten. Al-
hoewel die pas om vier uur sluit en we er om kwart 
over drie waren, gaat hij niet open. Wanneer ik vraag 
of de brugwachter die zo zou komen en er na een half 
uur nog niet is, misschien eerst naar zijn vrouw is ge-
gaan, horen we dat eerst om half zes de eerste opening 
zal zijn. Liggen we daar twee uur voor Joker. Ik krijg de 
schuld van de anderen dat we gestraft worden voor 
mijn vrijmoedige vraag. Een enthousiast onthaal wacht 
ons door Christa van de Oosterhaven. Mijn motor slaat 
af vlak voor de haven. Te weinig diesel? Weer gestart 
en net haal ik mijn plekje aan de steiger. Morgen toch 
even kijken.
In Groningen kun je in restaurant Weeva op het Ge-
dempte Zuiderdiep heerlijk eten. Het galgemaal van 
deze bemanning. Joop gaat ook voor een paar dagen 
naar Son terug. Ik blijf in Groningen.

Ellende
Wanneer Joop, Nynke en Bert naar de trein zijn 
gebracht, ga ik in de boot op onderzoek uit om 
de storing van gisteren te achterhalen. Mijn mo-
torbun staat vol diesel. De brandstofslang die 
pas vernieuwd is, laat een flinke scheur zien op 
de knik. Wanneer je de bocht te klein maakt, 
scheurt zelf gewapend rubber. Dat wordt leeg-
zuigen. Meer dan vier liter deponeer ik in le-
gen kartonnen pakken en petflessen. Wat een 
troep. Ik controleer de olie en vul wat bij. Start 
de motor en wordt getrakteerd op een wolk 
aan motoroliespetters. Kluns dat ik ben. Verge-
ten de oliedop terug te plaatsen. Tot voor in de 
toiletruimte zitten de spetters. Gelukkig is mijn 
plafond glad zodat ik dat snel kan schoonmaken, 
maar de gordijntjes niet. Tot overmaat van ramp 

ga ik eerst op zoek naar de dop in plaats van de motor 
meteen uit te zetten. Alhoewel hij voor mijn neus ligt, 
kan ik hem niet vinden en sluit dan maar af met een pa-
pierprop. Ook ik zit onder de zwarte spetters. Gelukkig 
krijg ik hulp van Christa die mij Shout geeft, een vlek-
kenverwijderaar, en na twee wasbeurten op 90 graden 
is het meeste er wel uit. Weer een dag voorbij.
Een paar dagen alleen op de boot, is geen straf. Dan 
komt Joop terug met de andere bemanning. Hanny, 
mijn vriendin vanzelfsprekend bij mij en Peter Plantinga 
en Nout de Vries bij Joop op de Ribaldus. Naar Delfzijl is 
maar een kort stukje en eenmaal in die wereldstad, ligt 
het Wad open. 

Het Duitse Wad
Ofschoon de kaarten van Navionics net vernieuwd zijn, 
blijkt er niets te kloppen van de betonning. We vol-
gen op zicht te tonnenlijn en komen veilig en wel bij 
de sluis van Greetsiel. Ik kort nog wel een stuk af. Met 
dit hoogwater vormt het Ley met een kaartdiepte van 
0.6 droogvallend geen probleem. Hoop ik. Toch met 
samengeknepen billen ga ik erover. Gelukkig kloppen 
mijn berekeningen. Scheelt weer een uur zeilen. Gelijk 
met de Ribaldus komen we aan. Het dorpje Greetsiel 
aan het Naturschutzgebiet Leyhörn is een echte trek-
pleister. Dat hebben veel Duitsers ook ontdekt. En wat 
kun je hier heerlijk eten. In het Captains Dinner is de 
gebakken schol, groot en overheerlijk. Zelfs zo lekker 
dat we er twee keer eten. Waarom is het in Duitsland 
zo goedkoop?
Het weer houdt ons nog even gebonden aan dit dorp, 
maar wanneer de wind wat gaat liggen, vertrekken we 
toch. Ik wat later dan Joop. Te vroeg op Juist aankomen, 
is af te raden vanwege het lage water. Joop loopt even 
buiten de sluis aan de grond. In mijn overmoed bied 
ik hem een sleepje aan om daarna meteen gestraft te 
worden en ook vast kom te liggen. Wat hebben zij een 
lol. Van je maten moet je het maar hebben. Joop vaart 
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buitenom naar Borkum. Ik dus naar Juist met Hanny. 
Ook hier kan ik het niet laten de grenzen van de dieptes 
op te zoeken. Ik steek dwars over de plaat rechtstreeks 
door naar de haveningang. Juist wil ik haar echt laten 
zien. Een nostalgische sfeer. Geen auto’s. Je ruikt daar 
echte paardenstront. Net als vroeger. We genieten in-
tens. De haven valt wel helemaal droog. Het enige dat 
een beetje vervelend is dat het water in de zwaardbun 
door de modder omhoog gedrukt wordt en binnen-
komt. Veel dweilen helpt dan alleen. Ook hier kun je 
weer echt lekker en goedkoop eten. De haven gezellig 

