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We hebben het allemaal wel eens mee-
gemaakt, dat het tijdens de koffietafel 
na de begrafenis van een oude tante 
ineens stiekem heel gezellig wordt. 
Natuurlijk, de aanleiding is droef, 
maar wat is het leuk om elkaar weer 
te treffen. Waarbij je herinneringen 
ophaalt en gloedvolle anekdotes boven 
water komen. En aan het eind van de 
koffietafel worden oude voornemens 
afgestoft om nou echt die familiereu-
nie eens te organiseren…. 

Oude makkers van Piet Rem
Iets soortgelijks gebeurde afgelopen 
maanden binnen de PZV. In septem-
ber ontvingen we - helaas een tijdje na 
de begrafenis - het droeve bericht dat 
PZV’er van het eerste uur Piet Rem was 
overleden. Omdat ons blad ‘Zeezeilen’ al 
naar de drukker was, maar we toch zijn 
oude makkers in kennis wilden stellen, 
stuurde ik een mailtje rond aan iedereen 
met een ‘oud lidnummer’. De reacties 
die ik kreeg waren hartverwarmend. 
Hele persoonlijke herinneringen werden 
met veel warmte en respect voor Piet 
met de groep gedeeld. Sommigen meld-
den spontaan dat we die-en-die vooral 
ook moesten mailen. Waarop die-en-die 
weer anderen bij de maildiscussie van 
de oude kameraden van het eerste uur 
betrok. Mijn PZV mailbox liep over.

Goede voornemens
En net als bij een echte begrafenis, ont-
stonden hier ook al snel goede voorne-
mens. Nee, geen club binnen de club, en 
al zeker niet buiten de club. Maar wel: 
laten we nou alle oudgedienden weer 
eens bij elkaar halen. Zorgen dat we el-

kaar weer eens treffen. Want 
het clubje begint uit te dunnen. 
Nu is dat ook precies wat we 
als vereniging in ons Tochtplan 
voorstaan. PZV is er voor ieder-
een, zowel de leergierige starter, 
als de mooiweerzeiler, de kuip-
borrelaar, de adrenalinejunk, 
de wedstrijdzeiler, de knutselaar, en ook 
de niet-meer-zo-actieve zeiler. Een pas-
sie voor de zee, die hebben we gemeen. 
PZV wil mensen bij elkaar brengen om 
samen hun passie uit te leven. Ieder op 
zijn manier. Het liefst organiseren we 
voor alle doelgroepen activiteiten.

Cafe Lang Gelee 
Tijdens het lustrumjaar organiseerden 
we een succesvol Café Lang Gelee, waar 
PZV’ers van het eerste uur weer eens 
ouderwets samen kwamen om herin-
neringen op te halen aan vroeger tijden. 
Ontzettend gezellig, en iedereen riep: 
dat moeten we vaker doen! Op dat mo-
ment bleef het bij goede voornemens. 
Het wachten was op een initiatiefnemer, 
een projectleider voor een volgende 
‘doelgroep-activiteit’. 
Wat een rouwkaart al niet teweeg kan 
brengen. Inmiddels is er een heus co-
mité gevormd van oudgedienden. En ja, 
er komt weer een Cafe Lang Gelee. En er 
zijn hele leuke plannen voor andere ac-
tiviteiten voor de niet-meer-zo-actieve-
zeilers onder ons. Waar natuurlijk ieder-
een welkom is, maar waar we in ieder 
geval ook veel PZV’ers van het eerste uur 
terug hopen te zien. Jammer dat Piet er 
zelf niet meer bij kan zijn. We zullen er 
eentje op hem drinken. 

Annemieke Stallaert

Familiereunie

Redactie & Bestuur

In dit winternummer zijn 
er voldoende impres-
sies van tochten, die de 
mogelijkheid bieden om 
te mijmeren over de af-
gelopen zomer met haar 
vele tochten, regatta’s en 
andere perikelen. Maar 

óók om te mijmeren over toe-
komstige plannen. Misschien ook 
maar eens naar de Noordkaap? Of 
naar Marken? Of toch maar eerst 
een nieuwe boot kopen? Kortom, 
wintervoer….

Noordkaap
Enkele nummers van Zeezeilen ge-
leden, beschreven Aitske en Pieter 
hun laatste reis naar het hoge Noor-
den, want ze wilden de Noordkaap 
nog één keer bereiken. Helaas, niet 
helemaal gelukt! Maar wel een 
mooi, ietwat weemoedig verhaal. 
Afscheid? Nou, dan kennen we ze 
slecht. Ergens in het vroege voor-
jaar kwamen Greetje en ik, wande-
lend in de Malpie, Aitske en Pieter 
tegen. Stom toeval en ze bleken… 
in training voor hun volgende tocht 
naar de Noordkaap en verder. Niet 
te geloven! En ze zijn weer terug. 
Mét een mooi reisverslag.
En zo zijn er wel meer mooie ver-
halen van tochten. Zo verhaalt Leo 
van Leeuwen van zijn rondje Baltic 
met de Cyrano. En Mariëlle Groot 
van hun reis naar Normandië. Al-
waar Hans van Reenen ook zeilend 
langs voer op weg naar Bretagne 
en Zuid-Engeland. Maar er zijn ook 
tochten die niet doorgaan. Zo be-

schrijft Ben Visser de ‘stranding’ 
van zijn schip, de Visser, nog voor 
de tocht begon….

‘Blind Date’ wint 8 Uurs
Diverse schepen van PZV hebben 
meegedaan aan een aantal wed-
strijden. De overwinning van de 
Blind Date in de 8 Uurs van de Oos-
terschelde spreekt het meest tot 
de verbeelding. Geweldige presta-
tie en gefeliciteerd! Maar ook de 
Dancing Queen heeft in de 24-uurs 
op het IJsselmeer goed gescoort 
en deed het bij de Scheveningen 
Zeilrace & Rally ook prima met een 
derde plaats (in eigen en toerklas-
se) en de line honours! Daarnaast 
staan diverse PZV-ers al weer hoog 
in de Volvo Ocean Race!

Blauwe Diesel
In het voorjaarsnummer braken we 
een lans voor GTL, een schonere 
diesel, gemaakt van gas. Minder 
emmissies, biologisch afbreek-
baar, goed voor de motor… maar 
nauwelijks minder CO2 uitstoot. 
En ondertussen redelijk goed ver-
krijgbaar. Daar weet Philip Beek-
man wel raad mee. De oplossing is 
Blauwe Diesel, bijna overal van te 
maken, resten oliën en vetten, al-
gen, plastic resten, etc. Nauwelijks 
CO2 uitstoot, zelfde eigenschappen 
als GTL, maar… nog slecht verkrijg-
baar. Helaas, maar het is wel de 
toekomst…! 
En voorlopig staat alles even op de 
wal…

Theo Bouwman

Mijmeren bij tochtverslagen
en PZV scoort goed bij wedstrijden

Redactie & Bestuur
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Aitske Ruben

   Nordkapp Revisited
                    En een stukje verder

Tochtverslag

2017
De Annies gaat vroeg het water in en nadat we haar 
naar Enkhuizen hebben gevaren vanaf Eindhoven, ver-
trekken we op 7 mei uit Enkhuizen. Even een nacht in 
Stavoren om de volgende ochtend flink wat zakken 
“Dûmkes” in te slaan. Wanneer het op 8 mei wat har-
der waait, blijkt onze genua op weg naar Makkum toch 
wat losse naden te krijgen. Gelukkig is men bij UK – De 
Vries Sails in Makkum bereid de genua de volgende 
morgen te repareren en ze komen hem zelfs even met 
de auto van boord halen. Super. 

Uiteindelijk vertrekken we om 9.50 uit Kornwerder-
zand en om 13.00 liggen we buiten het Stortemelk. De 
drukke scheepvaartroute steken we keurig haaks over 
onder toeziend oog van een Nederlands kustwacht-
schip. Ze informeren nog wel even waar we heen gaan, 
maar wanneer we duidelijk haaks oversteken verliezen 
ze hun belangstelling en varen verder. Het enige schip 
dat we zien is de Queen Elizabeth. 

 

Gedurende de eerste nacht passeren we enkele Duitse 
windparken. Ze knipperen ons van verre vrolijk met 
hun lichtjes tegemoet. Verder is er niet heel veel 
scheepvaart dat onze route kruist. Het merendeel van 
de schepen die om Denemarken heen varen blijven aan 
bakboord.

Pieter in ik rusten om de beurt, maar van slapen komt 
niets. In de tweede nacht dommelen we misschien iets, 
maar omdat de ander alleen in de kuip zit, blijf je alert 
en hoor je toch alles. We vullen ons logboek elke 2 uur 
in en zetten een kruisje op de papieren kaart. Dit doen 
we alleen op lange trajecten. Ten noorden van Bergen 
hebben we geen papieren kaarten meer en navigeren 
we met Seaclear op de computer en de Garminkaart 
op de plotter.
11 mei om 9.15 liggen we vast in de ons zo vertrouwde 
haven van Thyborøn. 274.4 mijl zit erop

 

Op 14 mei lijkt het prima weer om de overtocht over 
het Skagerak te maken. Het is 125 mijl naar Egersund, 
dus maar één nachtje door. Niet ver van de kust wordt 
het zicht beduidend slechter en tegen 10 uur is er dui-
delijk sprake van dichte mist. We moeten wel over de 
scheepvaartroute die om de noordpunt van Denemar-
ken heen gaat en sommige schepen laten duidelijk hun 
misthoorn horen. Gelukkig kunnen we ze zien op de 

AIS en we zijn blij dat we voor deze reis ook een AIS 
transponder hebben aangeschaft. De receiver hebben 
we al een aantal jaren, maar het is fijn dat jij ook ge-
zien wordt. We zetten ter controle de radar aan en het 
enige wat we zien zijn twee verlichte schermen. Wan-
neer we in alle vroegte in Egersund aankomen, hebben 
we vermoeide en vierkante ogen. In Egersund liggen 
twee grote Nederlandse zeilschepen die we later nog 
een keer zullen tegenkomen.

Natuurlijk kan ik geen tocht van ruim 3000 mijl in dit 
stuk beschrijven. Dat hoeft ook niet, want een dage-
lijks verslag heb ik bijgehouden op mijn eigen website 
www.mywatersite.nl. Dus eerst maar in wat grote stap-
pen noordwaarts.
Op 20 mei varen we voorbij Bergen. Het is een mooie 
stad waar we al meerdere keren zijn geweest maar we 
hebben een missie en een doel, dus nu even niet sight-
seeën.

Navigeren
Navigeren in Noorwegen is wel anders dan in Neder-
land. Alle kruisjes op de kaart zijn rotsen en dan is 
boem...echt ho! Boeien liggen er niet veel, maar in het 
water staan her en der ijzeren palen. 

Echt de laatste keer
Thyborøn, 2015. Ik, Aitske, ben moe. De reis naar de Lofoten en vooral de terugweg 
met slecht weer is erg vermoeiend geweest. Op de steiger in Thyborøn nemen we 
de beslissing. Dit is echt de laatste keer dat we met de Annies langs de westkust van 
Noorwegen zeilen. We worden ouder en dat voelen we. Gelukkig is onze zoon Sjoerd 
bereid om naar Thyborøn te komen en samen met Pieter de twee nachten richting 
Vlieland te varen. Het valt dan niet mee om de Annies weg te zien varen, maar ze is 
in vertrouwde handen. 

Maar hoe zit dat dan met deze aanhef? Tja, ik moet bekennen...... we zijn toch weer 
naar het koude noorden gegaan. In maart 2016 hebben we de beslissing genomen. We 
proberen nog een keer om om de Noordkaap te zeilen. In 2011 is het ons gelukt, maar 
in 2013 (Geirangerfjord) en in 2015 (Lofoten) hebben we ons doel niet gehaald.

Echter, in 2017 zijn we weer twee jaar ouder (Pieter is 78 en ik 69), dus er moet aan de 
conditie van onszelf en die van de Annies (zij is al 30) worden gewerkt. De Annies kreeg 
in 2015 een nieuwe motor en we hebben in het najaar 2016 een kuiptent laten maken. 
Onze eigen conditie hebben we opgevoerd door regelmatig hard te lopen. In Blanken-
berge, Ramsgate, Vlieland en op Texel hebben we gedurende de zomer van 2016 onze 
stapjes gemaakt. Maar er moest bij mij eerst even 12 kilo af, want hardlopen is niet best 
voor oude gewrichten. 
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Hieronder een stuk kaart van de passage langs Florø.
Het volgende punt waar we extra aandacht voor heb-
ben is Stadlandet. Het punt waar de kustlijn van noord-
zuid verandert naar noordoost-zuidwest. Het is echt 
een kaap waar je alleen met rustig weer omheen kunt 
en er zijn plannen om ergens een grote tunnel te boren 
waar zelfs de Hurtigruten doorheen kan varen.

Op 24 mei leggen we aan in een nat Ålesund. Deze foto 
is van 2 augustus, iets beter weer! 

 

Via Kristiansund, Bronnøysund en Rørvik komen we 
op 5 juni aan in Sandnessjøen. Nog een klein stukje en 
we varen over de Noordpoolcirkel. 

Altijd weer een gedenkwaardig moment. De nach-
ten zijn al een tijdje niet meer donker, maar boven 
de poolcirkel gaat ook de zon niet meer onder na 21 
juni. Dat betekent dat we de vragen die we krijgen over 
het Noorderlicht altijd moeten beantwoorden met...
het wordt niet donker, dus we zien nooit Noorderlicht, 
maar wel de Middernachtszon. De Annies heeft achter 
al haar gordijntjes een extra zonweringslaag die geluk-
kig ook goed het licht tegenhoudt. Slapen is geen pro-
bleem. Van elke dag varen word je best moe, dus daar 
hebben we geen probleem mee.

Onze dagindeling is vrij regelmatig. Om 7.30 of 8.00 
gaat de wekker. Opstaan, koffie maken en ontbijten 
doen we elke dag en we varen zo tussen 9 en 10 uur af. 
De gemiddelde vaartijd ligt tussen de zes en acht uur 
waarna we, indien we in een plaats liggen waar een su-
permarkt is, boodschappen halen, verder eten maken 
en proberen zoveel mogelijk een wandeling te maken 
in de omgeving. Daarna de weersverwachting ophalen, 
de website bijwerken en slapen. We hebben wel een 
TV aan boord, maar die ontvangt geen zenders in Noor-
wegen. Lekker rustig!

Het voorjaar in Noorwegen komt dit jaar een maand 
later dan normaal. Het is vaak niet warmer dan 8-10 
graden, maar het gevolg is wel dat er op 14 juni nog erg 
veel sneeuw op de bergen ligt. In Tromsø gaan we met 
de Fjellheisen omhoog en lopen in prachtig weer een 
stuk over besneeuwde bergen.

 

Maar...we moeten door. De Noordkaap lonkt maar we 
moeten nog ongeveer 200 mijl. De teller staat nu op 
1519 mijl, dus we gaan het zeker halen.

De Noordkaap
Via Skjervøy, Hasvik, Havøysund varen we naar Hon-
ningsvåg. Met de lijnbus gaan we naar de Noordkaap. 
We zijn er al eens geweest, maar nu we toch in de 
buurt zijn, willen we ook even boven kijken voordat we 
er omheen gaan zeilen.

Niet alleen de Noordkaap is ons doel. Stiekum hoop-
ten we door te kunnen naar Kirkenes, maar helaas laat 
het weer het niet toe om dit op eigen kiel te doen. Het 
stuk vanaf Honningsvåg naar Kirkenes is over de open 
Barendszee. We varen ook nu wel weer een stukje 
over de Barendszee wanneer we van Tromsø naar de 
Noordkaap gaan, maar we berekenen dat dit extra stuk 
ons 2 tot 3 weken gaat kosten. Wat nu?

De Hurtigruten doet er ongeveer een etmaal over. 
We speuren op internet en bespreken een plek op de 
M.S.Midnatsol. Ook vinden we een appartement in Kir-
kenes via de website “GotoKirkenes” en boeken twee 
nachten. Wanneer blijkt dat we misschien een dagtoer 
richting Rusland kunnen maken, boeken we er nog een 
nachtje bij. De Annies laten we achter in een kleine 
jachthaven, net buiten Honningsvåg en verruilen haar 
voor een comfortabeler schip.

In Kirkenes gaan we gelijk naar Pasvisktourist om te kij-
ken of we een visum kunnen krijgen voor een dagtoer 
naar Rusland. Officieel moet je dat in Nederland rege-
len, maar ik heb van te voren meerdere keren contact 
gehad met dit bureau en hoera, het lukt. Het kost een 
dag wachten, maar dan gaan we op mijn 70e verjaar-

dag over de grens bij Skorskog. Met een klein busje 
met vijf Noren en een Noorse gids komen we zonder 
problemen over de grens. Daarna rijden we een stuk 
over een zwaar bewaakte weg richting de mijnstad Ni-
kel. De grote schoorstenen zijn al van verre te zien. We 
hebben het gevoel dat we terug zijn in de jaren 50. 

 

Na Nikel rijden we door richting Zapoliarny en onder-
weg bezoeken we het opnieuw opgebouwde Klooster 
van Pechenja. Lees meer over deze tocht op www.my-
watersite.nl. “Jarig in Rusland”

De terugweg doen we met de M.S. Finnmarken. Het 
weer is gelukkig een stuk beter en we zien zelfs een 
walvis voor het schip zwemmen. Tegen 6 uur in de mor-
gen brengt de Hurtigruten ons weer in Honningsvåg, 
waar de Annies ons opwacht en we gelijk ons bed in-
duiken.

De terugweg is simpel. Even om de Noordkaap en dan 
houd je verder de hele terugweg Noorwegen aan de 
bakboordzijde. Op 15 augustus verlaten Pieter en ik 
Noorwegen om via Thyborøn richting Lauwersoog te 
zeilen. Dit keer “samen uit, samen thuis”.
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lucht, Bliksemflitsen waren niet te 
tellen maar er was nog steeds geen 
zuchtje wind. We konden geen kant 
op en Marina Friesland was nog 
niet binnen bereik. 

Blikseminslag en windvlaag
Op het moment dat we vanaf de 
Morra het kanaal invoeren richting 
Warns, sloeg het noodlot toe op 
400 meter van de haven. Eerst een 
gigantische lichtflits, gelijktijdig ge-
volgd door een geweldige donder-
slag. De kinderen zaten binnen en 
hadden de flits vanuit de top van 
de mast naar beneden zien knal-
len. Een seconde later kwam een 
enorme windvlaag van bakboord, 

die niet alleen de fok tot een bal-
lonnetje opblies, maar ons in en-
kele seconden vanaf het midden 
van het kanaal tegen de oever blies 
en vastzette. We konden geen kant 
meer op. Trea ging snel naar binnen 
om de kinderen te kalmeren en te 
kijken of er brand was, omdat ze 
fosfor rook. Terwijl ik met fenders 
probeerde de schade aan de boot 
te voorkomen. De ellendige situatie 
leek uren te duren maar in totaal zal 

het niet meer dan tien minuten ge-
weest zijn. Net zo snel als de wind 
was gekomen was die ook weer 
verdwenen. De boot richtte zich op 
en omdat het motortje gewoon was 
blijven lopen, konden we weer ver-
der varen. Niet echt beseffend wat 
er was gebeurd, voeren we door de 
brug bij Warns linksom de haven in. 
De brugwachter had het hele voor-
val vanuit zijn brugwachtershuisje 
kunnen volgen, maar kon niks doen. 
Toen we onder de brug doorvoeren, 
zwaaide hij en riep of alles in orde 
was. Ik stak mijn duim op en riep: 
“We leven nog!” Toen we stil in de 
box lagen kwamen de emoties pas 
echt los. 

Ravage
De schade was enorm, zoals je kan 
zien op de fotos was niet alleen alle 
elektronica kapot en de accu ont-
ploft maar was er ook een stuk uit 
het roer geslagen en zaten er gaten 
in de buitenste laag van de romp. 
Gelukkig heeft deze Dehler ook een 
gelaagde romp en waren de gaten 
niet door en door. Totale schade 
was ongeveer 10.000 euro.
Vele vragen blijven. Waarom wij? 

En waarom is de bliksem niet in 
die lange masten van de 40 voeters 
geslagen? Waarom kwam er nie-
mand helpen? Waarom ben ik niet 
de eerste de beste haven ingevaren 
enz.enz enz.? Later hebben we ver-
nomen dat er door dit noodweer 
niet alleen verschillende schepen 
in nood zijn geweest, maar dat er 
ook twee mensen zijn omgekomen 
en dat er een complete camping is 
weggevaagd.

Conclusies 
Iedereen dénkt dat de kans dat het 
gebeurt maar één op de miljoen is, 
dus ons zal het echt niet gebeuren. 
Maar één ding is zeker, als het on-

weer over je heen gaat, ben jij de 
hoogste paal op het water en word 
je beslist geraakt. Mijn advies is dan 
ook als je weet dat er dit type weer 
aankomt, blijf in de haven en ga an-
dere leuke dingen doen. Zit je al op 
het water, vaar dan naar de éérste 
de beste  haven in de buurt, denk 
niet de volgende haal ik wel. Zit je 
op zee, probeer dan de bui te ont-
wijken. Wij zijn zeer gelukkig dat we 
het hebben overleefd en zullen dan 

Charles Thomas

Blikseminslag
Leerzame ervaring uit 2002

Techniek & Vaarpraktijk

Nieuwe boot
Het verhaal begint op zondag 28 
juli 2002. Dol enthousiast vertrek-
ken we zeer vroeg naar Warns in 
Friesland om daar met onze nieu-
we aanwinst - een Dehler 28 - een 
proefvaart te maken samen met 
de vorige eigenaar. De eigenaar 
ging mee om uit te leggen hoe alles 
werkte en het was tevens de gele-
genheid om afscheid te nemen van 
zijn boot. Het werd een geweldige 
dag met mooi weer, 25 graden, veel 
zon en een windkracht 3 tot 4 kort-
weg een prima gelegenheid om de 
boot te leren kennen. Bij terugkeer 
in de haven werd het glas geheven 
en het contract getekend. We had-
den een eigen boot …zo mooi… om 
door een ringetje te halen. Zeer ver-
guld met de aankoop en met een 
verbrande kop van de zon reden we 
terug naar huis om de kinderen en 

de vakantiespullen op te halen. 
Maandagochtend eerst even de 
verzekering gebeld met de melding 
dat we een boot hadden gekocht 
en in overleg alvast de verzeke-
ringspapieren opgestuurd. Interpo-
lis had ons verzekerd dat het geen 
probleem was en dat de boot was 
verzekerd. Nu kon de vakantie echt 
beginnen. Met de auto tot aan de 
nok toe gevuld voor de tweede 
keer naar Warns. Daar de boot in-
geruimd en klaargemaakt voor de 
eerste nacht aan boord. Na het 
eten samen de kaart bekeken en 
een plan gemaakt voor de volgende 
dag. Ook alvast naar het weer ge-
luisterd. Morgen zou het een zeer 
warme, drukkende dag worden met 
later op de dag kans op onweer en 
windstoten, maar dat kon de pret 
niet drukken.

Donkere horizon
Dinsdagochtend na het ontbijt voe-
ren we naar de Fluessen om daar 
lekker wat te zeilen en te zwem-
men. Voor anker liggend genoten 
we met volle teugen. Aangezien 
onweer was voorspeld, bleef ik ech-
ter op mijn hoede, luisterde naar 
de radio en speurde de horizon af 
naar een kleurverandering van de 
lucht. In de middag kleurde de ho-
rizon donker en vond ik het tijd om 
te vertrekken. Ik ruimde de boot op 
en maakte haast om te vertrekken, 
deed de hoes over het grootzeil en 
draaide een lijn met enkele slagen 
om de rollfok. De motor werd ge-
start en in colonne voeren we tus-
sen twee 40 voeters vol gas richting 
de Galamadammen, daar onder 
de brug door en vervolgens via de 
Morra naar Warns. In de verte za-
gen we een enorme rolwolk met 
grote snelheid op ons afkomen 
maar ja met 5/6 knopen op het 
motortje gaat het natuurlijk niet zo 
snel. Het weer was zo snel, dat we 
niet de tijd hadden om een fatsoen-
lijke zeiljack aan te trekken. Midden 
op de Morra barstte het noodweer 
los, regen viel met bakken uit de 

Op herhaald verzoek* hierbij een herpublicatie van een stuk 
dat we eerder in het blad hebben geplaatst.
In het kader van ‘leren van incidenten’ wil ik jullie graag mijn 
bizar verhaal vertellen over de blikseminslag die wij - Charles, 
Trea en Sanne en Tim (een tweeling van 5) - hebben meege-
maakt in juli 2002 met onze eerste boot van twee dagen oud.
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Arend Jan Klinkhamer

Mijn ankerplekken
Cherbourg en Cap de la Hague

Ankerplekken

Cap de la Hague
Er zijn twee goede ankerplekken als 
tussenstop op weg naar de Kanaal-
eilanden. Als de stroom nog even 
meeloopt kun je ook 12 mijl door-
varen tot vlakbij Cap de la Hague. 
Daar ligt de Anse de Saint-Martin. 
Deze baai is al eeuwenlang in ge-
bruik om het goede tij in de Alder-
ney Race af te wachten. Je ligt op 
zandgrond en er loopt alleen dei-
ning binnen bij windrichtingen tus-
sen noordwest een noordoost. Er 
is een mooi strandje aan de west-
kant. Op de plek waar de weg vanaf 

Danneville bij de kust komt, ligt het 
piepkleine droogvallende haventje 
Port Racine, met wat visbootjes aan 
lange lijnen. Naar verluidt is dit het 
kleinste haventje van Frankrijk. De 
aanloop is tussen de twee rotsen La 
Parmentière en Le Grun. De visu-
ele geleidelijn is ongeveer 240°, het 
linkse gebouw bij haventje in lijn 

met de kerktoren, maar als ik me 
goed herinner zijn de bomen hoger 
dan de kerktoren. Anders helpt een 
goede plotter ook. Vanaf de anker-
plek ben je na 7 mijl om Cap de la 
Hague heen, dat scheelt twee uur 
met vertrekken uit Cherbourg. 
Als je vanuit de richting van Jersey 
naar Cherbourg wilt schijnt de Anse 
des Moulinets, 1,5 mijl ten oosten 
van de Nez de Jobourg, een goede 
wachtplaats te zijn. Deze hebben 
we nooit gebruikt.

Cherbourg
Als je met een gunstige stroom bij 
Cherbourg aankomt, is het meestal 
te laat om nog tot Guernsey stroom 
mee te hebben. We hebben dan 
vaak geen zin om voor zes uurtjes in 
de marina van Cherbourg af te me-
ren en nemen dan vaak de buiten-
haven. Achter de meest westelijke 
golfbreker, de Digue de Querque-
ville, ligt een baai waar weinig dei-
ning komt. Wij hebben meestal bij 
het eilandje gelegen, maar je kunt 
een heel eind de hoek in. De anker-
grond is er goed en het is er rustig.  

Port Racine Racine

ook zeker de volgende keer geen ri-
sico meer nemen.
Op het internet is veel informatie te 
halen over wat te doen bij onweer 
op zee en daar zijn de meningen erg 

verdeeld, maar in zijn algemeen-
heid geldt: ‘Bliksembescherming 
wordt aangebracht om schade door 
blikseminslag te minimaliseren, 
niet om een inslag te voorkomen’. 

De kans dat de bliksem inslaat op 
een boot is niet afhankelijk van de 
omstandigheid of een boot (mast) 
wel of niet geaard is.

Weetjes:
- Een oude truc om te weten hoe ver het onweer verwijderd is: Deel het aantal seconden tussen het zien van 

de bliksem en het geluid van de donderslag door drie. De uitkomst is het aantal kilometer dat het onweer van 
u verwijderd is.

- Wat moet u doen om schade door blikseminslag te minimaliseren: Dat hangt helemaal af van het type zeil-
boot waarmee wordt gezeild. Veel boten hebben een romp van hout of kunststof. Heeft de boot bovendien 
een metalen mast en er is geen metalen geleider van de (metalen) mast naar het water, dan zoekt de bliksem 
zelf zijn weg naar het water. In zo’n geval kan de romp splijten of kan er een gat geslagen worden. Belangrijk 
is om een goed geleidende, permanente verbinding aan te brengen van de (metalen) mastvoet naar de (me-
talen) kiel, zodat de bliksem netjes wordt doorgeleid naar het water.

- Als de boot geheel van metaal is en afsluitbaar is,  dan werkt de “Kooi van Faraday” en bent u in de kajuit vei-
lig. Voor open boten (zonder bliksem afleidingssysteem) is onweer levensgevaarlijk. De boten van kunststof 
zijn feitelijk in het geheel niet geleidend. De kans bestaat dan ook dat bij blikseminslag in de mast, uw lichaam 
een betere geleiding vormt dan de mast. In dat geval fungeert u als bliksemafleider, met alle gevolgen van 
dien. Op een open boot hurk je, met de benen bij elkaar, en blijft je uit de buurt van natte onderdelen, met 
name aan de rand van de boot. 

- Volgens de geleerden heeft het weinig zin om een ketting met anker of koperen draad van de verstaging in 
het water te hangen. Voor een houten of polyester boot kan het op zee echter wel het verschil maken tussen 
schade of zinken. Het moet dan wel zo zijn dat zowel de mast als de verstaging geaard zijn met een brede strip 
van ongeveer 5 tot 10 cm stekend 1,5 meter diep in het water.

(*De redactie wilde graag de ervaringen van Maarten Roks, na de blikseminslag in zijn schip, maar hij heeft er al 
een lezing aan gewijd op een PZV avond. Via hem kwamen we dit verhaal op het spoor. Ter lering. En nog een tip 
voor schepen met een dieselmotor: zet je motor aan bij naderend onweer, want die kan dan niet afslaan! TB)
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Henriette Raudszus

Marker Waddentocht

Verenigingsactiviteit

“Hoera, een bootje!” 
Dat is het kaartje wat we deze zomer naar 
vrienden en familie mochten sturen. Ge-
boren 1979, 8 m lang, 2400 kg zwaar. Als 
trotse ouders waren we dan ook blij dat de 
hele PZV op kraambezoek naar Hoorn zou 
komen. Voor wie ons nog niet kent – Sander 
(33) en Henriette (28), sinds een jaar of drie 
zeilverslaafd. Na twee kielbootcursussen in 
Den Bosch op de plas, wat clubwedstrijdjes 
in de Laser en een open-boot-vakantie in 
Friesland, mochten we in april bij de Inslin-
gertocht kennis maken met het zeezeilen. 
Het was duidelijk dat we niet zo snel van de 
verslaving af zouden komen, dus we gingen 
er helemaal voor: Het werd een Beneteau 
First 27, die we Arin-Arin doopten (Baskisch 
voor “licht en snel”). Het Nieuwe Wadden-
weekend leek ons ideaal om onze boot, het 
Markermeer en de Noordvloot te leren ken-
nen.

Donderdagavond. 
Sander komt later, dus aan mij – Henriette 
– de taak om onze opstappers Erik en Mari-
anne te verwelkomen en de eerste dagtocht 
te schipperen van de Grashaven in Hoorn 

naar de Binnenhaven Hoorn. Telefoontje 
van organisator Harry: De PZV-schepen lig-
gen direct na het sluisje rechts. Sluis?! Oh 
jee. Het valt mee – de sluis blijkt open en is 
dus geen obstakel. Iedereen zit wel al klaar 
om naar onze aanleg te kijken. Erik: “Daar 
zit dan 600 jaar zeilervaring toe te kijken.” 
Gelukkig lukt het prima, we krijgen applaus 
en een warm welkom. Wat mij betreft een 
goede start van het weekend! 

Vrijdag 
Bij compleet gebrek aan wind tuffen we 
op de motor richting noordoost. Het duurt 
niet lang of het idyllische vergezicht van de 
Marker Wadden doemt op: steile rotskusten 
met daarachter gouden zandstranden! Van-
af het water is er nog niet veel te zien, maar 
we zien wel mensen lopen en auto’s rijden. 
Aanleggen mag nog niet, dus we zetten koers 
richting Volendam. Heel even komt er zelfs 
een zuchtje wind, en we hijsen onze bolle-
jan. We gaan zowaar nog vooruit! ETA 23:00. 
Dus helaas toch weer het pruttelmonster 
aan. We zijn er al achter dat PZV-roosters 
op iets grotere schepen berekend zijn. Met 
behulp van de motor staan we echter om 

zes uur stipt op de steiger in Volendam klaar 
met de lekkere tapa’s die Erik en Marianne 
hebben gemaakt. Verder niemand te beken-
nen… Brabants kwartiertje vergeten. Uitein-
delijk staat er echter een fantastisch buffet 
van lekkere hapjes en drankjes klaar. Na het 
eten is het tijd om met het voorwendsel van 
de botenspeurtocht bij alle boten binnen te 
spieken en her en der een drankje mee te 
pakken… Ook de Arin-Arin krijgt veel visite 
dat al snel voor een gezellige drukte in de 
kajuit zorgt. Annemieke plaatst het in per-

spectief: “De hoeveelheid lol stijgt niet met 
de strekkende meter!”

Zaterdag 
We worden wakker met een prachtige re-
genboog boven Volendam. Tot nu toe heb-
ben we vele weersverschijnselen gezien, 
maar wind was daar niet één van. Daarom 
varen we wederom op de motor richting 
Pampus. Eenmaal aangekomen horen we 
van een enthousiaste verteller alles wat er 
over de kanonnen van het fort aldaar te 
weten valt. Twee uur later wordt er zeil ge-
zet richting Uitdam. Ja, zeil! Er komen wat 
buien over en heel even zetten we zelfs een 
rif en gaan de zeilpakken aan. Voor het eerst 
meer dan dobberen met de Arin-Arin en dat 

bevalt uitstekend! Iedereen staat even aan 
het roer om van een momentje zeilen te 
genieten. Marianne werpt zich op als uitste-
kende slechtweerkok. Helaas is de pret ook 
snel weer afgelopen en op de motor varen 
we Uitdam binnen. We hebben geleerd van 
onze fout van gisteren en brengen het Bra-
bants kwartier lekker borrelend in de kuip 
door. Keurig op tijd komen we dus bij het 
diner aan, waar ik er ontzettend van geniet 
dat iedereen het normaal vindt om alleen 
maar over boten en zeilen te praten.

Zondag 
Bij het ontbijt in de kuip kijken we hoopvol 
om ons heen. Hier geen wind te voelen, wel 
wat rimpels op het water… Zal het? Eenmaal 
buiten hijsen we voor het idee de zeilen en 
dobberen een tijdje langzaam vooruit. Ge-
noeg om onder zeil op de foto gezet te wor-
den, een mooie bijkomstigheid van het zei-
len in clubverband. Het feit dat we maandag 
allemaal moeten werken, noodzaakt ons 
helaas toch om na een lekkere dobberlunch 
de motor weer bij te zetten. We gaan naar 
huis met een goed aangevulde kluslijst (ont-
dekte mankementen en handige tips van 
andere leden), een hoop nieuwe kennissen 
en veel zin in de volgende tocht.
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De zomerreis van de Cyrano was dit jaar richting het Oosten. Het begon al goed. De Roompotsluis 
was in onderhoud waardoor we moesten uitwijken naar de sluis bij Stellendam. Dat is prima, ware 
het niet dat er een windkracht 6 stond en het Slijkgat dan niet aantrekkelijk is. Nadat de ZW wind 
afgenomen was tot zo’n 20 knopen zijn we vertrokken.

Leo van Leeuwen

Rondje 
Denemarken

        en Baltic

Tochtverslag

Bij de monding van het Slijkgat belanden twee brekers 
in onze kuip waarna de vlonders in de kuip drijven en 
we net kunnen voorkomen dat er veel water de kajuit 
instroomt. We zitten echt op zee dat is duidelijk! Daar-
na gaat het als een speer richting IJmuiden waarbij er 
onderweg nog een rij leuvers sneuvelt van het gereef-
de grootzeil.

In IJmuiden wacht La Liberté ons op waarmee we een 
groot deel van de zomerreis zullen opvaren. Via Vlie-
land en Borkum varen we naar Helgoland, dat een 
bijzondere plek is met zijn taxfree winkels, goedkope 
diesel en fantastische vogelkolonies met o.a. de ma-
jestueuze Jan van Genten. Daarna besluiten om via de 
westkust van Denemarken naar het Limfjord te varen. 
Eerst doen we Sylt aan, een prachtig Waddeneiland. 
Vervolgens varen we in een ruk van twintig uur door 
naar het Limfjord, want de windverwachtingen voor de 
volgende dagen voorspellen niet veel  goeds.