en eendrachtig door het droogvallen. 

Nog meer ellende
Het weer is goed en we besluiten via het Wad onder-
langs bij Borkum te varen en eventueel door naar Delf-
zijl. De wind zou aantrekken tot hard en dan is de Eems 

geen prettig vaarwater.
Ik volg de boeien en staken vanuit Juist, volg de kaart op 
het tablet en zoek de tonnenlijn. Boem, ik stuiter op de 
grond. Vlug het roer naar boventrekken is er niet meer 
bij. De roerstang komt al naar boven doordat de bor-
gring gebroken is. De stang is helemaal verbogen. Met 
kleren en al ga ik overboord om te redden wat er te red-
den valt. Ik kan gewoon staan. Het zou hier diep zijn.. ja 
maar niet aan de randen waar ik nu drijf. Op de tracklijn 
kan ik precies zien wat er verkeerd ging. Zonder roer 
is het op de motor ondoenlijk te varen in nauwe wa-

teren. De golven laten de boot flink stampen. Gelukkig 
krijg ik het roer een stukje omhoog en voorzichtig varen 
we terug naar de ton om daar te zien dat de prikkenlijn 
vlakbij ligt. Ook hier klopt de kaart van geen kanten. We 
volgen de prikkenbaan en komen veilig in de haven van 

Borkum om af te meren en de schade in ogenschouw 
te nemen. Wie wat bewaart, heeft wat. Twee oude 
roerstangen heb ik nog aan boord. Ze zijn niet honderd 
procent, maar uitstekend bruikbaar. Maar eerst die ver-
bogen stang eruit. Nadat ik me heb gemeld bij de ha-
venmeester, tegelijk broodjes heb besteld voor de vol-
gende morgen en douchepenningen gekocht van twee 
euri per stuk, (dat is duur!) die ik meteen kon gebruiken 
om heerlijk te douchen in de aftandse doucheruimte en 
droge kleren aan te trekken, ga ik op zoek naar de plaat-
selijke smid. In Burkana is zijn werkplaats. Trouwens 
die haven heeft een flinke opknapbeurt gehad. Nieuwe 
steigers en voorzieningen zijn er bijgebouwd. De smid 
komt en samen zijn we toch dik twee uur bezig geweest 
de stang door te zagen en los te krijgen van boot en 
roer. Een van de oude stangen paste dus nog goed. Toen 
die door de roerkoning was gestoken, was het leed gele-
den en functioneerde mijn roer weer als van ouds. 

Harde wind
Het water kwam op en dus hadden wij stroom en wind 
mee. Waarom niet meteen vertrekken in plaats van 
een paar dagen verwaaid te liggen? Een heerlijke zeil-
tocht met een gemiddelde van zes knopen is voor mijn 
boot een topprestatie. Wel twee knopen stroom mee, 
dat wel. De verwachte harde wind kwam, maar op het 
Eemskanaal is het dan nog goed te doen. Met de wind 
pal op kop stampen we naar Groningen. De volgende 
morgen een rustige tocht naar de Dorkwerdersluis waar 
we net vastliggen als er een ongelooflijk zware regenbui 
neerklettert. Wij kunnen schuilen onder de buiskap. De 
boten achter ons moeten nog aanmeren. We besluiten 
naar de binnenhaven van Zoutkamp te gaan. In het res-
taurant aan de dorpshaven ons heerlijk verwend met 
wijn en bitterballen. Je moet het vakantiegevoel wel 
vasthouden. 