Zandbanken
De laatste Navionics kaarten blijken bij de zandbanken 

bij Esbjerg gewoon niet te kloppen. Gelukkig vinden we, 
door goed op de diepte te sturen, een doorgang tussen 
de banken door, zodat we onze tocht naar Thyboron 
zonder problemen kunnen vervolgen. Daar vandaan 
varen we door het prachtige Limfjord naar Aalborg 
waar de voorspelde wind in alle hevigheid losbarst. Dit 
geeft ons de gelegenheid om twee dagen te kunnen ge-
nieten van deze mooie en levendige universiteitsstad. 
Nadat de wind zakt steken we in een ruk door het Kat-
tegat naar Zweden. In Denemarken en Zweden zie je 
geen havenmeester want alles gaat met een automaat 
ook als je diesel wilt tanken.

De Baltic is ons doel dus op naar het zuiden richting 
de Sont. Daar bezoeken we uitgebreid Kopenhagen. 
We arriveren in de stromende regen en de overvolle 
stadshaven en ronkende rondvaartboten doen ons be-
sluiten naar een andere haven uit te wijken. Met het 
lokale vervoer zit je zo in het centrum van de stad. Leuk 
om weer in Kopenhagen te zijn alhoewel de drukte 
door de toeristen je weer doet verlangen naar het wa-
ter. Via Trelleborg varen we door naar Simrishamn in 

Zweden. Dit is een heerlijk stadje met een prachtige 
marina. Daarna gaan we naar boven langs de Oostkust 
richting Åhus, waar we afmeren naast de Wodka distil-
leerderij van het merk Absolut. Weer een leuk stadje 
en eind juni nog heel rustig.

Solvesborg en Bornholm
De verste haven op deze tocht is Solvesborg niet ver 
van Karlskrona. Hier vallen we met de neus in de boter 
omdat er een heel leuk festival plaatsvindt, dat een ui-

termate gezellige sfeer oplevert. Recht naar het zuiden 
ligt op zo’n 80Nm het eiland Bornholm (met de klem-
toon op de 2e lettergreep!) waar aan de oostkant Al-
linge en Svaneke liggen. Hier kom je geen Nederlandse 
zeilboten tegen, althans niet als wij er liggen. Allebei 
leuke stadjes die absoluut de moeite waard zijn om te 
bezoeken. Daar maken we een prachtige wandeling 
naar het oude enigszins opgekalefaterde slot van Ham-
merhavnen. Je ruikt hier de historie van dit strategisch 
gelegen eiland dat Deens grondgebied is, terwijl het 
tussen Duitsland en Zweden ligt.

Oude Hanzesteden
We willen ook nog iets zien van de oude Hanzesteden 
aan de Duitse kust waar vroeger de DDR de dienst uit-
maakte. Het eiland Rügen moeten we laten schieten 

want de stevige wind blijft onafgebroken in de zuid-
westhoek zitten. Via Klintholm op het eiland Mon ver-
volgen we de reis naar Stubbekøbing op Falster. Om 
daar te komen varen we door een prachtig fjord waar 
je de dieptemeter wel goed in de gaten moet houden. 
Het volgende station is Nysted op Lolland waar regen 
en wind ons een extra dag bezorgen, zodat we met de 
bus Nykobing bezoeken.

Nu is het tijd voor de oversteek richting zuid omdat we 
de Hanzestad Wismar aan willen doen. Wat een prachti-
ge stad is dat met al zijn gerestaureerde historische pan-
den en heel leuke sfeer. We liggen in de kleine vereni-
gingshaven aan de oostelijke kant van de stad vanwaar 
je toch in vijf minuten het centrum inwandelt. De sfeer 
is uiterst gemoedelijk en een helpende hand is voor 
iedereen beschikbaar. Op het centrale plein eten we 
heerlijk bij de Alte Swede in zo’n schitterend oud pand. 
Vervolgens maken we weer een mooie zeiltocht via de 
Mecklenburger Bocht naar Heiligenhafen. Hier komen 
we terecht in een drukke badplaats en na een dag vin-
den we het weer lekker om het ruime sop te kiezen rich-
ting het eiland Ærø, dat weer in Denemarken ligt.

Wederom een prachtig fjord
Wat een leuke eilanden zijn dit toch. Niet te druk en 
met prachtige traditionele huisjes e.d. Ons was verteld 
dat de zuidkant van het eiland Fyn de moeite waard is 
dus dat willen we ook ervaren. Eerst naar Svendborg 
met wederom een prachtig fjord en dan het eiland Lyø 
waar het kleine haventje al vol blijkt te zijn. Aan de bui-
tenkant van de haven kunnen we aan een bruine vloot-
schip uit Nederland liggen, zodat we het eiland toch 
kunnen verkennen. Alle boerderijen van het eiland zijn 
rond het leuke dorpsplein gedrapeerd.
De terugreis begint in het vooruitzicht te komen en we 
besluiten via het Alsfjord naar Sønderborg te varen. 
Heerlijk zeilend door het fjord is echt een belevenis! 
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Bijgevoegde foto uit het PZV smoelenboek ‘86 (?), toont Piet zoals vele - wat oudere - leden 
van onze PZV zich hem zullen herinneren: een serieuze, deskundige Philips man - Medical Sys-
tems - met onverwachte kanten, sportief, actief, met vele talenten en ambities: zoals ook (zee)
zeilen, trim, navigatie, meteo, verre kusten, wuivende palmen en Avontuur!

Het PZV gevoel begon voor Piet zo rond 1985. De club bestond officieel 5 jaar. Ze timmerde aan 
de weg binnen Philips met o.a. een lustrum en mooie artikelen over zeereizen, die soms tot in de officiële 
Philips Koerier waren doorgedrongen en vele collega’s waren of werden lid.

Zo kwam Piet op een ochtend in de ‘medical’ koffiehoek, toevallig Docus Heringa tegen en merkte op dat hij 
ook graag zeilde; zelfs overwoog om een zeilbootje te kopen om op zee te gaan varen! Niet zo’n echt zeezeil-
jacht als waarmee Docus al jaren de Noordzee onveilig maakte ( Arpege - Dufour 9 m!) maar toch iets serieus 
van een meter of 6 à 7 om te kijken of het de familie zou bevallen en wat Docus daarvan dacht? Docus was 
voorzichtig, kende de heer Rem eigenlijk niet zo goed, maar gaf toch onomwonden duidelijk zijn mening: ‘Ik 
zou het niet (!) doen, want wie het zeezeilen echt leuk vindt, wil meestal een iets grotere boot en zo niet, dan 
is ie makkelijker te verkopen dan een kleine...?’

U begrijpt, Piet luisterde niet alleen naar goed advies, hij kocht zelfs de boot van Docus: de binnen PZV zeer 
bekende Waterkater..... en Docus? Die kocht samen met zwager Ferrand, een nog grotere boot, de 36 ft. 
Raider Suzanna. Kortom, Piets zeezeilgeschiedenis is deels een PZV botenverhaal, want vele schepen zijn zo 
‘rond’ gegaan in de club. De Waterkater en Piet waren een succesvolle combinatie. De Arpege was een prima 
boot: laag gewicht (een 2 cilinder benzine (!) motortje), relatief groot zeiloppervlak, snel en met goede ac-
commodatie, zoals midscheeps een ruime kombuis en 4 slaapplaatsen.

Piet heeft o.a. bij Renso Vonk via de PZV opleiding/oefentochten zich de fijne kneepjes van theorie en prak-
tijk van trim, kustnavigatie en veiligheid eigen gemaakt. Hij was niet alleen leergierig, maar een plezierig lid 
van de bemanning en deed met alle PZV activiteiten mee, zoals oefenweekends, cursussen, Ramsgate rally 
‘s en Eindejaar clubwedstrijdjes; de Waterkater kreeg, naarmate Piet steeds sneller leerde zeilen, ieder jaar 
een zwaardere SW rating van wedstrijdleider AJK!

Piet ging ook helpen met lesgeven: hij nam onervaren leden onder zijn hoede en groeide tot een ervaren lid 
van de opleidingencommissie van de PZV tot 1992 e.v. Uit die tijd dateert ook zijn vriendschap - zijn beste 
vriend, schreef hij later - met Bernard Claassen.  Die was een echte ‘super’ opstapper op vele PZV tochten 
en vormde jarenlang een zeilteam met Piet (zie s.v.p. Zeezeilen 1999 nr. 4 In Memoriam Bernard Claassen 
door Piet Rem).

Gaandeweg namen Piets (zeil-)ambities toe, maar privétijd om die uit te voeren nam af, dus kwam hij tot een 
radicalere aanpak dan de meesten onder ons: een tweede (grotere) boot in een tweede zeilgebied, dat met 
vliegtuig snel te bereiken was. Dus de Waterkater voor weekends en voor- en naseizoen en met een grote 
Bavaria 38 in Griekenland varen. Wel in mede-eigenaarschap, voor de langere vakanties en verhuur (want in 
Griekenland is het verstandig als je onder Griekse vlag vaart, zei hij dan). Jarenlang heeft Piet - en zijn familie 
- dit ‘dubbel’ varen volgehouden en diverse PZV ‘ers hebben ook in Griekenland met Piets schip gevaren ...
Vele avonturen met en zonder PZV en nu, nu heeft Piet opnieuw zijn landvasten moeten losgooien, voor 
een nog grotere tocht... Wij wensen zijn familie en echtgenote Jo in het bijzonder, veel sterkte en in dit In 
Memoriam gedenken we onze goede zeilvriend ....Piet Rem.

In memoriam Piet Rem
Een gepassioneerd zeezeiler en PZV vriend is helaas voorgoed vertrokken

Enkele PZV-herinneringen aan Piet

Frans Louis Jansen
met hartelijke ondersteuning van o.a. Docus Heringa en Renso Vonk.

Het is echter intussen  half juli geworden en de drukte in 
het fjord en de haven beginnen toe te nemen. Tijd dus 
om de terugreis via het Noord–Oostzeekanaal bij Kiel 
aan te vangen. De Oostzee kent weinig tijverschil waar-
door er vaak tussen palen moet worden afgemeerd. 

Soms pas je er niet tussen en als er veel wind staat is 
het vaak een hele opgave netjes te landen. Langzamer-
hand worden we er wat beter in maar geef mij maar 
drijvende steigers! De Baltic is een prachtig vaargebied,  
maar ik mis een beetje de stroming en getij.

Uiteindelijk varen we in één ruk van Cuxhaven naar 
Den Helder en dan door naar IJmuiden waar we ge-
zandstraald worden door de harde wind en er een laag 
fijn zand van het strand op de boot terecht komt. Vier 
weken later vind ik nog zand terug in de kieren.
We hebben een heerlijke vakantietocht gemaakt met 

vrij veel wind, gematigde temperaturen en uitsluitend 
wind uit de westhoek. Maar na 8 weken zeilen en ont-
dekken is het ook weer heerlijk om in Zeeland thuis te 
komen.
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Floris Boele a/b Cyrano

De 8 Uren van de Oosterschelde
      Weer is de PZV succesvol. ‘Blind Date’ winnaar!

Verenigingsactiviteit

Zaterdag 9 September is de dag 
waarop dit jaar opnieuw een 
Oosterschelde regatta gevaren is. 
Het recept is simpel en toch een 
enorme uitdaging. Maak zoveel 
mogelijk mijlen in de toegestane 8 
uur op de Oosterschelde en je mag 
maximaal twee keer van hetzelfde 
rak gebruik maken. 

Voorspoedige start
Er zijn vier startlocaties aangewezen 
vanwaar je kunt starten om exact 
10.00 uur. Stroming en getijde ma-
ken deel uit van een rekensom die 
je tot een goed resultaat kan leiden. 
Wind is voor ons zeilers natuurlijk 
een ingrediënt dat je niet wilt mis-

sen, wil een en ander kloppen met 
je berekeningen. De windvoorspel-
lingen gingen uit van een windje 3 
Beaufort en dat is een goede wind. 
Het blijkt toch weer anders uit te 
pakken. Toch is ook ervaring een 
belangrijke factor die je niet graag 
mist bij dit uitdagende spelletje. De 
Cyrano en ook de Scylla kiezen voor 
de start bij de Bergse Diepsluis, ter-
wijl de Lyra kiest voor de Zandkreek. 
Ook de Blind Date en de Hellen zijn 
van de partij. Bij de start om 10.00 u 
is het prachtig zeilweer en loopt het 
als de gesmeerde bliksem, goed ge-
holpen door een windkracht 3, die 
verder oploopt. 

Donkere luchten
Het is goed dat er zeilpakken zijn. 
Kort na de start neemt de wind toe 
en valt de regen met bakken uit de 
lucht met nog meer wind. Halver-
wege de race, ter hoogte van de 
Zeelandbrug, komt een dreigende 
lucht er nog wat wind bijzetten en 
doet ook onweer zijn intrede. Aan 
boord van de Cyrano hebben we 
toen het zeil wat teruggesteld en 
dat helpt om de boot goed onder 
controle te houden, terwijl de snel-
heid niet terugloopt. De Scylla hield 
het even voor gezien met al dat 
onweer en maakte een kleine om-
weg om de bui te ontlopen. Waar 
de Scylla vorig jaar met de eer ging 

strijken, laat ze het deze keer over 
aan de Blind Date.  

Blind Date winnaar!
Blind Date eerste en Scylla als vijf-
tiende. Cyrano houdt er een goede 
tiende plek aan over terwijl Lyra met 
een vijfde plek gaat strijken. Van de 

Hellen ontbreekt op dit moment ie-
der spoor maar ook zij kwamen veilig 
en wel in de haven van St. Annaland 
aan en wel als twaalfde. Dat hebben 
we gevierd met een PZV Borrel op 
de steiger, die bijna onder water ver-
dween door de concentratie van be-
langstellenden. Gelukkig is het een 

en ander er wel op gebouwd. 
De avond wordt doorgebracht met 
een barbecue en een DJ. Helaas 
worden er deze avond geen foto’s 
getoond van de opnames die mid-
dag. Eerdere edities van dit eve-
nement toonden wel de gemaakte 
foto’s tijdens de feestavond.

• De doorvaart windparken Noordzee heeft vertraging opgelopen. Begin dit jaar werd gemeld dat per april 
2017 de openstelling onder bekende condities een feit zou zijn. Formeel is die openstelling in 2017 ook 
nog steeds de bedoeling, met name van de operationele windparken Amalia, Egmond aan Zee en Luch-
terduinen. Echter, tot heden is daar geen volgende formele mededeling over gedaan. Tussen en binnen 
Ministeries wordt nog steeds overlegd over formele en technische aspecten. Naar verwachting zal nog 
dit jaar één van de drie genoemde parken worden opengesteld. Aldus Peter Paternotte, Platform Water-
recreatie in Toerzeilen 268, oktober 2017.

• Ondertussen zijn de scheepvaartroutes rond Borssele gewijzigd vanaf 1 juni 2017. Door het windpark 
Borssele (in aanbouw) is ook een corridor opgenomen, waar schepen kleiner dan 45 meter mogen varen. 
De letters ATBA in deze corridor hebben naar verluidt de betekenis: ‘Area To Be Avoided’. Aldus Jos van 
IJsseldijk in de Drietand (NvK).

• De Toerzeilers zullen met ingang van 1 januari 2018 toetreden tot de Stichting Waterrecreatie Nederland 
en kunnen daardoor de belangen van zeilers nog beter behartigen, doordat meer informatie vroegtijdig 
ter beschikking komt en zij mee kunnen praten over de ontwikkelingen op het gebied van Waterrecreatie. 
Zie o.a. bovenstaande punt. Daarbij vraagt de commissie Vaarbelangen van de Toerzeilers om versterking 
van hun team. Iets voor u, als u lid bent? Bron: ledenbrief Toerzeilers.

• Het fontijnkruid is dit jaar in het Markermeer en de Randmeren explosief gegroeid. Op 11 juli hield de 
Watersportsector (Platform Waterrecreatie, Watersportverbond, HISWA en Sportvisserij Nederland) een 
ludieke actie in Marina Zuiderzand, waar brasems werden losgelaten. Vissen, die de bodem omwoelen 
en die verhinderen dat fontijnkruid wortelt. Brasems zijn systematisch weggevangen om meer doorzicht 
in het water te krijgen (bron: Jacques Pronk in Toerzeilen 268, oktober 2017)

• En, wie nog geen lid is van PZV en toch dit blad leest: u kúnt lid worden!  Welkom! 
 Zie www.pzv-zeezeilen.nl

Vereniging

Kanaal 77
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Ben Visser 

Stranding vóór de zeiltocht..
Over de lang voorbereide zeilreis die niet doorging

Tochtverslag

Bonk..!!
Aan de voorbereiding heeft het niet 
gelegen, want daar zijn we tussen 
het werk door wel een paar maan-
den mee zoet geweest. Dat is ech-
ter geen garantie voor succes, zo is 
weer eens gebleken.
Het verhaal heb ik al aan heel wat 
PZV leden verteld, maar ik zet het 
graag nog een keer uiteen in ons 
mooie magazine. Wat is er gebeurd? 
Kort en bondig… ongeveer 100 me-
ter nadat ik, samen met twee an-
dere boten, de sluis bij Arzal was 
uitgevaren, heb met de onderkant 
van mijn kiel iets geraakt. Een flinke 
bonk alarmeerde mij. Paniek had ik 
echter geenszins, omdat ik vrijwel 
gelijk dacht dat het aan onderkant 
van mijn massief betonnen langkiel 
was gebeurd. En dat de romp niet 
was geraakt. Roer en schroef waren 
gewoon intact en ik heb niet vast 
gezeten. Er was ook helemaal niet 
iets in het water te zien. Omdat er 
verderop, de rivierdelta uit naar 
open zee, nog een paar ondieptes 
in de geul zitten, stuurde ik naar de 

wachtsteiger om daar nog even te 
wachten tot dat er genoeg water 
stond bij het opkomende tij.

De voorbereiding
Drie dagen hiervoor was ik vol en-
thousiasme met mijn broer Ruud 
in een afgeladen auto naar Arzal 
gereden. Naast al mijn eigen baga-
ge (en al veel voor mijn zoon Ron) 
om een maand weg te blijven had 
ik onder andere veel extra gereed-
schap, nieuwe (belachelijk zware) 
accu’s en verder van alles en nog 
wat bij me. Nadat mijn broer de 
volgende ochtend direct weer naar 
huis is vertrokken, ben ik de boot 
verder in gereedheid gaan brengen. 
Gelukkig waren de jachthaven jon-
gens zo vriendelijk om met de lan-
ge vorkheftruck de accu’s omhoog 
te brengen en de oude weer naar 
beneden. De VISSER stond name-
lijk nog hoog en droog op de bok. 
Na een paar dagen - met prachtig 
lenteweer - flink doorwerken, was 
het zover dat de boot het water in 
ging. Alles verliep voortreffelijk en 

ik had er enorm veel zin 
om (solo) koers naar zee te 
zetten. In het water, maar 
nog in de sling, liep de mo-
tor direct als zonnetje en 
de boot bleef na gedegen 
onderzoek onder de vloer 
kurk droog. Eenmaal uit 
de haven had ik nog maar één taak 
te doen: het uitvoeren van de sea-
trial (zee kalibratie) van de nieuw 
geïnstalleerde Raymarine X30 pi-
lot computer. Na een uurtje varen 
en hiermee spelen was dat ook in 
orde en heb ik nog een uur gedob-
berd voordat ik de sluis in kon. Alles 
voelde goed en ik wilde die middag 
op mijn eerste zeedag rustig over-
steken naar Port Haliguen op Qui-
beron.