Lauwersoog, dieptepunt van gastronomie
We spreken af om Joop de volgende morgen bij de sluis 
te ontmoeten. Zij waren net vertrokken uit Borkum 

toen wij daar aankwamen en zijn buitenom naar Lau-
wersoog gevaren om daar drie nachten vast te liggen 
vanwege de harde wind. Meteen hebben zij kunnen 
ervaren hoe slecht en duur je daar kunt eten in de ver-
schillende restaurants. Ook hoe je belazerd wordt door 
de aanprijsborden. Voor een broodje slechts 4,50 euri.. 
ja maar daaronder heel klein dat dat alleen voor de ha-
ring geldt. Andere soorten vis kosten de dagprijs. 
We komen bijna gelijktijdig bij de sluis aan en varen 
zusterlijk op naar Burdaard. Een kleine goede en rustige 
haven in de schaduw van een schitterende molen. De 
schande van Lauwersoog wordt hier goedgemaakt in 
het restaurant It Posthûs bij de brug. De tocht naar Har-
lingen, de volgende dag, verloopt voorspoedig en weer 
meren we af in de verenigingshaven. Weer uitgebreid 
poffertjes eten aan de haven. We besluiten nog een dag 
te blijven. De tocht via de Boontjes naar het IJsselmeer 
is ondanks de harde wind niet moeilijk en wanneer door 
de sluis van Kornwerd de wind wat ruimt, kunnen we 
bijna in een slag naar Stavoren zeilen om binnen de 
Frisosluis in de stadshaven een mooi plekje te vinden. 
Ook hier worden we door de harde wind en overvloe-
dige regen vastgehouden. 

De Friese meren
Het stuk via de Fluessen naar Woudsend is zeker voor 
Joop een zegetocht. Voor de wind zeilt hij alle schepen, 
groot en klein er helemaal uit. De Etap is een snelle 
boot, maar ook ik arriveer tenslotte in de haven van 
Woudsend. Gezamenlijk maken we het dorp onveilig 
en wanneer we de volgende dag vertrekken voor onze 
laatste trip naar Workum, wordt natuurlijk Gaastmeer 
aangedaan om de heerlijke appeltaart met echt slag-
room te kunnen eten. In Workum biedt Nout ons het 
laatste avondmaal aan in het Smidke, deels uit schuld-
besef, omdat hij nooit heeft gekookt. Dat vinden we een 
goed alternatief. 

er is geen enkele relatie tussen de groenbak en het kwartetBurdaard
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opwarmde) en door het koken van de startaccu werd 
ook de boordaccu verder verwarmd. 
Moderne accu’s kunnen in principe niet exploderen. 
Maar met alles wat in principe niet kapot kan, ligt de 
vuilcontainer op de jachthaven vol (wist u trouwens 
dat kapotte accu’s nog wat opleveren?). We weten 
dus niet hoe lang dit nog ongestraft had door kunnen 
gaan. 

Sulfatering en corrosie
Achteraf (kun je de koe in de kont kijken) bedachten 
we dat in onze thuishaven tegenwoordig in de winter 
de stroom van de steigers wordt gehaald. We hadden 
het clubblad niet goed gelezen maar daar waren we 
bij de start van het seizoen vanzelf achter gekomen.
Een ontladen accu krijgt vroeg of laat te maken met 
corrosie en sulfatering van de platen en een blijvend 
capaciteitsverlies. Wel hebben we dit jaar gemerkt 
dat bij lange oversteken de boordaccu minder lang 
meeging (maar we dachten dat dat aan ons lag om-
dat we gemakshalve steeds vaker de stuurautomaat 
gebruiken). 
Wat we ons niet hadden gerealiseerd is dat bij door-
lopend gebruik de sulfatering en corrosie er voor zor-
gen dat andere (nog niet aangetaste) delen van de 
accu overbelast worden. Met uiteindelijk risico op 

kortsluiting. Waarschijnlijk is dat wat onze accu’s fa-
taal is geworden.

Druppel op de gloeiende accu
Met de aanschaf van twee nieuwe onderhoudsvrije 
accu’s waren we weer op stoom en konden we onze 
vakantie voortzetten. 270 euro + de voorrijkosten van 
de monteur zijn zuur, maar niets vergeleken bij wat de 
schade had kunnen zijn. Een  ding weten we zeker: die 
nieuwe accu’s gaan dit jaar mooi thuis aan de drup-
pelaar! 
   Zo kun je je eigen accu ook opladen

Annemieke Stallaert

Kokende accu’s

Techniek & Vaarpraktijk

We hadden er al wel eens van gehoord, maar 
kenden niemand die dat ook echt mee had 
gemaakt. En toch ontstaat het kennelijk mak-
kelijker dan je denkt.

We roken al een paar dagen een misselijke 
lucht. De rubbers van het toiletje waren net 

vervangen dus dat kon het niet zijn, en we konden in 
de kastjes ook geen bedorven waar vinden. Maar toch 
werd de rioollucht indringender. Na een zoveelste in-
spectie onder de vlonders zijn we gestopt met zoeken. 
Achteraf hadden we nog net even door moeten zoe-
ken, maar wisten wij veel dat knalgas naar rotte eieren 
stinkt?
Na 3 etmalen aan de walstroom wilden we weer eens 
een kapelletje verder. Hee wat gek, de motor start niet. 
Wel een piepje, maar de startmotor wil niet rond. De 
accuspanning bleek rond de 12 volt te zitten, en dook 
bij starten onder de 9 volt. Niet best. Dan maar eens bij 
de accu’s kijken of de lader nog wel werkt.

Hot issue
Willem trok de bergruimte waarin de accu’s zitten open 
en meteen was duidelijk waar die stank vandaan kwam. 
En het deksel van de accubak was loeiheet. De start-
accu was zelfs zo heet dat we ‘m niet aan konden raken. 
Ook de boordaccu was warm (maar niet kokend), even-
als de acculader. Foute boel.
De walstroom was er al af en ook de hoofdschakelaars 
hebben we gelijk uitgedraaid. En alles maar goed laten 
luchten en afkoelen. De accu’s (allebei onderhoudsvrije 
gelaccu’s) stonden helemaal bol. Wat we geroken had-
den was dus het knalgas (what’s in a name?), dat via het 
overdrukventiel was weggelopen. 

Knalgas 
Een accu kan, als de laadstroom vooral op het einde 
van het laadproces te hoog is en de accu niet meer 
honderd procent, zogenaamd knalgas (zeer explosief) 
produceren. Daarbij kan de accu zelfs gaan overkoken. 
Maar ook nog een poos daarna, bijvoorbeeld als je er 
tegenaan stoot, komt er ineens weer gas vrij, net zoals 
in een glas spa koolzuurgas opstijgt. Dus, pas op met 

open vuur of vonken als je met een accu bezig bent. 
Statische elektriciteit in uw kleding kan gemakkelijk een 
fatale vonk geven. Zorg dus dat het gas weg kan door 
middel van goede ventilatie. Ook bij de accu ingebouwd 
in de camper, moet dit gas altijd weg kunnen door een 
gat in de bodem van de accuruimte of naar buiten via 
een slangetje voor accu’s met een centrale gasafvoer 
(let er dus op dat het slangetje aangesloten is en blijft). 

Oorzaak 
Dat had heel anders kunnen aflopen…. Over onze be-
schermengel niks te klagen dus. Die heeft ons al twee 
keer eerder voor brand aan boord behoed en kan dan 

De accu staat flink bol

ook als volleerd worden beschouwd. Maar om het lot 
nou niet te tarten hebben we de driefasen acculader 
en de diodebrug toch maar even laten doormeten door 
een monteur. Deze had ik bij de refit in 2014 geïnstal-
leerd en hebben een paar seizoenen uitstekend hun 
werk gedaan.
Gelukkig bleek er niets mis met de diodebrug en de 
driefasen-lader. De oorzaak lag echt in de startaccu, 
waarbij een (niet nader te duiden) intern defect er voor 
zorgde dat er geen signaal werd afgegeven naar de ac-
culader. De acculader bleef doorladen (waardoor hij 
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De Analyse ligt bij de WSV de Blocq van Kuffe-
ler (BvK) in Almere. Een aantal leden van deze 
vereniging is lid van de Kustzeilers (NVvK). Ie-
mand van hen riep op om met een BvK-clubje 
mee te doen aan de Chatham tocht. Lidmaat-
schap van de Kustzeilers was niet noodzakelijk. 