Water…!
Wat er vervolgens gebeurde heb 
ik eerder al beschreven, maar hoe 
het daarna verder ging vertel ik jul-
lie ook graag. Aan de wachtsteiger 
gelegen heb ik nog een routine 
rondje schip gedaan en kwam zo 
aan het einde ook weer onderdeks. 
Daar viel me op dat ik wat water in 
de bilge had. Ik had toen nog geen 
verband gezocht met de “bonk” van 
even daarvoor. Ik zag dat het ach-
ter in het motorruim ook nat was 
en dacht aan lekken aan de gland 
of iets dergelijks. Na het starten 

“Nog afgezien of alles gewoon heel wil blijven. Een avontuur hoort er-
bij…! Word vervolgd (denk ik).”
Zo eindigde ik mijn verhaal in het mei nummer van ‘Zeezeilen’ over de 
voorgenomen zeilreis met de VISSER vanuit Arzal (Zuid Bretagne), via de 
Solent, terug naar Nederland. Een voorgevoel? Hoe anders is het name-
lijk gelopen. 

Arie van de Padt

  En de winnaar ís..? 
  Blind Date 
             De 8 Uren van de Oosterschelde 

Evenement

Vorig jaar deed de Blind Date voor het eerst mee aan de 8 Uren van de Oosterschelde. 
Het resultaat: maar net op tijd binnen en bijna laatste. Dat moet natuurlijk beter kunnen. Dus 
stappen aan boord Jan  (de mede-eigenaar), Frans een vriend die vorig jaar ook meedeed en Marc 
Swinkels. Marc heeft de plaats ingenomen van Erik van Genuchten.

Oefenen met navi-
geren
Vorig jaar bleek het na-

vigeren moeilijker dan gedacht, er 
moeten vele keuzes gemaakt wor-
den onderweg. Ook de simpele tip 
van Philip; gij zult niet kruisen te-
gen de stroom in en op tijd finishen 
bleken lastiger dan het lijkt.
Dat moet anders dit jaar. Van te vo-
ren heb ik flink zitten oefenen met 
het praktische navigatie (excel) 
programma van Philip. Een aantal 
varianten bekeken en een plan ge-
maakt hoe we zouden beginnen. 
Mark had zijn iPad meegenomen, 
opdat we beneden goed konden 
volgen waar de zeilers boven heen 
gingen (les van vorig jaar). We had-
den nog een slimmigheid bedacht, 
echter die ga ik niet uit de doeken 
doen, volgend jaar is er weer een 
jaar tenslotte.

Sandwich
Wij starten in de Zandkreek en 
worden bij de start in de sandwich 
genomen door de Lyra en ander 
schip dat het nodig vond om zich 
op het laatste moment tussen ons 
en het startschip in te rammen (en 
daarbij de bijboot van het start-
schip meenam).  Voordat jullie op 
de verkeerde gedachten komen, de 
Lyra met Wim aan het roer konden 
hier niets aan doen, ook zij werden 
weggedrukt.  Gelukkig geen echte 

schade. 
De windverwachting was natuurlijk 
net iets anders, het goed voorbe-
reide plan ging na een rak de koel-
kast in. Er stond een goede wind en 
continue zeilden we zo’n 6 knopen. 

Géén rif
De ex-wedstrijdzeilers Jan en Frans 
zeilden zeer geconcentreerd en 
hard.  De navigatie binnen was ook 
top; er werd goed overlegd, keuzes 
gemaakt en de zeilers werden goed 
geïnformeerd. Kortom het liep als 
een zeiljacht.
De windvoorspelling klopte ook 
niet, de draaiing van ZW naar W 
die in de ochtend zou plaatsvinden, 
vond niet plaats. De plannen wer-
den weer bijgesteld. In de middag 
wordt de lucht inktzwart, onweer 
dreigt. We besluiten om niet uit 
voorzorg een rif te zetten, dat kost 
mijlen! Het begint te gieten, de na-
vigators zijn binnen druk bezig om 
de situatie te analyseren. Gelukkig 
blijft de wind redelijk constant en 
kunnen we gewoon doorzeilen.
Het blijft hard gaan, we kruisen 
nauwelijks en alleen met de stroom 
mee. Denkende aan vorig jaar (zie 
Zeezeilen 2016-3) besluiten we dit 
jaar vroeger naar St. Annaland te 
zeilen. Dit jaar gaat de wind niet 
liggen en daardoor zijn we nu te 
vroeg met vele andere boten. We 
pakken er nog een rak bij. Op het 

einde maken we ons enige foutje 
van die dag. Er is nog een heel klein 
rak (nr. 10) dat ik over het hoofd 
zag, dit kostte ons 0,41 Nm. Dat 
kan zomaar een plek in de uitslag 
schelen.

Verrassing! De winst!
We gaan dit keer minuten te vroeg 
over de finish met een tevreden ge-
voel, we hebben het dit jaar zeker 
beter gedaan dan vorig jaar.
Stiekem hoopte ik bij de top 5 te 
zitten, dit jaar hadden we tenslotte 
al Philip zijn raadgevingen goed op-
gevolgd. Helaas de derde prijs was 
niet voor ons net zoals de tweede. 
Heel groot was de verrassing dat de 
Blind Date de toerklasse won!
Om de vreugde compleet te maken 
won de club wederom de clubprijs.
De redactie had gevraagd om het 
geheim prijs te geven van deze 
enorme sprong in het klassement. 
Je hebt kunnen lezen dat het 
slechts om een klein aantal verbe-
terpunten gaat.
Het grote verschil echter, heb ik 
niet en zal ik ook niet onthullen. 
De oplettende  lezer kan het echter 
wel halen uit dit artikel. 
Kortom het was een leuk weekend 
en smaakt naar meer. Of moet je 
op je hoogtepunt stoppen?
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zekering heeft via hun internatio-
nale tak een expert in Nederland in-
geschakeld, waar ik de dagen erna 
contact mee heb gehad. Ik wilde de 
vaart erin houden en omdat de ver-
zekering wachtte totdat de Neder-
landse expert uitsluitsel kon geven, 
heb ik hem verzocht om gelijk naar 
Arzal te komen. Dit was echter niet 
snel mogelijk en daarom heb ik hem 
het rapport doorgestuurd dat de 
Franse werf had opgemaakt. Deze 
werf kon echter pas op zijn vroegst 
eind juni beginnen aan de repara-
tie. Mijn verzekering had echter de 
optie om de boot te repatriëren in-
dien reparatie binnen een paar we-
ken niet mogelijk was. Deze kaart 
heb ik uiteindelijk getrokken nadat 
de Nederlandse expert de verzeke-
ring had geïnformeerd over de ge-
constateerde situatie/schade. 

Op transport
Na twee weken op de haven gebi-
vakkeerd te hebben is de boot uit-
eindelijk op transport gegaan. Een 
vriend van mij is de laatste drie da-
gen naar Arzal gekomen en heeft 
me geholpen met het transport 
klaar maken van de VISSER. Het was 

een gigantisch karwei om alles in 
gereedheid te brengen om de mas-
ten plat te leggen en met name om 
daarna alles zodanig te zekeren dat 
het veilig en zonder schade te be-
rokkenen op de enorme dieplader 
geplaatst kon worden. Drie dagen 
later is de VISSER in Lelystad bij 
Flevo Marina gelost en bij Yachtser-
vice & Refit op Flevo Marina in re-
paratie gegaan. Ook daar moest er 
eerst weer een nieuwe jachtexpert 
bij komen van de verzekering. Dit 
heeft wel nog wat gesteggel gekost 
met de expert en verzekering, maar 
het is uiteindelijk goed gekomen. 
Het feit dat de werf en ikzelf de kiel 
volledig wilden dicht lamineren (in 
plaats van reparatie van het origi-
neel: open betonnen langkiel die al-
leen maar opgevuld en gecoat zou 
worden), werd als een verbetering 
gezien en daar heb ik uiteindelijk 
zelf aan meebetaald. Dat was het 
alleszins waard!

Eind juni konden we weer varen. 
Een zeilreisillusie armer (ook voor 
mijn zoon Ron) maar een enorme 
ervaring en totaal onverwachts 
“avontuur” rijker. 

                  

van de motor zag ik dat er water 
uit de wierpot lekte en dacht ik de 
oorzaak gevonden te hebben. De 
rubber ring sloot niet meer goed 
af, mogelijk uitgedroogd of gewoon 
wat versleten. Na het dichtzetten 
van de afsluiter en het leegpompen 
van de bilge ben ik terug naar de 
haven gelopen en in de watersport-
zaak een nieuwe ring gekocht. Was 
standaard Vetus dus die hadden ze 
gelukkig liggen. Terug aan boord 
heb ik de ring vervangen maar zag 

ik helaas dat er weer water in de 
bilge was gekomen. 

Nog steeds water..!
Toen maakte ik me ineens zorgen, 
waar komt dat water in hemels-
naam vandaan?! Dus gelijk één 
voor één alle afsluiters nagelopen 
en daarna ook nog de RVS water-
tank die vooronder in de bilge zit 
leeg laten lopen. Bijkomstig “pro-
bleem” was dat het water niet zout 
was en ik niet kon vaststellen of 
het van binnen of buiten kwam. Op 
het einde van rivier delta vlak voor 
de sluis is het water ook niet zout 
waardoor ik het onderscheid niet 

goed kon maken. Ondertussen liep 
de bilge ongeveer elke 20/30 minu-
ten helemaal vol en pompte ik die 
telkens leeg. Gaandeweg werd het 
me duidelijk dat de oorzaak elders 
lag. Langzaam begon ik mij te be-
seffen dat de “bonk” hier iets mee 
te maken kon hebben. Ik kon nog 
steeds niet zien waar het water van-
daan kwam. 

Lek laminaat!
Na minutieus onderzoek met zak-

lampen in de bilge onder de motor 
zag ik uiteindelijk tot eigen ongeloof 
dat er op meerdere plaatsen water 
sijpelde door het laminaat heen. 
Hier heb ik nog een ‘leuk’ fillmpje 
van gemaakt met mij iPhone. Dat 
kon je alleen zien als de bilge hele-
maal leeg was. Toen viel bij mij het 
kwartje, de “bonk” moest op de een 
of andere manier een breuk naar 
boven hebben veroorzaakt. De druk 
zorgde voor de rest. Er restte mij 
nog maar een ding, zo snel moge-
lijk het water uit. Het was al ruim na 
17.00 uur toen ik geschut kon wor-
den. De haven had ik gebeld en zij 
hebben mij enorm geholpen door 

tot na 18.30 uur door te werken om 
mij na werktijd nog uit het water te 
halen en weer op mijn oude plek op 
de bok te zetten. Je zag direct waar 
het water eruit kwam, het bleef 
maar lopen….

Emoties gieren
Je gelooft eigenlijk niet wat je ziet, 
emoties gierden door mijn lijf. On-
geloof en het besef dat je reis ten 
einde is, maakten het een vreemde 
gewaarwording. Aan de onderkant 

van de kiel vlak voor het roerscheg 
zag je waar de kiel op de grens met 
het laminaat een klap heeft ge-
had. Op de foto zie je ook dat er 
een gleuf zit. Volgens de expert is 
vandaar uit een breuk in het beton 
ontstaan naar boven. Anderhalf uur 
laten liep het water er nog met een 
straaltje uit. De dagen daarna tot en 
met het op transport zetten drup-
pelde het nog steeds. 

Verzekering
De volgende dag heb ik de hele dag 
door met de verzekering contact ge-
had en heb ik een lokale jachtwerf 
een rapport laten opmaken. De ver-
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Het Laura Dekker Zeilproject krijgt een vervolg. Dit voorjaar kregen een tiental scheepsjongens en een 
enkel scheepsmeisje hun zeedoop op schepen van zeezeilers. Komend voorjaar worden deze tochten 
met nieuwe jongeren herhaald. En de eerste lichting jongeren kan gelijktijdig een vervolg-zeezeilcur-
sus doen op het niveau CWO Tidal.

Half mei en begin juni zijn twee zeezeiltochten met 
jongeren uitgevoerd in het kader van het Laura Dekker 
Zeilproject.  Schippers uit Hellevoetsluis, voornamelijk 
van WSV Haringvliet uit de Heliushaven en de Kanaal-
haven, hebben dit met hun zeegaande jachten mogelijk 
gemaakt.
Deelnemers en vrijwilligers verzamelden zaterdagmid-
dag 13 mei op het voormalige marine-opleidingsschip 
de Zeefakkel. Daar kregen de jongens en meisjes (leef-
tijd 16-18 jaar) vooraf een ‘stoomcursus’ navigeren on-
der leiding van een ervaren zeezeiltrainer, met tot be-
sluit een ‘lijnenspel’ om te ervaren wat het is om samen 
een schip te bemannen. De eerste nacht sliepen zij ook 
op het opleidingsschip. De tocht naar het Lichteiland 
Goeree -  toch zo’n 40 zeemijlen uit en thuis - verliep de 
volgende dag onder ideale omstandigheden. Deze tocht 
werd uitgevoerd met de Beleving, de Passaat, de Veli 
Volantis en de Glissando.
 

Oversteek Maasmond
De  volgende tweedaagse tocht -  naar Scheveningen en 
terug, in totaal een klein 70 zeemijlen - werd op 3 en 4 
juni gevaren met een wat kleinere groep. Weer vanaf 
de Zeefakkel. Voor deze reis waren de schepen Elefteria 
en Beleving beschikbaar. Nu konden de jongeren erva-
ren wat het is om tussen de zeekastelen de Maasmond 
over te steken met het in- en uitgaande verkeer van de 
Rotterdamse haven. In Scheveningen werd in het Pink-
sterweekeinde juist de North Sea Regatta verzeild, dus 
wemelde het van de wedstrijdboten en -bootjes. Twee 
schitterende zeildagen, met op terugtocht een stevig 
aantrekkende wind en forse zeegang. 

Samenwerking
Het doel van het project is om jongeren vertrouwd te 
maken met de omstandigheden op zee. Het program-
ma is opgezet in de geest van het bekende zeilmeisje 
Laura Dekker, die - na de nodige strubbelingen met de 

autoriteiten - op 14-jarige leeftijd begon aan een solo-
wereldomzeiling die zij op 16-jarige leeftijd voltooide. 
Laura heeft ook enthousiast gereageerd op het werk 
van de Schippersgroep. In dit initiatief ontwikkelen de 
jonge deelnemers  vier eigenschappen: Zeemanschap, 
Nieuwsgierigheid, Doorzettingsvermogen en Team-
geest.
Uit het initiatief is een samenwerking ontstaan van 
WSVH-leden, de scoutinggroep ‘Wildevaart’, het Zee-
kadettencorps Hellevoetsluis en de Laura Dekker World 
Sailing Foundation, die dit vrijwilligersinitiatief stimu-
leert. In totaal hebben 14 jongeren, zeven schippers en 
co-schippers, drie begeleiders en een cursusleider aan 
deze activiteiten deelgenomen. 

Programma 2018
Na de succesvolle eerste aflevering van het Laura Dek-
ker Zeilproject wordt het initiatief in 2018 naar ver-
schillende kanten uitgebreid. Als vast onderdeel van de 
zeezeiltraining zal voor deze jongeren ook een blokje 
natuureducatie worden ingebouwd. Met daarbij vooral 
aandacht voor het mariene milieu van de Noordzee. 
Hiervoor wordt samenwerking gezocht met de Stichting 
Noordzee en met schippers die verhalen willen vertellen 

over hun beleving van de natuur op zee en op de ocea-
nen. Inmiddels is voor dit project educatie een stichting 
opgericht: Youth Sailing Foundation. De website  www.
youthsailingfoundation.nl  geeft alle informatie.
Verder is samenwerking gezocht met Zeezeilschool 
Scheveningen. Die zal de certificering van het CWO Ti-
dal-programma verzorgen voor de gevorderdenlichting 
van de jeugddeelnemers. Ook wordt bezien of het pro-
ject in Den Haag/Scheveningen kan worden uitgerold 
met de schippersgroep in deze kustregio. En natuurlijk 
zijn er de ‘zeedopen’ vanuit Hellevoetsluis, op 18/19 
mei naar lichteiland Goeree en op 1, 2 en 3 juni naar 
Scheveningen.

Schippers gevraagd..
Voor belangstellende schippers wordt op 9 maart in Hel-
levoetsluis in het clubgebouw van WSV Haringvliet een 
informatiebijeenkomst voor schippers georganiseerd in 
samenwerking met Zeezeilschool Scheveningen.
PZV-schippers die belangstelling hebben om actief aan 
dit initiatief mee te werken kunnen zich aanmelden bij 
Ad Willemen (willemen@kabelfoon.nl) of bij Henne 
Pauli (info@hennepauli.nl)

Henne Pauli

Jonge zeilers op zout water

Vereniging

‘De Scheveningen-ploeg..’

‘Het lijnenspel. Samen in en uit de knoop..’ ‘Eh..de weg vinden op zee??’

‘De Passaat rondt het Lichteiland Goeree..’
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Veel zin!
Vorig jaar zomer was al wel duide-
lijk dat Nynke en Thijs bijna rijp wa-
ren voor een introductiecursus met 
Optimistjes. Ze hadden er toen al 
veel zin in, maar vorig jaar was het 
zwemmen van Thijs nog te onzeker. 
Wel twee diploma’s, maar dat don-
kere water…! Een diploma verder 

en alles was gereed.
Om de hoek van onze ligplaats bij 
de Galamadammen ligt recreatie-
park de Kuilart en die verhuren Op-
timistjes én je kan er een introduc-
tiecursus krijgen. Drie dagen, twee 
maal twee uur per dag. Pa Daan 
had al geboekt en opa Theo had zijn 
BM-etje weer waterdicht gemaakt, 

electrisch motertje d’er op, zeilen 
van zolder. Daarmee bracht ik ze 
naar de lessen en kon ik vanaf het 
water hun eerste zeilstappen mooi 
volgen en fotograferen. 