Zo begon het
Een groep van zes BvK-schepen heeft zich ingeschreven 
bij de totale Kustzeilers vloot van 90 schepen. 
De Chatham festiviteiten, georganiseerd door de En-
gelsen zelf, was ter herdenking van Michiel de Ruyters 
Medwaytocht in juni 1667. Een groot deel van de En-
gelse vloot werd in één keer vernietigd door de Neder-
landers, maar ook door de Engelsen zelf. Zo konden wij 
maar weinig schepen meenemen naar Nederland. Dit 
gebeurde tijdens de Tweede Engels-Nederlandse oor-
log en leidde in juli 1667 tot het Verdrag van Breda. Het 
betekende het einde van deze oorlog. 

Onze held Michiel
De Ruyter vertrok 4 juni (Juliaanse kalender) uit Vlis-
singen, bereikte 6 juni de Thamesmonding, maakte een 
‘’schijnbeweging’’ naar Gravesend (8 juni), terug naar 
de Medway (9 juni), vernietigde het onvoltooide Sheer-
ness Fort (10 juni), bevocht een doorgang op de Med-
way naar Chatham via Fort Upnor (11, 12 juni) en voer 
tot slot door de ketting als de laatste hindernis om bij 
de vloot te komen. De rest was ’appeltje eitje’. 
Die ketting spreekt tot verbeelding van de Engelsen. 
In de Docks was een tentoonstelling van 800 kettingen 
gemaakt door 800 kinderen. Leuk te zien hoe kinde-
ren daar heel verschillend tegenaan kijken. 
90 Nederlandse jachten, waaronder de Analyse, heb-
ben de historische oversteek dunnetjes overgedaan. 
Wegens gebrek aan zoveel vakantiedagen lag het tem-
po van bestormen een stuk hoger dan in 1667, maar 
enige weerstand hebben we niet ondervonden. Ster-
ker: De vloot werd met open armen ontvangen. 
Het idee was om op 12 juni (Gregoriaanse kalender) 
alle 90 schepen te verzamelen in Vlissingen zoals 350 

jaar geleden, 13 juni over te steken en op 14 juni vanaf 
verzamelpunt Sheerness en masse de Medway op te 
varen. 

Een goed begin
Het palaver op 12 juni in Vlissingen was de start van 
CH17, de naam van deze activiteit. Vooraf het bekende 
weerpraatje door een meteoroloog en daarna nog wat 
tips en tricks voor de tocht. Het palaver vond plaats op 
de Marinekazerne in Vlissingen en werd afgesloten met 
een praatje van de burgemeester van Vlissingen en een 
humorvolle speech van de admiraal-majoor van de ka-
zerne die ons allemaal uitnodigde voor een zogenaam-
de Blauwe Hap. Voortreffelijk en zeer gastvrij. 
Alle boten waren opgetuigd met (NL)vlaggen, vanen, 
banners en allerlei voorwerpen die wapperden in de 
wind. Eén grappenmaker had twee nepkanonnen op 
het voordek gezet. Het was een imposante happening, 
die opgemerkt werd door de Zeeuwse- en Engelse me-
dia. 
Er zijn grote overeenkomsten met 350 jaar geleden wat 
betreft het weer, oostenwind en mooi stabiel. 
Onze oversteek van 110 mijl met de Pion met hulp van 
de stalen genua bij weinig wind, was zelfs eenvoudig 
binnen 24 uur te halen, terwijl het in die tijd zes da-
gen kostte. Nog een groot verschil; wij beschikken over 

Haye van der Werf

Chatham, 

Michiel de Ruyter op de Medway

Evenement

gedetailleerde en bijgewerkte kaarten. In die tijd was 
men aan de goden overgeleverd en een fijngevoelig 
oog voor patronen in het water. 