Theo Bouwman

Jong geleerd, oud ……!     
Zeilles in de Optimist

Vaarpraktijk

Vorig jaar beschreef ik in het artikel ‘Nazomeren….’ de eerste 
stappen van mijn kleinkinderen op weg naar zeilen, misschien 
wel zeezeilen… Goed zwemmen, leren roeien, oefenen in het 
BM-etje 12m2, het hoort er allemaal bij. Het jongste kleinkind 
was nog net te jong voor lessen in de Optimist, maar deze zo-
mer is het er toch van gekomen.

Knopen en dan..
Het was prachtig weer toen ze aan 
boord kwamen. Eerste les: knopen 
leren maken. Platte knoop, oud wijf, 
mastworp… De volgende ochtend 
begonnen de echte lessen. Er stond 
een fors windje voor de eerste les, 
een ruime 4Bft. Maar ja, de zon 
scheen en zij kregen natuurlijk een 
reddingsvest om. Daarna volgde de 
eerste instructie: vier kleine kinde-
ren, die zaten op een bank! Om de 
les niet te beinvloeden zijn wij ver-
trokken. Daarna zijn ze gewoon in 
het bootje gezet en afgeduwd. Pro-
beer maar…. Voor Thijs werkt dat 
wel, die doet en als het niet gaat 
roept hij Help! Nynke leert daaren-
tegen anders, die wil het begrijpen 
voor ze iets doet. Ze vond de instruc-
tie te mager en begreep het niet van 
die windrichting en zo…. Dat heb ik 
de twee jonge instructeurs bij aan-

vang ’s middags verteld en gevraagd 
om de instructie nog eens dunne-
tjes over te doen. Nynke blij en het 
werkte. Na de eerste dag twee trot-
se zeilertjes in spe!

Wrikken, peddelen en zeilen
De volgende dag hebben ze nog le-
ren wrikken en peddelen. En daarna 
werd het allemaal zeilen. Het gemak 
waarmee zij met zo’n bootje ma-
noeuvreren na één dag is formida-
bel. Met een parkoers tussen twee 
boeien dat haaks op de windrichting 
ligt, zeilen ze er lustig halve wind op 
los. Prima windje 3Bft. Plus een zon-
netje. Voor je het weet zijn ze met 
elkaar aan het wedstrijdzeilen, wed-
strijd wrikken en wedstrijd pedde-
len. Vanaf het water in ons BM-etje 
was dat allemaal mooi te volgen. 
Zelf hadden we voor de gelegenheid 
ook slechts - gelijk een Optimist – 
het grootzeiltje op. En ouders van 
de andere kinderen voeren zo nu 
en dan ook met ons mee om foto’s 
te schieten. Een prachtige beleving 
met allemaal glunderende kinderen.

Leren kruisen
De laatste dag zou sowieso span-
nend worden, want aan het eind van 
de dag moesten ze het bootje recht 
zien te krijgen nadat het ‘omgesla-
gen’ was. Maar eerst moesten ze nog 
leren om tegen de windrichting in te 
zeilen, te kruisen. En dat was nog 
niet zo eenvoudig. De instructeur 
voer met zijn motorbootje voorop 
en ging telkens door de wind. De 
eerste twee Optimistjes konden dat 
goed volgen, maar de andere boot-
jes raakten achter en wilden dan, om 
bij te blijven, afsteken. En dan lig je 
meteen stil met de kop in de wind. 
Na enige tijd ging ook dat stukken 
beter. 
Tot slot werd iedereen omgeduwd, 
met kleren en al en kregen ze in-

structie hoe het bootje weer rechtop 
te krijgen. Alles afgesloten met een 
certificaat en dagdromen van een 
opa over aanstormende zeezeilers!
Henni en Laura…ze komen er aan!
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Zoals velen onder de PZV’ers zijn wij nieuwsgierig naar nieuwe zeilschepen op de markt . Onder 
andere tijdens Boot Düsseldorf en de Hiswa te Water kunnen we het niet nalaten om primeurs te 
bezichtigen. Ook al speelt het kopen van een nieuwe andere boot nog geen rol van betekenis. Zeker 
omdat we zeer tevreden waren over de Salona 37 “Sjtuf”.

Manfred Paradiek

snAbb 
de opvolger van Sjtuf
       

Schipper & schip

Sjtuf
Wij hebben veel plezier mogen beleven met “Sjtuf”, 
heel wat mooie tochten gemaakt.
Juist door goede zeileigenschappen, snelheid en hoog 
kunnen varen, lukte het meerdere malen om in slechts 
drie weken flinke afstanden te maken. We hebben on-

der andere de Kanaaleilanden bezocht inclusief Saint-
Malo. Zuid-Engeland tot aan Falmouth. De laatste va-
kantie die we met dit schip beleefden was Denemarken 
inclusief Kopenhagen. Verder hebben we zesmaal ach-
tereen met de Sjtuf de Ramsgate meegevaren. Tijdens 
onze eerste Ramsgate, als zeuntjes, wel met een zwar-

te bladzijde. Zoals wellicht velen zich kunnen herinne-
ren kwamen wij met volle snelheid op een zandbank 
terecht. Maar gelukkig was het opkomend tij. 
Wij weten zeker dat de volgende eigenaren van Sjtuf 
eveneens veel plezier van haar zullen hebben. De 
thuishaven is ergens in het Limpfjord in Denemarken 
geworden.

Kijken is kopen
Zoals gezegd, ondanks onze tevredenheid over de Sa-
lona, konden wij het niet nalaten bootjes te bekijken. 
En een wijsheid zegt: “Kijken is kopen!”. Naast onze in-
teresse voor sportieve zeiljachten zoals de Salona en 
X-jacht, waren wij ook altijd erg enthousiast over het 
werfvakmanschap van de Zweedse merken zoals Na-
jad, Hallberg Rassy, Comfortina (inmiddels is dit een 
Duitse werf) of de bekende Nederlands merken C-yacht 
en Breehorn. Recentelijk kwam daar nog de Saare bij. 
Deze laatste is nog niet zolang op de markt en wordt in 
Estland conform Zweedse tradities gebouwd.
Een minder bekend merk in Nederland is Arcona 

Yachts, maar qua zeileigenschappen wel een concur-
rent voor X-Yachts (de performance serie) en ook voor 
Salona. Naast de goede zeileigenschappen tref je bij dit 
schip het Zweeds vakmanschap aan qua afwerking van 
het interieur.

Arcona 381: “snAbb” 
Alhoewel we zeer enthousiast over de Hallberg Rassy 
372 en Saare 38 waren, wilden we qua snelheid en 
vaareigenschappen in de buurt van de Salona blijven. 
En we waren er van overtuigd, dat we er dan beter aan 
deden om te kiezen voor Arcona. En juist om de bewus-

te keuze te benadrukken, vonden we de naam “snAbb” 
toepasselijk (hetgeen “snel” betekent in het Zweeds). 
De Zweden zelf vergelijken de Halberg met een Mer-
cedes en de Arcona met BMW (zie een uitgebreide 
Zweedse test met Engelse ondertiteling):  https://
hamnenplay.solidtango.com/video/140811-arcona-
381-med-undertext

Schip ophalen uit Zweden
Een mooie bijkomstigheid was, dat we het schip zelf 
konden gaan halen in Gustavsberg bij Stockholm en 
dan gedurende onze vakantie terugvaren naar de thuis-
haven Lelystad. Gedurende deze tocht hadden we de 
mogelijkheid om eigen te worden met het schip en 
de vaareigenschappen zelf te ontdekken. We kunnen 
nu terugkijken op een pracht van een zeiltocht. Langs 
de Zweedse Oostkust: “Nynäshamm, Visby, Vasterik, 
Byxelkrok, Kalmar, Karlskrona, Skillinge en Ystad, via 
Klintholm (Denemarken) naar de Oost Duitse kust om 
vervolgens door het Noord-Oostzee kanaal via de Duit-
se bocht huiswaarts te komen.

Eenmaal op het IJsselmeer weer, hebben we al heel 
wat flessen bubbels mogen ontvangen en opdrinken 
van en met PZV zeilvrienden (Harry, Michel, Sandra, 
Sander, Marja, Mariëtte, Philip, Irene, Marc, Willem, 
Annemieke……). Naast het drinken van bubbels wordt 
er ook gezeild. Ruim 1400 mijl hebben we erop zitten 
en “snAbb” doet zijn naam eer aan. Het is mogelijk om 
qua snelheid zelfs “Sjtuf” te overtreffen. We zijn zeer 
enthousiast over de zeileigenschappen alsmede het 
mooi afgewerkt interieur. Blij met onze keuze en klaar 
voor de komende Ramsgate.
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Manuela Paradiek

   24 uurs met de  
Dancing Queen

Evenement

Samen met Sander, Manfred en Giel Hans-
sen hebben we op de Dancing Queen 
meegedaan aan de 24 uurs race. Dit is een 
jaarlijkse zeilwedstrijd op het IJsselmeer, 
Markermeer, Waddenzee en de Noordzee. 
Met 461 kajuitzeiljachten en haar 1700 be-
manningsleden is de Kustzeilers 24 uurs 
Zeilrace het grootste zeilevenement van 
Nederland. De te varen route kies je zelf 
met gebruikmaking van gepubliceerde rak-
ken die maximaal 2x gevaren mogen wor-
den. Je kunt kiezen uit negen starthavens 
aan het IJsselmeer en vijf aan het Marker-
meer, om dan 24 uur later voor de haven 
van Medemblik te finishen. Als je finisht 
tussen 23 en 24 uur na de start, had je 
mogelijk met een andere rakkenkeuze wat 

meer mijlen kunnen scoren. Bij het passe-
ren van de finish tussen 24 en 25 uur na de 
start worden er “strafmijlen” afgetrokken. 
Binnenkomst vóór het 23e en ná het 25e 
uur levert een DSQ op. Voor het tijdverlies 
tijdens het schutten in het Naviduct van de 
Houtribdijk en de sluizen van de Afsluitdijk 
wordt een compensatie gegeven. 

Getwijfel 
Gezien het feit dat de Dancing Queen in Me-
demblik ligt, hadden we in eerste instantie 
besloten om te starten in Medemblik. De 
laatste weersvoorspellingen gaven echter 
een noordoosten wind aan. Dat betekende 
dat we het eerste rak wind tegen hadden. 
Dus toch maar snel op de motor naar den 

Oever om daar te starten richting het zuid 
oosten. Snel de haven uit en onderweg 
nog wat eten klaar gemaakt. We vergaten 
bijna te kijken hoe de wind daadwerkelijk 
waaide, maar kwamen er gelukkig bijtijds 
achter dat deze uit het zuidoosten kwam. 
Snel weer terug naar Medemblik waar we 
keurig op tijd zijn gestart.

Navigatieverlichting
De nacht viel al snel. Er stond een wind-
kracht 3 tot 4 die draaide van het zuid-
oosten naar het oosten. We konden prima 
lange rakken zeilen langs de Friese kust. 
Het was behoorlijk druk op het water. Con-
tinu zagen we rode en groene lampjes van 
zeilboten die ons tegemoet kwamen. Daar-
naast ook vele witte lampjes waar we naar 
toe voeren en uiteindelijk inhaalden. He-
laas had niet iedereen zijn lichten in orde. 
Sander en ik zagen een wit lichtje naar ons 
toe komen. Wat is dat nou? Toen de zeil-
boot voorbij was, zagen we rood/groen 
licht van ons af gaan. Bleek het toplicht van 
de betreffende boot verkeerd om gemon-
teerd ??. 

Windstilte
In de ochtend begon de wind iets af te ne-
men, maar er stond nog voldoende wind 
om snelheid te behouden. Rond 10 uur 
hadden we zo’n 95 mijl gezeild. Het ging 
lekker, maar helaas viel de wind meer en 
meer weg met als gevolg dat we om 12 uur 
helemaal stil lagen. Windkracht 0 op de 
teller maar dat was nog niet het ergste…. 
de Dancing Queen en haar bemanning wa-
ren helemaal zwart van de kleine vliegjes. 
Vliegjes op je armen, benen en zelfs in je 
oren.
Harry Olie stuurde ons opbeurende appjes 
dat er wind aan kwam, maar wij zagen die 

nog niet. Van 12.00 tot 14.00 uur hadden 
we maar liefst 2 mijl gezeild...Let wel 2 mijl 
Tot de finish was het nog zo’n 12 mijl. Zou-
den we dat redden?
Gelukkig trok de wind iets aan, waardoor 
we ruim binnen de tijd over de finish kwa-
men met 116.8 mijl gezeild. 

Warm onthaal
De aankomst in Medemblik was geweldig. 
De kades stonden vol met mensen en er 
werd geklapt en gezongen toen we binnen-
voeren. Dit voelde als een overwinning! 
Helaas bleken de kleine ‘bootjes’ met wei-
nig wind in het voordeel en ging de winst 
naar een Dehler van 9 meter. 
Van de 59 boten met een lwl. (lengte water-
lijn) van meer dan 10 meter (spi en non-spi 
tezamen, want dat onderscheid wordt niet 
gemaakt in de uitslagentabellen) waren wij 
nummer 6 met een lwl. van 13,5meter, de 
op twee-na langste lwl. van iedereen en 
zonder spi . Een resultaat waar we tevreden 
over mochten zijn. We kijken dan ook met 
veel plezier terug op een bijzondere 
24 uurs
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Eric van Genugten 

Volvo Ocean Race 
2017-2018

Evenement

Er doen twee Nederlandse schepen 
mee, de Brunel en de Akzo Nobel. In 
totaal zijn er zeven deelnemers die 
op exact dezelfde schepen varen. 
Tactiek, navigatie, weerinterpretatie, 
uithoudingsvermogen, weinig pech 
en zeemanskunst bepalen of je wint.

Meedoen
Als je deze ontberingen niet wilt en 
lekker thuis achter je computer het 
gevecht wil aangaan met tiendui-
zenden andere zeilfanaten, dan kan 
dit. Met dezelfde weersomstandig-
heden als de echte racezeilers vaar 
je zelf de etappes door mee te doen 
met de live game op www.virtual-
regatta.com. Pas op, meedoen kan 
verslavend zijn en nachtrust kosten. 
Maar zoals bij elke verslaving is er 
ook een beloning. 70.000 andere 
zeilers verslaan of nog meer. De 
vorige race deden er uiteindelijk 
200.000 mensen mee. Het is ook 
een manier om te zien hoe je eigen 
wedstrijdbeslissingen uitvallen. De 

echte race kun je zo ook beter be-
grijpen en volgen.

Leerzaam
Even wat uitleg. Op de site van het 
spel kies je voor de ‘offshore racing’ 
variant en de ‘Volvo Ocean Race’. 
Je hebt de keus als recreant mee te 
doen, als ‘guest’ is dit kosteloos. Je 
hebt dan een beperkt aantal moge-
lijkheden om je schip naar de finish 
te navigeren. Je krijgt de beschik-
king over een schip en wat zeilen. 
Je kunt zelf invoeren welke koersen 
je schip naar de finish moet varen, 
met welk zeil. Je krijgt meteen feed-
back in welke snelheid dit resul-
teert. Als je de koers van je schip 
wijzigt krijg je ook te zien waar je 
met die koers na 1, 2, 3, 6, 12 en 
24 uur bent uitgekomen met de 
huidige en komende wind. Je kunt 
jezelf 3D zien varen en 360 graden 
om je heen kijken. Ook zie je andere 
schepen in de buurt waarvan je kan 
opvragen welke koers ze varen, hun 

snelheid en positie. Je kunt als je 
wilt aan iemand een bericht sturen 
en instellen deze persoon te blijven 
volgen. Dit kan ook leerzaam zijn. 
Zo volg ik de overall nummer 1 in 
het spel. Als je geen zin hebt om zelf 
een koers te verzinnen kun je deze 
professionals ook achterna varen.

Winnen
Als fanatiekeling merk je al snel dat 
je als ‘guest’ wordt ingehaald. Dit 
komt omdat je door credits te kopen 
je schip sneller kunt maken. Door 
extra te investeren kun je meer zei-
len kopen, foils, snellere winches, je 
schip polishen etc. Dit is wat ieder-
een doet die enige kans wil maken 
om een etappe te winnen. Als je in-
vesteert, kun je gebruikmaken van 
een automatisch systeem om het 
juiste zeil bij de actuele wind op te 
zetten, maar handmatig blijft ook al-
tijd een optie. Verder kun je nu ook 
een windhoek opgeven. Bijvoor-
beeld ik wil 45 graden aan de wind 

De Volvo Ocean Race (VOR) is de komende maanden volop bezig en eindigt eind juni 2018 in 
Scheveningen. De race is goed te volgen op www.volvooceanrace.com. Het is de formule 1 in 
oceaanzeilen. Om op zo’n boot te stappen helpt het om gek genoeg te zijn en negen maanden 
af te zien met o.a. weinig slaap en gratis afvallen (ongeveer 5 kg per etappe) ondanks 7000 
calorieën aan voedsel per dag.

zeilen of 41 graden. Het schip blijft 
dan deze windhoek aanhouden ook 
als de wind van richting verandert. 
Je kunt nu ook waypoints opgeven 
of kiezen voor schema’s van koers-
wijzigingen, bijvoorbeeld na drie uur 
overstag etc.… Je snapt, wil je win-

nen heb je dit wel nodig. Als je wilt 
slapen trouwens ook! Zie voor ver-
dere mogelijkheden op de site zelf.

Investeren
Ook bij dit spel is het zo dat zonder 
goede spullen je de race niet kunt 
winnen. Vergeleken met de vorige 
versie is het wel wat duurder ge-
worden maar wat is 21 euro voor 
22 dagen zeilplezier? Maar je kunt  
ook gratis meedoen natuurlijk. Je 
kunt elk moment beginnen aan de 

race. Je krijgt dan een middenposi-
tie in het veld en je moet jezelf zien 
op te werken. Wat je als fanatieke-
ling zeker nodig hebt om je strate-
gie te bepalen is www.zezo.org, een 
routeplanner (gratis), met zestien-
daagse weersverwachting en route 

suggestie, forum en nog veel meer 
mogelijkheden. Dit is onontbeerlijk. 
Op sociale media is er ook een hoop 
te doen over de race als je daar zin 
in hebt.