Een lullig kettinkje
Als je zelf de Medway opvaart, kun je je niet voorstel-
len dat zij met hun schepen de Medway op durfden te 
gaan en dat de Nederlandse vloot niet in de pan is ge-
hakt. Daar was alle gelegenheid voor. De Medway ter 
hoogte van Chatham is een “slootje” van minder dan 
200 m breed, zeer bochtig en onoverzichtelijk vanaf de 
schepen, maar de masten goed zichtbaar vanuit Chat-
ham. Nog onbegrijpelijker is het de Engelse vloot in een 
doodlopende straat te parkeren met, zoals op dat mo-
ment bleek een ‘lullig’ kettinkje, ervoor.

Een feest?
Waarom maken de Engelsen er een feestje van i.p.v. 
een herdenking van het verlies van de vloot? Enige 
wrok richting Nederland hebben ze niet, althans daar 
heb ik niets van gemerkt. Op dat moment was Engeland 
in verval: de leiding (lees koningshuis) was alleen maar 
geïnteresseerd in eigen goud en glitter, Londen was een 
jaar daarvoor platgebrand en de vloot was niet meer 
up-to-date. Zorgpunten genoeg. Minder dan twee jaar 
later woei er een nieuwe wind door Engeland, getrig-
gerd door Chatham en was de vloot geheel gemoder-
niseerd en telde weer mee in de wereld. Zo voelen de 
Engelsen dat. 
De festiviteiten in Chatham duurden twee weken. De 
eerste week was het een Engels feestje en de tweede 
week samen met de Kustzeilers plus de lokale bevol-
king. Het was groots opgezet in combinatie met allerlei 
activiteiten in Chathamstad en op het water. 

Kanaal 17
De Kustzeilersactiviteit heette CH17. Leuk bedacht: CH 
van Chatham en van (VHF) channel en 17 van 2017 en 
ons marifoonkanaal gedurende de hele tocht. Kanaal 

17 is te verkiezen boven het overbe-
zette 77. 
Dit ship to shipkanaal kun je vrij ge-
bruiken bij dit soort evenementen 
begreep ik van de CH17- organisatie. 
De Kustvaarders hebben voor 90 bo-
ten ligplaatsen geregeld in Marina’s 
en aan moorings. Plek genoeg op de 
Medway. Aan de moorings was een 
bijboot niet direct nodig. Trotboats 
zorgden voor een prima verbin-
ding tussen de verschillende Sailing 
Clubs en de moorings. Voor ons was 
dat Upnor- en de Medway SC. 
Eenmaal Engels ontbijt is bij de prijs 
inbegrepen, maar elke dag ontbijten 
kan ook in de Sailing Clubs. 

Twee ‘captainsdinners’  in de Medway SC met 300 man. 
Varkens aan het spit aangevuld met Engelse groenten 
en sausen. Smaakvol, maar zoals altijd even wennen 
aan de combinaties. River in Flames was de afsluiting 
van het gehele festijn een korte documentaire film be-
geleid door verschillende vuurwerkeffecten, die het 
verhaal visualiseerden. 

Een armband als sleutel
Alle nautische musea waren kosteloos te bezoeken op 
vertoon van een speciale CH17 armband. Deze arm-
band was de sleutel waarmee alle deuren geopend 
werden van trotboats, musea, ontbijt en diners. 
Voor mij was het bijna 25 jaar geleden dat ik mijn 
eerste overtocht naar Engeland heb gemaakt met de 
Ramsgatetocht naar Gillingham op de Trinity, een aan-
tal jaren later mijn eigen schip. Het was voor mij een 
nostalgische tocht die mijn geheugen weer eens heeft 
opgefrist. Wat is de Medway een prachtig vakantiege-
bied met Rochester dichtbij, wandelmogelijkheden en 
goede OV verbindingen. 
Chatham wacht geen 50 jaar op een volgend festijn. 
Hun plan is om het over twee jaar in Chatham eens dun-
netjes over te doen. Het was een geweldig evenement, 
iedereen was erg enthousiast en in feeststemming. Het 
waren tien geweldige dagen. 
24 juni 2017 
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de noordkant is ook een kleine nederzetting met een 
uitspanning. Verse garnalen, glaasje witte wijn en de 
wandeling terug door Pippi Långstrump land is zo voor-
bij.
Een andere mooie plek om te ankeren op doortocht 
vanuit Noorwegen naar het zuiden is de baai voor Fj-
allbacka. We zijn daar niet eens van boord geweest en 

hebben enkel genoten van het uitzicht op de ossen-
bloedrode en witte huisjes.
Zoals gezegd geen spannend verhaal, maar wel twee 
hele mooie plekjes.