Naam van je schip
Binnen het spel geef je jouw schip 
een eigen naam, mijn schip heet 
‘Barbe de Rodshild’. Als je nog gaat 
meedoen geef dan PZV in de naam 
(Cyrano PZV doet mee), dan ben 
je herkenbaar. Je resultaten kun je 

vergelijken met land-, provincie- en 
stadgenoten. Dus wie is de snelste 
in Eindhoven/Noord Brabant? Je 
kunt elkaar berichten sturen binnen 
de game en elkaar als vrienden aan-
melden en zo makkelijk op de hoog-
te blijven van de positie van ande-

ren in de race. Zo kun je meteen 
zien of je de snelste PZV’er bent. Als 
club kun je je ook aanmelden, maar 
ik weet alleen niet hoe dit moet. Er 
is vast een handig iemand die dit uit 
kan vogelen.

Op de VOR-site kun je bij ‘race’ de 
actuele positie van de racesche-
pen volgen op een tracker, ook 3D, 
met zeilvoering. Hier kun je ook 
de weersvoorspelling zien (gra-
tis), windrichting en de isobaren 
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bijvoorbeeld. In het spel kun je de 
echte schepen zien als je bij ze in de 
buurt bent.

Lekker zeilen in 
de wintermaanden
Het grote voordeel van de game, het 

is big fun en leerzaam. Vorige keer 
zeiden een aantal leden: ‘Het kost 
zoveel tijd.’ Maar als je er lol in hebt 
is dat geen argument. Desnoods 
maar wat minder fanatiek meedoen 
en af en toe eens kijken waar je bent 
of waar je vastgelopen bent. Lekker 

zeilen in de wintermaanden. Als je 
nog tactische tips hebt of sites met 
extra informatie hou ik me aanbevo-
len. Laat even weten als je meedoet
(evgenuchten@gmail.com).  
Leuk om iedereen te volgen. Veel 
plezier.

VAKMANSCHAP 
ONTMOET 

TECHNOLOGIE
Kom langs en laat u overtuigen hoe wij de 

beste zeilen voor u en uw boot maken.

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

Zeilzomer 2017, 
één lange zeiltocht

Tochtverslag

Eerst uitzieken
Zo denk je dat je nog alles kunt… en zo ben je uitgeteld. 
Daar valt dan niets anders aan te doen dan uitzieken 
en zorgen dat je weer op krachten komt. Zeilen was er 
even niet bij en dus heeft de Lady jammer genoeg de 
hele maand mei en nog een dag of tien in juni stil ge-
legen. En dat terwijl we best ambitieuze plannen voor 
haar hadden voor wat betreft de zomermaanden. Ge-
lukkig hebben we die plannen daarna toch nog kunnen 
verwezenlijken.

Tochtplanning
Al lang van tevoren had ik me voorgenomen weer eens 
een wat langere tocht naar het zuiden te maken. In het 
kader van de voorbereidingen had ik een aantal PZV 
vrienden bereid en enthousiast gevonden om deel-
trajecten mee te varen. Mijn oorspronkelijke planning 
was om rond 1 juni voor een week of zeven te vertrek-
ken richting Kanaaleilanden en/of Zuid Engeland. Eind 
mei was m’n conditie echter nog niet zodanig dat ik het 
aandurfde te vertrekken. Dat was een dag of tien la-
ter gelukkig wel het geval en op 10 juni zijn we met de 
eerste crew, d.w.z. Peter (Plantinga), Wim (van Roode) 
en ondergetekende, alsnog vertrokken richting zuiden.
Er was een globaal idee betreffende de tocht: een 
rondje varen, d.w.z. afhankelijk van weer en wind via 
Zuid-Engeland dan wel via de Belgische- en Normandi-

sche kust naar de Kanaaleilanden, en dan zo mogelijk 
langs de andere kant terug. De tocht was qua beman-
ning in principe gepland in blokken van twee weken. 
Die planning moest natuurlijk wat worden aangepast 
c.q. ingekort door het later dan geplande vertrek, maar 
dat liet zich gelukkig betrekkelijk gemakkelijk regelen. 
Voor wat betreft de bemanningswissels werd in eerste 
instantie wel de datum afgesproken, maar werd pas 
gaande de tocht - wanneer duidelijk werd wat haalbaar 
was - de wisselplaats vastgesteld. Terugkijkend kunnen 
we constateren dat het gelukt is om alle wissels op het 
vaste land en in een wat grotere, goed bereikbare stad 
(Cherbourg, Granville en Saint Malo) te laten plaats vin-
den.

Op weg naar Boulogne
Het traject van de eerste twee weken leidde ons via 
Middelburg, Blankenberge, Duinkerken, Boulogne, 
Dieppe, Fécamp en Saint Vaest naar Cherbourg en ver-
volgens via Diëlette en Saint Helier naar Granville. 
In deze periode hadden we mooi zomerweer, met lek-
kere temperaturen, maar over het algemeen (te) wei-
nig wind. Toch was er ook af een toe een dag dat we 
onder een blauwe hemel met hier en daar een wit 
wolkje, verwaaid lagen, omdat het die dag toevallig wel 
- en dan ook heel stevig - waaide, maar dan wel vanuit 
de voor ons verkeerde richting. 

Op onze maidentrip met de Lady Five in april j.l. pakte ik een ‘koutje’, dat zich al snel ontwikkelde tot 
een vervelende longontsteking. Daarop volgde een kuurtje, een allergische reactie en weer een ander 
kuurtje. En dit alles ging gepaard met een voor mij ongekende terugval in energie en conditie. 
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Ook hebben we in deze periode toch ook nog enkele 
stevige zeiltochten kunnen maken. Bizar genoeg was 
één daarvan die van Boulogne naar Boulogne, dit om-
dat - eenmaal onderweg - de doelstelling, te weten bin-
nen voor ons acceptabele marges die dag Dieppe nog 
bereiken, zo halverwege de rit niet haalbaar bleek. Der-
halve hebben we toen besloten om ‘de steven te wen-
den’ en - vóór de sterk aantrekkende wind weg - naar 
de vertrekhaven terug te zeilen. Toen we terug waren 
voor de havenmond van Boulogne was de wind inmid-
dels tot zo’n 7 Bft aangetrokken en waren we blij dat 
we naar binnen konden.

Saint Malo en de Rance 
In Granville stapten Peter en Wim af en Bep (de schip-
perse) en Peter (Peeters) op. De eerste week van die 
periode hebben we de havens van Saint Malo (Port 
Vauban en Port des Sablons) aangedaan en natuurlijk 
een dagje Saint Malo verkend. Helaas was dat een re-
gendag, overigens pas de eerste van deze reis. Die dag 
leverde de Lady een aantal parapluies op, in totaal wa-
ren er na afloop vijf aan boord. Die parapluies zijn in 
het laatste deel van onze tocht nog één keer gretig ge-
bruikt en wel in Portsmouth, tijdens onze tweede - en 
tevens laatste regendag. 
Na Saint Malo zijn we naar Saint Cast gezeild, een haven 
aan deze kust die bij wijze van uitzondering 24/7 bereik-
baar is. Saint Cast is een pittoresk plaatsje en de jacht-
haven die in 2008 is aangelegd kent uitstekende voor-
zieningen. Het verblijf daar was dan ook een genoegen. 
De volgende dag zijn we terug gevaren richting Saint 
Malo, om daar de rivier de Rance op te varen naar 
Plouer sur Rance. Hadden we nog nooit gedaan en dit 
is zeker een aanrader! Schilderachtige vergezichten, 
met veel bootjes op de boei of op anker in de diverse 
inhammen en prachtige oude huizen langs de oevers. 
Alsof je door een levend schilderij vaart. In Plouer, een 
gemoedelijk en gastvrij haventje, nog niet door toe-
risten overspoeld, werden we vriendelijk opgevangen 
door enkele ‘vaste liggers’. De havenmeester was ken-
nelijk even bezig met z’n middagslaapje.

Terug naar Cherbourg
We eindigden deze week weer in Saint Malo, waar za-
terdag eind van de middag Bauke (Sijtsma) en Carla 

(Peters) per auto arriveerden. Bauke als opvolger van 
Peter aan boord en Carla voor de gezelligheid, natuur-
lijk voor ons allemaal, maar met name om op zondag 
samen met Peter naar huis te rijden. Die zaterdag-
avond hebben we na een genoeglijke borrel gezamen-
lijk genoten van het door Peter bereide feestelijke af-
scheidsmaal. Zondagmorgen na het ontbijt vertrokken 
Carla en Peter richting huis om kort daarna naar hun 
eigen boot in de Med te vertrekken.
Met Bauke en Bep zijn we vervolgens via Granville, 
Saint Helier, en Saint Peterport naar Cherbourg gezeild, 
waar zaterdag onze nieuwe crewmembers Chiel (de 
Jong) en Piet (Lucassen) arriveerden en van waaruit 
Bep op zondag terugreed naar het Nuenense.
Gedurende deze hele periode hadden we, met uitzon-
dering van de regendag in Saint Malo, mooi zomer-
weer, met geleidelijk aan meer zeilwind. Met name 
de tocht van Jersey naar Guernsey is wat deze periode 
betreft vermeldenswaard: halve wind, kracht 3 à 4 Bft, 
kraakhelder, een uiterst aangename temperatuur en 
het hele stuk kunnen zeilen.

Oversteek naar de Solent
De in de tweede twee weken ingezette verbetering van 
de zeilomstandigheden zette door gedurende de laat-
ste weken van de reis en wel zodanig, dat we v.w.b. de 
hele tocht ‘overall’ nagenoeg op de verhouding 50/50, 
waar het betreft zeil- en motoruren zijn geëindigd. 
Vanuit Cherbourg zijn Bauke, Chiel, Piet en ondergete-
kende overgestoken naar Portsmouth aan de Solent. 
Ook deze tocht kende weer ideale zeilomstandighe-
den. Een volle dag gezeild, van deur tot deur dus! Na 
Portsmouth hebben we Yarmouth, Chichester Marina, 
Brighton, Eastbourne en Dover aangedaan en zijn we 
van daaruit overgestoken naar Duinkerken, om vervol-
gens via Blankenberge, op Sint Annaland aan te gaan.
In Portsmouth kenden we de tweede regendag van de 
hele tocht tot dan toe. Onze, sinds Saint Malo in over-
vloed aanwezige parapluies, stelden ons echter in staat 
om toch een groot gedeelte van de dag in de stad rede-
lijk goed te kunnen passagieren en ook daar weer het 
een en ander te zien. 
Onderweg hebben we die week vanuit Yarmouth nog 
een stevige fietstocht gemaakt naar de kop van Wight, 
om de Needles vanaf land te bewonderen. 

De kop van Willem!
En in Dover werden we, na aankomst in de kuip van de 
Lady aan de borrel zittend, verrast door een klop op 
de romp, gevolgd door het om de hoek van de buiskap 
verschijnen van het hoofd van Willem (Triki). Hij bleek 
met de Hellen, met aan boord zijn dochter en haar 
vriend, ook in Dover te liggen. 
Dat werd dus een heel gezellige avond, die na een po-
ging om met z’n allen te gaan eten in The White Horse 
(café waar de kanaal zwemmers hun naam op muur of 
plafond schrijven, maar waar naar toen bleek helaas 
net op woensdagvond niet gekookt wordt) eindigde 
aan boord van (ja, u raadt het al…) de Hellen. Willem 
wist daar à l’improviste en binnen de kortste keren een 
heerlijke éénpansmaaltijd te bereiden, waar we met 
z’n allen onder het genot van daarbij passende drank-
jes hebben genoten. 
Gegeven het feit dat de Hellen i.v.m. een reparatie de 
volgende dag nog aan Dover gebonden was en wij van 
de Lady die dag ‘s morgens moesten besluiten om nog 
een ‘verwaaidag’ voor lief te nemen, hebben we het 
gezamenlijk eten, maar nu aan de wal en bij een plaat-
selijke Italiaan, die volgende dag nog eens dunnetjes 
over gedaan. Heel leuk zo’n onverwachte ontmoeting 
met PZV-maten!

Terug naar Sint Annaland
De daaropvolgende dag is de Lady wel over gestoken 
naar Duinkerken. De zeegang was die dag overigens, als 
resultaat van de harde wind van de dag tevoren, vooral 
in de buurt van de Engelse kust nog zodanig dat we 

blij waren dat we de vorige dag niet waren uitgevaren. 
Daarna dus van Duinkerken naar Blankenberge en de 
daarop volgende dag, zoals gezegd, naar de thuishaven. 
Ook die laatste dag hebben we nagenoeg het hele stuk 
kunnen zeilen. Vanuit Blankenberge zijn we eerst in zee 
gestoken tot net voorbij de pieren van Zeebrugge, daar 
is de motor uit gegaan en die is pas weer gestart bij 
het naderen van de sluizen van Hansweert. En ook op 
het laatste stukje van Wemeldinge richting Annaland 
konden de zeilen weer omhoog. Onderweg af een toe 
een buitje, waardoor alleen Piet - onze stuurman van 
dat moment - nat werd, maar die had zich goed voor-
bereid, en zat dus ‘goed in ’t pak’. Moe maar voldaan na 
een tocht van zes en een halve week lagen we diezelfde 
avond om 19.30 uur weer veilig afgemeerd in de eigen 
box van de Lady in Sint Annaland. Daar hebben we dan 
ook maar weer een lekker drankje op genomen!
De volgende dag, maandag 24 juli, na het opruimen en 
schoonmaken van de Lady, heeft mijn lieve schipperse 
ons in Annaland opgehaald en zijn we huiswaarts ge-
keerd.

De tocht in retrospect
Alles bij elkaar hebben we een fantastische tocht gehad 
met op een dag of twee na alleen maar mooi weer. We 
hebben ruim 1100 mijl gevaren. We zijn zoals gezegd 
een dikke zes weken onderweg geweest en hebben 
gaande de tocht steeds meer kunnen zeilen. We heb-
ben genoten van de zee en hebben veel mooie plekken 
en dingen gezien. We hebben gedurende de hele reis 
ongestoord kunnen slapen en lekker kunnen eten. Dat 
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laatste een aantal malen op de wal, maar er is ook een 
aantal malen voortreffelijk gekookt aan boord. En het 
belangrijkste: als bemanning(en) hebben we het zon-
der uitzondering steeds ’verrekt gezellig’ gehad. Het 
was een PZV-tocht in optima forma. Recent hebben we 
met zo goed als de gehele crew bij ‘De Sonse Haven’, 
onder het genot van een drankje en een hapje nog wat 
nagepraat over de tocht en dat nog maar eens aan el-
kaar verteld!

De rest van het zeilseizoen
Helaas bleef het voor wat betreft de Lady Five dit sei-
zoen bij deze ene tocht. Gelukkig had dat niets met 

ziekte of zo te maken, maar waren er andere redenen 
(in dit geval best hele leuke) die met zich mee brachten 
dat de Lady de rest van het seizoen, d.w.z. vanaf haar 
afmeren op 24 juli tot het vertrek naar de winterber-
ging op 12 oktober, stil heeft gelegen.
Ik ben dan ook met een dubbel gevoel naar de win-
terberging gevaren. We hebben, zoals beschreven, een 
hele leuke zomerzeiltocht gehad en ook datgene wat 
we in de tweede helft van het seizoen hebben gedaan 
was heel erg leuk, ik had het niet willen missen, maar 
feit blijft dat een schip moet varen en eigenlijk geldt 
dat ook voor een schipper. Volgend jaar beter wat dat 
betreft, zullen we maar hopen.

Zo bleek op een bepaald moment 
het molentje van onze windsnel-
heidsmeter niet meer te draaien. 
Dientengevolge hebben we op 
enkele trajecten gevaren zonder 
windsnelheidsaanduiding. Daar 
valt overigens goed mee te leven, 
maar het is toch wel fijn als zo’n 
meter werkt. 
Dus hebben we op een rustig mo-
ment, in de haven van Yarmouth, 
Bauke omhoog gehesen, eigen-
lijk in de veronderstelling dat het 
molentje het na zo’n 20 jaar ge-
woon voor gezien had gehouden. 
Maar wat bleek, dat laatste gold 
slechts voor de flexibele kunst-
stof sluitring die geacht werd de 

ruimte tussen twee delen van het 
huis van het molentje te vullen. 
De ring was gedurende de vele 
jaren trouwe dienst geleidelijk 
zo uit gaan lubberen dat ‘ie ten-
slotte gewoon was afgezakt (zoals 
een broek dat ook kan doen…) en 
het molentje had geblokkeerd. 
Dus molentje mee naar beneden 
genomen, zelf-vulkaniserende 
tape om de ring en voor de zeker-
heid ook maar om de andere ring 
aangebracht, Bauke met de hele 
zaak weer omhoog gehesen, het 
geheel weer gemonteerd, scha-
kelaar omgezet en daar hadden 
we weer windaanwijzing.

Windsnelheidsmeter zit vast 

Vast tussen kreeftenkorven
De volgende dag stond Duinkerken  - 
Boulogne op het programma. Deze 
tocht verliep voorspoedig, dat wil zeg-
gen tot voor Cap Gris Nez. Het barstte 
daar van de kreeftenkorven die, han-
gende aan een ‘bidon’ (zoals dat in goed 
Frans blijkt te heten…), veelal voorzien 
van een zgn. neuringlijn die op zijn 
beurt ook weer was voorzien van een 
bidon, maakten dat je heel goed moest 
kijken waar je voer. 
De stroom, die ten tijde van onze pas-
sage zo’n drie-en-een-halve knoop be-
droeg, zorgde er voor dat de bidons 
vaak voor een groot deel onder water 
getrokken waren en dus niet goed tot 
slecht zichtbaar. En ja, u raadt het al. We 
hebben heel veel bidons tijdig gesigna-
leerd en kunnen ontwijken, maar bij één 
kreeftenkorf met z’n twee bidons lukte 
dat net niet. In de vork van de twee bi-
dons gevaren lagen we vervolgens van 
het ene moment op het andere mo-
ment muurvast, pal voor Cap Gris Nez 
(op 50.52.45 Noord en 01.33.71 Oost). 
Dit, terwijl de stroom nu met zo’n 3,5 
knts langs de Lady Five scheurde. Het 
was stralend blauw, de zee was geheel 
leeg, geen ander schip te bekennen.
Nou was onze bemanning niet voor één 
gat te vangen en met twee van de drie 

bemanningsleden met een degelijke 
technische achtergrond waren onze 
opties, het werden er zeven, dan ook 
vlug op papier gezet. Zelf hield ik optie 
acht nog even in m’n zak. Vervolgens 
konden we de ene na de andere optie 
van de eerste zeven afvinken als zijnde 
onwerkbaar. En dus was optie acht, t.w. 
het inroepen van de hulp van Crois Gris 
Nez, al snel aan de orde. Dat gebeurde 
dus snel en het leidde tot de toezegging 
dat een Pan Pan zou worden uitgezon-
den. Als dat niet binnen redelijke tijd tot 
iets zou leiden zouden de hulptroepen 
aan de wal gemobiliseerd worden, was 
de bijkomende gerusstelling. 
Kort daarna hoorden we het Pan Pan 
bericht doorkomen via de marifoon en 
na een klein kwartiertje verscheen zo-
waar de ‘Scarpe’, een boot van de Police 
Maritime, die op patrouille het Pan Pan 
bericht had ontvangen. Een eerste ma-
rifooncontact met de Scarpe leerde ons 
dat ze geen duiker aan boord hadden en 
onze eerste conclusie was dan ook dat 
ze weer zouden vertrekken. Maar tot 
onze verrassing zagen we ze toch een 
RIB strijken, die vervolgens snel op ons 
afkwam. 
Voor wat toen volgde verdienen de 
mannen van de Scarpe (à la het pro-

gramma Radar!) een warm bad!
Gedurende zeker drie kwartier tot een 
uur hebben ze alle mogelijke moeite 
gedaan om de Lady te bevrijden van de 
lijnen waarin deze gevangen zat, tot en 
met het doorsnijden van de betreffende 
neuring lijn toe. Met het geleidelijk af-
nemen van de stroom nam de druk op 
de bidons wat af, kwamen die wat meer 
in ‘t zicht en waren de lijnen iets mak-
kelijker te bewegen. Maar het kostte 
bloed zweet en tranen om het uiteinde-
lijk voor elkaar te krijgen. 
En in plaats van het genoemde warme 
bad was voor de meest betrokken po-
litieman eerst sprake van een koude 
douche. Aan het eind van de rit was 
hij, op zijn buik in de RIB liggend om 
zo goed mogelijk bij bidons en lijnen te 
kunnen komen, drijfnat van het zoute 
zeewater. Op het moment dat de Lady 
weer vrij was steeg er een gejuich op 
van alle direct betrokkenen. Onze dank 
was natuurlijk groot en dat hebben we 
vervolgens in de vorm van twee flessen 
wijn aan de bemanning van de Scarpe 
duidelijk gemaakt. Zo waren we, zonder 
zelf nog een druppel wijn te hebben ge-
dronken, in twee dagen tijd al drie fles-
sen van dat lekkere spul kwijt….

Lijn in de schroef
Op de derde dag van onze 
tocht - het was weliswaar 13 
juni, maar gelukkig nog geen 
vrijdag - in de aanloop naar 
Duinkerken, begon onze aan-
drijving plotsklaps hevig te 
schokken. Vermoeden: er zit 
iets in de schroef. Mindering 
van het toerental leidde tot 
een wat rustiger, maar nog 
steeds schokkend bewegen. 
Op deze wijze was het ech-
ter wel doenlijk om de aan-
loop te voltooien en richting 
jachthaven te gaan. Bij het 
achteruit slaan vlak voor het 
afmeren kwam het schokken 

echter weer in alle hevig-
heid terug, terwijl naast de 
boot een verzameling dunne 
groene kunststof draadjes bo-
ven kwam drijven, kennelijk 
afkomstig van datgene wat in 
de schroef zat. Ik moet er bij 
zeggen dat we op de Lady een 
touwsnijder om de schroefas 
hebben zitten…….
Eenmaal afgemeerd leek goe-
de raad duur, want het was 
duidelijk dat we het probleem 
zelf niet zouden kunnen op-
lossen en dat we een duiker 
nodig hadden. Nu lag tegen-
over ons, aan de andere kant 

van de steiger, een Belgische 
solozeiler. Deze wist onze zor-
gelijke blikken van dat mo-
ment kennelijk op waarde te 
schatten en kwam naar ons 
toe met de vraag of we een 
probleem hadden. Toen we 
hem het probleem hadden 
uitgelegd reageerde hij subiet 
met de opmerking dat hij dat 
wel even zou oplossen.
 En zo gezegd, zo gedaan! Een 
paar minuten later kwam hij 
gekleed in wetsuit en voorzien 
van duikbril en snorkel naar 
de Lady Five gelopen, stapte 
zonder dralen het water in en 

had binnen een mum van tijd 
het probleem geklaard. Boos-
doener bleek een gevlochten 
nylon line die kennelijk op het 
voor de Lady verkeerde mo-
ment op de verkeerde plaats 
in het water c.q. onder water 
had gezweefd en in de schroef 
gedraaid was. Van enigerlei 
vorm van betaling voor zijn 
diensten wilde onze Belgische 
vrind niets weten, maar een 
lekkere fles Merlot konden 
we wel aan hem kwijt. En dat 
deden we maar al te graag, 
opgelucht als we waren dat 
het probleem geklaard was.
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Drie dagen onderweg
Zondagavond vertrokken we vanuit WSV 
De Put binnendoor naar Breskens. Een lan-
ge dag waarin we alle tijd hadden om de 
twee maaltijden voor de komende dagen 
voor te bereiden. Op het Volkerak zagen 
we een Dufour in fel rode kleur aan komen 
varen. De AIS leerde ons dat het inderdaad 

‘Gipsy’ was, het moederschip van Tip Top 
Sailing uit Willemstad. Vorig jaar zijn we 
met hen in flottielje naar Engeland geva-
ren en zij zouden een week later achter 
ons aankomen met de groep op weg naar 
de Kanaaleilanden. Met een groet en een 
‘we zien elkaar in Frankrijk’ voeren we via 
de Oosterschelde richting de sluis die ons 
toegang gaf tot de Westerschelde. We la-
gen als enige in een hele grote sluis. Na 
de sluis werden we geconfronteerd met 
onze enigszins gebrekkige planning van de 
route. Op de Westerschelde stroomt het 
natuurlijk flink. Gelukkig de goede kant uit 
dit keer. Een mooie waarschuwing om vol-
gende keer de routeplanning zorgvuldiger 
te doen. Net voordat het donker werd lie-
pen we Breskens binnen.

Leve het AIS!
De volgende dag vertrokken we met een 
licht gevoel van onbehagen de zee op. We 

Mariëlle de Groot

Reis naar Normandië

Tochtverslag

Afgelopen zomer zijn we samen met onze kinderen Toon (9), Jaap (7) en Pien (6) in onze 
Amare 2 naar Normandië gevaren. Het was voor ons de eerste keer dat we op eigen kiel 
meerdere dagen op zee zouden zijn. Bovendien hadden we nog maar weinig ervaring 
met routeplanningen op getijdenwater. Kortom een flink stap ten opzichte van de dag-
tochten die we eerder over zee gemaakt hebben. Dit is een verslag van onze ervaringen 
tijdens deze tocht.

Onderweg naar Cherbourg, 2e nacht

Toon aan het roer bij Gipsy

wisten dat het dit keer een lange 
tocht zou zijn en waren benieuwd 
hoe we dit gingen volhouden. De 
dag verliep rustig. De Belgische zee-
ziektepillen deden voortreffelijk hun 
werk. De wind nam tegen de avond 
af en het lukte zelfs nog om samen 
buiten aan dek te eten. De enige die 
verontrust op Marine Traffic keek 
was opa: hij vroeg zich af waarom 
we tegen de avond zo ver van de 
kust waren en realiseerde zich toen 
pas de we ’s nachts door zouden 
gaan varen. Wij wisten dat er nog 
een koudefront aan zou komen. De 
vraag was hoe laat? Midden in de 
nacht midden in het Kanaal zette 
de wind goed door. De regen kwam 
met bakken uit de hemel en dat gaf 
een vreemde combinatie met het 
warme zeewater dat mij om de oren 
spatte. Steile golven recht op de 
neus maakte dat de boot soms ste-
vige klappers maakte. Jaap wist te 
melden dat hij dacht dat de boot in 
twee stukken brak. Gelukkig gingen 
de kinderen met behulp van een 
zeeziektepil al snel slapen. Voor mij 
een kwestie van de boot goed aan-
voelen, kop er bij houden en precies 
doorsturen zodat de Amare 2 keurig 
van de golven surfte. Aan Marcel 
de taak om binnen tussen alle zee-
schepen door te navigeren. Wij wa-
ren erg blij met onze AIS: 500 meter 
afstand is best dichtbij in de nacht! 
Dankzij onze meteocursus wisten 
we dat de wind zou gaan liggen na 
enkele uren, en tegen de ochtend 
was het zwaarste deel van de heen-
weg voorbij.

Cherbourg
Vanaf dat moment zijn we 24 uur 
op de motor doorgevaren richting 
Cherbourg. Een hele gekke ervaring 
om deze periode nagenoeg geen 
schepen te zien en vele momenten 
te hebben waarop je geen enkele 
boot aan de horizon (en op de AIS) 
ziet. Voor de kinderen was dit een 
prettig stuk: op de motor betekent 
dat er stroom is en dat de iPad aan 
mocht! Zo zijn we rustig ook onze 
tweede nacht op zee ingegaan met 
de verwachting de volgende och-
tend aan te komen. Hier volgde ons 
tweede lesje in varen op stromend 
water: 3 uur voor Cherbourg voeren 
we 5 knopen door het water met 
een stroom van 5 knopen tegen. We 
probeerde nog even het grootzeil 
naar beneden te halen om te kijken 
of dat sneller ging. Binnen wist een 
mannetje te melden ‘papa, je vaart 
nu achteruit!’. Erg bemoedigend. 
Ikzelf kreeg even het gevoel dat we 
er nooit zouden komen: een paar 
tranen en 15 minuten later wist ik 
dat het een kwestie van geduld was. 
’s-Middags om 15:00 uur liepen we 
Cherbourg binnen. Vermoeid wa-
ren we wel: aanleggen is bij ons 
nooit een probleem maar dit keer 
schampte we de steiger. Dat is wat 
te weinig slaap met je doet. 

Seine op
Vanuit Cherbourg hebben we het 
rustig aan gedaan en alle mooie 
haventjes in Normandië gezien. In 
Saint-Vaast-la-Hougue lagen meer 
Nederlanders in de haven. Tot mijn 
schaamte herkende ik onze mede-
PZVers niet. Annemieke loste dat 

soepel op: hier heb je een PZV-vlag, 
zodat we volgende keer niet meer 
in het boordboek moeten kijken om 
te zien of jullie het zijn. Bij Port-en-
Bessin kwamen we een Nederlands 
stel met twee meiden in de leeftijd 
van Pien tegen: zij bleken in onze 
jachthaven te liggen. Kortom: we 
breiden ons zeilersnetwerk lang-
zaam steeds verder uit. 
In de derde week waren we onder-
weg naar Honfleur. We zouden daar 
het flottielje tegenkomen dat inmid-
dels met stevige dagtochten was af-
gezakt naar het zuiden, met het idee 
om vervolgens zelf met ontspannen 
dagtochten terug te gaan naar Ne-
derland. We beschikten niet over de 
juiste stromingsinformatie van dit 
gebied, maar door onze voorgaande 
ervaringen hadden we zoiets van 
‘dan duurt het maar een halve dag 
langer, we komen er wel’. Dus met 
een flinke stroom tegen en stevige 
golven op de kont tegen voeren we 
de Seine op. Nadat ik al een half uur 
naar dezelfde boei keek riep nog 
naar Marcel: ‘Heb je en lijntje voor 
me dan leg ik hier bij de boei aan. 
Dat kost minder energie!’. 

Motorpech
Dus toch maar even de motor bij-
gezet. Binnen de kortste keren ging 
het alarm af. En wijs geworden door 
alle PZV-lezingen riepen we: te wei-
nig olie! Bijvullen van olie met ste-
vige golfslag is best een kunst, maar 
na drie keer had Marcel het ritme 
te pakken en konden we verder 
varen. Motor opnieuw gestart en 
toen bleek dat we het verkeerde 
euvel hadden opgelost: de water-

Pien aan het roer bij GipsyDe boot is een speeltuin
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Op de motor naar Courseulle sur Mer 

koeling werkte niet. Een inspectie 
onderdeks leerde ons als snel dat 
de waterpomp stuk was. De V-snaar 
die erop zat was een maat te groot. 
Hierdoor was de pulley in de stevi-
ge golfslag tegen de motorsteunen 
aangelopen. Deze klappen hebben 
het gat in de pulley uitgeslepen: 
deze was nu rond in plaats van recht 
met ronde hoeken. De as werd dus 
niet meer aandreven. We hebben 
het euvel tijdelijk kunnen repareren 
door er een ring tussen te plaatsen 
en de moer stevig aan te draaien. 
Even testen en hij hield het: er werd 
water rondgepompt. Buiten voer 
ik inmiddels op een genua van het 
formaat zakdoek en lag voor de sluis 
tegen de stroming nagenoeg stil. 
Dat zag er uitermate professioneel 
uit, maar wij wisten dat we met 
deze ‘fix’ de sluis in, en de overgang 
van 5 knopen stroom naar stilstaand 
water moesten maken. Uiteindelijk 
heeft de motor het gehouden en 
voeren we onder begeleiding van 
gospelmuziek Le Vieux Basin van 
Honfleur binnen. Wij voelden onze 
even koning en koningin. Diezelfde 
middag arriveerde het flottielje in 
Honfleur met nog meer technische 
mannen en vooral onderdelen aan 
boord. De tijdelijke reparatie werd 
versterkt en wij zijn de volgende dag 
met de groep naar Le Havre gevaren, 
omdat we dan in geval van nood di-
rect een sleep konden krijgen. Onze 
kinderen vonden het prachtig: een 
heleboel gezelligheid en zij voeren 
mee op de Gipsy.
In Le Havre hoopten wij snel de 
juiste onderdelen te kunnen vinden. 
Om een lang verhaal kort te ma-
ken: dit duurde veel langer dan de 
bedoeling was en de vraagprijs ging 
drie keer over de kop. 

Hulp van opa en oma
Uiteindelijk zijn de benodigde on-
derdelen besteld in Nederland en 
zijn opa en oma vanuit Nijmegen op 

en neer naar Le Havre gereden om 
de onderdelen te af te leveren. Met 
hulp van een lokale monteur werd 
de pomp in een half uur in elkaar 
gezet en deed de motor het weer. 
Inmiddels was het donderdag en 
hadden we nog 3 dagen om terug te 
komen in Nederland. Ons plan om 
rustig terug te hoppen naar Neder-
land viel in het water. Wij wisten dat 
we in twee dagen terug konden zijn 
met de voorspelde wind en hebben 
dit stuk dan ook in een keer gevaren. 
Dit keer met een goede windkracht 
5-6 van achteren. Beduidend com-
fortabeler dan de heenweg. Vlak 
onder Boulogne liep de Amare 2 
meer dan 11 knopen over de grond: 
Nederland kwam steeds sneller in 
zicht. Rondom Cape Griz-Nez had-
den we onze eerste kaapervaring: 
gelukkig was ook dit vervelende 
stuk met hoge golven en flinke wind 
van korte duur. Eenmaal om het 
hoekje voeren we zeer ontspannen 
richting de Roompot. De volgende 
middag om 18:00 uur legden we aan 
en konden we onze vakantie afslui-
ten met een welverdiende barbecue 
op het strand. De laatste dag van de 
vakantie voeren we op de motor en 
vooral zonder golven terug naar De 
Put: in een keer kon ik de rust van 
binnenwater weer waarderen. 
Voor ons was deze tocht een hele 
mooie ervaring die smaakt naar 
meer. Dank aan opa en oma voor 
het brengen van de onderdelen en 
natuurlijk alle mensen die ons van-
uit Nederland nauwgezet en met 
veel interesse hebben gevolg via 
Marine Traffic. Volgend jaar zoeken 
we toch weer via een flottielje de 
gezelligheid van de andere gezinnen 
op. Voor ons de manier om er ook 
voor onze kinderen een leuke va-
kantie van te maken met de vriend-
jes en vriendinnetjes altijd dichtbij. 
En op naar onze volgende uitdaging: 
ankeren. Iemand nog tips? 

 iPad tijd

Marcel op weg van Le Havre naar de Roompot

Philip Beekman

Blauwe diesel 
goed voor je motor en goed voor het klimaat

Techniek & Vaarpraktijk

Dit voorjaar hebben we een uitgebreide lezing gehad over GTL. Ook in Zeezeilen werd daar aan-
dacht aan besteed. GTL is een synthetische brandstof, die is ontwikkeld om aardgas om te zetten in 
diesel. Daaraan zijn enkele voordelen verbonden. Het ruikt niet en de verbranding is schoner dan 
gewone diesel. Maar het blijft wel een fossiele brandstof, die fors bijdraagt aan de verhoging van 
de CO2 concentratie in de atmosfeer. Bovendien is het niet gegarandeerd vrij van biobrandstoffen 
(FAME, zie kader) waardoor ook het risico van bacteriegroei niet kan worden uitgesloten. 

Begin oktober reed ik mee met een 
inspirerende fietstocht ter gelegen-
heid van de dag van de duurzaam-
heid in Friesland. Ik maakte daar voor 
het eerst kennis met blauwe diesel.
Wat is dat nu voor nieuwigheid?
De algemene term is HVO (Hydrotre-
ated Vegetable Oil) of hernieuwbare 
diesel, maar omdat er aan HVO een 
blauwe kleur wordt toegevoegd, 
wordt het in de wandelgangen blau-
we diesel genoemd. Net als GTL is 
blauwe diesel schoon en reukloos. In 
tegenstelling tot GTL wordt het niet 
van aardgas gemaakt, maar volledig 
van herwinbare en duurzame grond-
stoffen, zoals plantaardige afvaloliën 
en -vetten. Er wordt hard gewerkt om 
ook andere afvalstromen in te zet-
ten voor blauwe diesel, bijvoorbeeld 
door algenkweek op grote schaal uit 
rioolwater.

Op de markt is momenteel Ssynfuel+ 
van de firma Futurefuels in Heeren-
veen. Het is een duurzaam product, 
omdat we geen fossiele brandstoffen 
uit de aardbodem halen en omdat 
de grondstoffen hernieuwbaar zijn. 
Ten opzichte van gewone diesel is de 
CO2 reductie 90% of beter. Er wordt 
gegarandeerd geen FAME aan Ssynfu-
el+ toegevoegd. Daarmee is dus ook 
het gevaar voor bacteriegroei van de 
baan.

Collectief inkopen?
Net als GTL is blauwe diesel duurder 
dan gewone diesel. Het is nog maar 
mondjesmaat te koop, maar wel hier 
en daar verkrijgbaar. De prijs ligt on-
geveer één derde boven de prijs van 
gewone diesel. Misschien dat er wat 
aan de accijns kan worden gedaan 
om dit verschil te verkleinen.