Sander van Eijkern

Favoriete ankerplek

Tochtverslag

De stukjes van Mariëtte hebben mij geïnspi-
reerd om een tweetal ankerplekken van vorig 
jaar te delen. Het is geen spannend verhaal 
want ik zeil voor mijn rust en zielenheil en 
anker dus alleen als ik zonder enig risico (uit-
gezonderd leverfalen) een glaasje wijn bij het 
avondeten kan drinken.

Zoals misschien bekend bij sommigen ben ik bepaald 
geen enthousiasteling als het op ankeren aankomt. De 
slaap is bij mij voor anker toch altijd net iets minder 
diep. En als ik ’s nachts moet plassen (het zal de leef-
tijd zijn), kijk ik toch altijd enigszins gespannen door de 
patrijspoorten om te zien of ik de omgeving nog her-

ken. Het zetten van een ankeralarm biedt ook niet altijd 
soelaas. Heel veilig instellen betekent veel vals alarm en 
een ruimere ankercirkel stelt althans mij onvoldoende 
gerust. Belangrijker: voor anker willen we het elektrici-
teitsverbruik minimaliseren en de PC met navigatiesoft-
ware gaat dus gewoon uit. En op mijn Nokia uit de vo-
rige eeuw kan ik ook geen GPS alarm instellen. Kortom 
ik anker alleen als het niet anders kan of als het heel 
rustig weer is en blijft.

Drank en herrie horen erbij
Vorig jaar zijn wij in de tweede helft van juli na de Col-
lin Archer Memorialrace van Larvik langs de Zweedse 
westkust en de Deense eilanden naar Polen gevaren. De 

Zweedse westkust is prachtig: heel erg veel eilandjes, 
dat wil zeggen kale rotsen die een paar meter boven 
water steken, met karakteristieke rode en gele houten 
huisjes. De schattige, maar ook zeer toeristische stad-
jes, zijn hartje zomer overvol. En dat geldt ook voor de 
jachthavens. Op zich is dat niet zo erg, maar Zweden 
grenst aan Noorwegen en Noren zijn tot onze grote 
verbazing van mening dat drank in Zweden heel erg 
goedkoop is. Tja, alles is relatief. Dit in combinatie met 
het feit dat het ’s nachts amper donker wordt, betekent 
dat er veel, luid en tot in de vroege ochtend geborreld 
wordt in de havens. Willem Kloos zei al: “De natuur is 
mooi maar je moet er wel wat te drinken bij hebben.” 
De Noren nemen dat in Zweden iets te letterlijk. Daar-
enboven gebruiken de Zweden en Noren bijbootjes en 
jetski’s als brommers. Nog meer herrie dus.

De stilte opgezocht
Ankeren tussen de letterlijk duizenden eilandjes is de 
oplossing en dat doen de Zweden ook. Ons mooiste 
ankerplekje was in een baaitje bij het eiland Sydkoster. 
Dat is net over grens tussen Noorwegen en Zweden ter 
hoogte van het Zweedse Strömstad. Ten noorden van 
Sydkoster ligt overigens, hoe kan het ook anders, Nord-
koster. In de baai lig je door rotsen die net boven water 
steken beschut tegen wind en golven uit alle richtingen. 
Dat betekent wel: heel voorzichtig naar binnen varen. 
Rotsen geven niet mee! De bodem van de baai is zan-
derig en biedt uitstekende houvast voor het anker. Niet 
te ondiep ankeren, want dan ben je zo lang bezig alle 
waterplanten van ketting en anker te verwijderen. Het 
eiland is groot genoeg voor een flinke wandeling en aan 
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