Kortom, als je GTL tankt, is het goed 
voor je motor (met wat minder em-
missies en biologisch afbreekbaar), 
maar als je blauwe diesel tankt, is 
het goed voor je motor èn goed voor 
klimaat en milieu. Bij gebleken be-
langstelling kunnen we kijken of we 
met een inkoopactie korting kunnen 
organiseren.

FAME - Fatty Acid Methyl Esters
Is de momenteel meest voorkomende 
toevoeging aan diesel:
FAME heeft andere hygroscopische 
eigenschappen, d.w.z. dat het tot 8 keer 
meer water aantrekt als normale diese.
- Verhoogde concentratie van 

water kan leiden tot biologische 
verontreiniging (bacteriën/algen/
schimmels).

- Fame heeft niet hetzelfde 
zwellende effect op pakkingen als 
normale diesel, wat tot lekkage kan 
leiden.

- Fame kan ervoor zorgen dat 
oude vervuilingen in het 
brandstofsysteem loskomen.
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Jacqueline van Amstel

Muzikale zeiltocht naar Ierland
reisverslag vanaf de Xinia: deel 2

Tochtverslag

Bij Caroline Keane, de concertinaspeelt-
ster, neem ik voor vertrek nog een twee-
de concertinales aan huis, nu over ak-
koorden en versieringen. Met een hoop 
opnames en oefeningen loop ik terug 
naar de boot. Thuis in Moergestel zal ik 
bij haar lessen gaan volgen via Skype. 
Wim leert ook bij over Ierse muziek en 
wordt door het luisteren naar alle fan-
tastische muzikanten steeds kritischer. 
Caroline heeft speciaal voor hem de 
Concertina reel gespeeld, met de meest 
fantastische variaties, zodat hij weet hoe 
het kan klinken. Voor mij een beetje ont-
moedigend. Een andere keer zitten we 
te luisteren in de Pub, vraagt Wim aan 
mij: Is dit een ‘Black-a-decker’ of een 
‘Potatoe’? Met andere woorden: Is dit 
een reel of een hornpipe?

Op de avond voor ons geplande vertrek 
uit Dingle ontmoeten we Geraldine en 
Noel uit Dublin, die de zomermaanden 
in hun tweede huis hier in Dingle verblij-
ven. Geraldine blijkt ook concertina te 
leren spelen en dat schept meteen een 
band. Zij nodigen ons uit voor de tea en 
dus vertrekken we maar een dagje later. 
Het zicht is belabberd, het regent, het 
havenhoofd is nauwelijks zichtbaar, dus 
een extra excuus om het vertrek een 
dagje uit te stellen. Geraldine kan er 
niet over uit dat ik haar concertinalera-
res Niamh Ní Charra ‘ken’ en haar CD’s 
heb, terwijl haar vriendinnen in Dublin 
nooit van haar gehoord hebben. Na de 
tea, samen muziek maken, tunes uitwis-
selen en ‘roddels’ over de muzikanten in 
Dingle, krijgen we een rondrit over de 
Dingle Peninsula aangeboden. Geraldine 
weet bijzonder veel te vertellen over de 
mensen, de geschiedenis, de taal en de 
omgeving. 

 

“Uitzicht” op de Blaskets     

Gaelic
In Dingle en verder naar het westen 
wordt nog origineel Gaelic (Iers) gespro-
ken. We rijden zo ver mogelijk west en 
kijken uit (voor zover de mist dat moge-
lijk maakt) over de Blaskets, een groep 
van zes eilanden. Het grootste werd 
tot 1953 bewoond door een volledig 
Iers sprekende bevolking. De bewoners 
werden op 17 november 1953 door de 
overheid geëvacueerd wegens de snel 
afnemende bevolking, door gebrek aan 
medische hulp en het harde leven op 
het eiland. Het meest westelijk gelegen 
eiland Tearacht is tevens de meest wes-
telijk punt van Ierland. De eilanden heb-
ben vele schrijvers en poëten aangetrok-
ken en ook de bewoners geïnspireerd 
het eilandleven te beschrijven. We leren 
enkele woorden origineel Iers, maar sla-
gen niet voor de kennistest. 

I sailed out to the Tearacht between 
the sky an sea

Upon a summer evening, before the 
sun had set,

With sea-birds making music above 
me in the scree, 

And a shoal of mackerel frolicking in 
the net. 

     
Muiris Ó Súilleabháin 

Helaas blijft het de hele dag mistig. We 
rijden rond een van de hoogste bergen 
van Ierland zonder deze te zien! We slui-
ten de gezellige dag af met een borrel op 
de Xinia. Zo kan een mistroostige lijken-
de dag onverwacht een topdag worden.

16 juli 2017. YEH… we varen weer! Ma 
jarig! Zonnetje! Alweer een bijzondere 
dag. We missen de taart, maar het lukt 
gelukkig wel vanaf zee contact te krijgen 
als ik haar probeer te bellen. Onze vol-
gers op Marinetraffic hebben weer iets 
om naar te kijken. Er wordt al snel ge-
klaagd als we te lang stil blijven liggen.
En geloof het of niet, de lokale legende, 
de dolfijn Fungie die al vanaf 1983 in de 
baai van Dingle rond schijnt te zwem-
men, er vele toeristen naar toe lokt, die 
op elk reclamebord rond de haven en in 

het stadje is te zien, begeleid ons de ha-
ven uit en zwemt een stukje met de Xinia 
mee. Hij bestaat dus echt.

Rondrit Dingle schiereiland

Hoe langer je ergens blijft liggen, hoe 
lastiger het wordt om te vertrekken. Net 
als thuis liggen er ineens overal spullen, 
we moeten weer nadenken over bood-
schappen voor een aantal dagen vooruit, 
water- en diesel tanken en zorgen dat al-
les weer opgeruimd en zeevast komt te 
staan. Alles wat niet vast staat kan gaan 
vliegen door de kajuit in een hoge golf.

In korte broek… heerlijk
51º42’ Noord en 010º20’west. Even 
het schrijven moeten onderbreken. We 
varen net ten zuiden van de Skellig ei-
landen richting Mizen Head en worden 
verrast door een school dolfijnen. Het 
zonnetje schijnt voor de afwisseling en ik 
zit in de kuip in een korte broek (dat kan 
dus toch wel in Ierland) te schrijven. Ge-
niet ondertussen van de spectaculaire 
vergezichten op de kust en eilanden. Een 
koekje erbij, wat kan je nog meer wen-
sen? Nou, een ietsiepietsie meer wind 
om de zeilen in de oceaan deining goed 
vol te houden. 

The Cow, de middelste van de groep rotsen genaamd 
The Bull, The Cow and the Calf

Weer terug in Ierland
Na een weekje Nederland, de terugtocht naar Cork en de logeerpartij van de familie, valt het niet mee de draad 
van het verslag weer op te pikken. Eigenlijk is er nauwelijks een excuus te bedenken om vandaag niet te gaan 
schrijven. We liggen rustig, zwarte zware regenwolken trekken over ons heen, het is fris buiten, geen zeilplan-
nen, zondag dus geen winkels open… kortom een ideale dag om verder te schrijven, de notities van onderweg 
te ordenen en mijn gedachten enkele weken terug te laten dwalen naar Dingle en eigenlijk nog een stapje terug 
naar Baltimore, waar we ons werd verzekerd dat Dingle The place to be is als het gaat om muziek. Dat hebben 
we er gevonden en meer. Elke avond genieten we in een of andere pub van een optreden van bekende Ierse 
muzikanten, zang, whistle, pipes, fiddle, gitaar en natuurlijk de concertina. 

Anglo concertina     
Er zijn meerdere soorten concertina’s te onderscheiden, onder 
andere de Anglo concertina, die het beste past bij de ritmische 
aard van Ierse muziek. Deze is wisseltonig (dat wil zeggen: het 
duwen levert een andere toon op 
dan het trekken). De tonen zijn 
verdeeld over links en rechts. 

Hoewel de Ieren bekend staan 
om hun lange folkgeheugen is 
het verhaal van hoe concertina 
spelen begon, grotendeels ver-
loren gegaan. De Anglo concer-
tina was enorm populair in heel 
Ierland tijdens zijn hoogtijdagen, 
1860 tot begin 20e eeuw, onder 
mensen van bijna alle sociale en 
economische groepen. 

De Duitse concertina is de directe voorouder van de Anglo con-
certina, zoals die nu in Ierland in de huidige traditionele muziek 
wordt gebruikt. Het oorspronkelijke instrument was een een-
voudig vier-zijdig instrument en was daardoor niet duur om te 
produceren. Duitse makers brachten de concertina snel in pro-
ductie. Ze werden snel gebouwd voor export in grote aantallen 
en verkocht voor prijzen die betaalbaar waren

 voor grotere groepen van de samenleving. Hoewel enigszins 
kwetsbaar, waren ze goedkoop genoeg om te kunnen worden 
gebruikt door eenvoudige straatmuzikanten en gemakkelijk te 

leren bespelen voor een bevolking 
die grotendeels ongeletterd was 
en geen noten konden lezen. Over-
levering van muziek gebeurde 
toen (en ook nu nog) vooral op het 
gehoor. 

Vanaf ongeveer 1920, echter, be-
gon het gebruik van de concertina 
dramatisch te dalen. De belang-
rijkste reden was de komst van 
elektriciteit en de groeiende po-
pulariteit van opgenomen muziek 
(de grammofoon) en de radio. Met 
opgenomen muziek was niet meer 

nodig om een instrument te bezitten en te leren bespelen. Het 
gebruik van alle muziekinstrumenten raakte ondergeschikt. 

De concertina wint nu weer aan populariteit in Ierland, waar 
spelers er de kloof overbruggen tussen de hoogtijdagen van 
het instrument in de la   te negentiende, begin twintigste 
eeuw en de huidige opleving.
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Later op de dag zien we nog vaak dolfij-
nen. Leuke foto’s gemaakt. Ook zien we 
met enige regelmaat puffin’s (papegaai-
duikertjes) maar het lukt niet die in een 
plaatje te vangen.

 

Mizen Head vanaf het water. Genoemd naar de be-
zaan.

Reageren dolfijnen op geluid?
We gaan het haast geloven. Rustig naar 
het oosten kruisend, ja want na een 
overnachting in Schull alweer wind te-
gen, ga ik aan het eind van de dag op de 
concertina mijn nieuwe tunes zitten oe-
fenen in de kajuit. Meteen na de eerste 
tune komen er dolfijnen aan zwemmen. 
Ze zijn duidelijk op een missie en vervol-
gen hun weg, maar het lijkt niet hele-
maal toevallig. Diezelfde avond, als we in 
de baai van Dunworly voor anker liggen, 
zien we een school dolfijnen systema-
tisch door de baai op en neer zwemmen 
om op vis te jagen. We nemen de proef 
op de som en ik pak mijn concertina. 
Als ik begin te spelen veranderen ze wat 
verward van richting naar de boot. Heel 
dichtbij komen ze niet nu we stilliggen, 
maar het heeft duidelijk wel effect. 

Kinsale
We liggen tamelijk beroerd aan lagerwal. 
Met oost-zuidoosten wind geen prettige 
marina, zo geeft de havenmeester grif 
toe. Alle stootwillen komen aan dek. 
Slecht weer betekent NAAR DE PUB! 
We vermaken ons bij de Sing-a-long in 
Dalton’s Pub. De hele avond zitten spe-
len, zwaar aangemoedigd door de vaste 
spelers en zangers, die zelf ook niet altijd 
even zuiver spelen, dus een valse noot 
van mij maakte nauwelijks enig verschil. 
Het enthousiasme van de mannen was 
reuze groot en als ik een tune niet ken-

de, werd de toonsoort luid gecommu-
niceerd. NIET meespelen was eigenlijk 
helemaal geen optie. OK dan af en toe 
maar doen alsof…

Meespelen tijdens een sing-a-long

Familiebezoek
In Kinsale komt er familie aan boord, 
mijn broer Bas, schoonzus Christine en 
hun dochters Anna (14) en Louise(10). 
Wel even wennen met z’n zessen aan 
boord. Als het droog is en de zon schijnt, 
gaat het prima, maar als het regent zoe-
ken we al snel toevlucht in een pub. Het 
weer speelt die pubs in Ierland wel erg 
in de kaart. In de sessie die avond spe-
len Anna en ik mee en Anna danst. De 
volgende ochtend worden we op straat 
door vreemden aangesproken en ge-
complimenteerd over het meespelen en 
‘mijn dochter’ heeft zo leuk gedanst! Zo 
zie je maar, niets blijft anoniem en on-
opgemerkt. 
We duiken, nee niet in het koude water, 
maar in de geschiedenis van Kinsale tij-
dens een bezoek aan fort Charles, dat 
zijn bestaan indirect te danken heeft aan 
de destijds gevreesde Nederlanders die 
in 1667 op de Medway een overwinning 
hebben behaald, waarna duidelijk werd 
dat er een groot gebrek was aan verster-
kingen, zoals een fort. Heel haatdragend 
zijn ze nu niet meer, want we zijn alsnog 
welkom. 

Charles Fort

Van Kinsale via Crosshaven naar Cobh 
(spreek uit Coov). Nog veel meer ge-
schiedenis en muziek. Alles herinnert 
er aan de miljoenen emigranten die van 
hier uit wegvoeren naar Amerika tijdens 
de jaren van hongersnood. Van de acht 
miljoen Ieren zijn er zo’n twee miljoen 
van de honger omgekomen en twee mil-
joen vertrokken. De bevolking werd ge-
halveerd. En niet al die reizen verliepen 
voorspoedig. Cobh, destijds nog Queen-
stown geheten, was de laatste aanleg-
plaats van de Titanic!
Voor de muziek gaan we met z’n allen 
naar de pub. Ik sluit met de concertina 
aan om tunes mee te spelen en Louise 
zingt onder begeleiding van Bas op de 
boordgitaar enkele Ierse songs die ze 
thuis heeft ingestudeerd. En met suc-
ces, naast groot applaus krijgt ze van de 
luisteraars € 20 in haar handjes gedrukt. 
Haar eerste met zingen verdiende geld. 

In Cork ter afsluiting van het familiebe-
zoek nog meer geschiedenis en muziek. 
In het Buttermuseum leren we bij over 
boterfabricage. In de Sin E pub luisteren 
we naar een traditionele sessie en Lou-
ise gaat shoppen en ijs eten van haar zelf 
verdiende geld. 

26 juli: de rust is weergekeerd aan boord. 
Schoonmaken, de was (laten) doen, 
Wim naar de kapper, inkopen doen. Een 
huishoudelijk dagje. Charlotte Macdo-
nald aan boord uitgenodigd. Hebben 
haar eerder ontmoet op verscheidene 
sessies in Cork. Zij is een aantal jaar gele-
den vanuit de VS naar Ierland vertrokken 
voor de muziek en volgt vioollessen aan 
de muziekacademie van Cork. We spe-
len samen tunes en blijken er heel wat 
samen te kunnen spelen.

Bustour West Cork 
Nadeel van reizen met een boot is, dat je 
vooral de kust ziet en alles wat op loop-
afstand ligt van de boot. Ter afwisseling 
boeken we een rondrit en in gezellige 
mini bus rijden we door het achterland 
van de kust waar we langs zijn gezeild.

Vuurtoren van Mizen Head het meest zuidwestelijke 
punt van Ierland.

Vooral het bezoek aan de Mizen Head 
vuurtoren, waar we eerder langs zijn 
gezeild, is zeer de moeite waard. Steile 
rotsen, mooie vergezichten en een be-
zoekerscentrum met uitleg over de be-
volking, natuur en geschiedenis en het 
leven van een vuurtorenwachter. 
Het heldere weer geeft uitzicht op de 
Fastnet Rock, de ‘Teardrop of Ireland’, 
zo genoemd vanwege de ligging, omdat 
dit het laatste stukje Ierland was dat de 
emigranten in de 19e eeuw zagen als ze 
naar Amerika voeren, wetende dat ze 
niet meer terug zouden keren en hun 
dierbaren achterlieten. Ook vanwege 
de doden die te betreuren zijn door de 
schepen die er zijn vergaan. 

29 juli. Helemaal oostelijk in het haven-
gebied van Cork ligt East Ferry Marina. 
Volgens de Reeds almanak is hij  geslo-
ten, maar navraag leert dat de marina 
nog bestaat en gasten welkom zijn. De 
steigers liggen idyllisch in een bosrijke 
omgeving aan de rivier en we worden 
vriendelijk opgevangen. De aardige ha-
venmeester doet zijn uiterste best ons 
van drinkwater te voorzien en rukt daar-
voor een extra lange waterslang aan. 
Zeer de moeite waard, want dit is het 
eerste drinkwater dat we krijgen dat niet 
is gechloreerd en dus echt DRINK water 
is. Hij vertelt dat hij de schrijvers van de 
Reeds heeft laten weten dat de pub niet 
meer open is sinds de recessie. Daar zal 
de verwarring zijn ontstaan, een marina 
zonder Pub is eigenlijk ook geen haven. 
Die oostelijke Ferry is ook al niet meer 
operationeel. Lastig want de enige pub 
die wel open is staat aan de overkant 

van het snel stromende water. Het idyl-
lische en goedkope plekje blijkt ook nog 
een andere keerzijde te hebben. Van-
wege de ligging in een soort natuurlijke 
kom ontstaat er een keerstroom in de 
haven en is het er vooral na de kente-
ring erg woelig. Als de wind de dag erop 
toeneemt, is het zelfs zo erg dat we toch 
maar weggaan. Draaiwinden en draai-
stromen maken het verblijf erg onplezie-
rig. We liggen aan hogerwal maar het is 
erger dan lagerwal bij windkracht 7!

East Ferry marina

En zo zijn we dus terug in Crosshaven, 
waar we als eerste aangeland zijn en 
waar ik nu dus rustig deze mooie herin-
neringen op heb zitten schrijven. 

Augustus begint met een bezoek van 
‘zusje’ Rian en haar man John. Alweer 
een volle boot met veel gezelligheid. 
Voor de laatste keer dit jaar doen we 
nog een ‘rondje’ Cork Harbour. In Cork 
besteden we veel tijd in de muziekwin-
kel, met wel drie verdiepingen instru-
menten, muziekboeken en accessoires. 
Tijdens het avondeten vermaken we ons 
in The Oliver Plunckett bar met Ierse tra-
ditionele muziek en daarbij Ierse dans, 
wat nog een extra dimensie toevoegt. 
Elke dag hebben we onze eigen minises-
sie aan boord, als vervanging in het geval 
er geen sessie is om in mee te spelen, 
met concertina en Rian op whistle.

In Kinsale sluiten zij hun bezoek af. Hier is 
het voor de afwisseling eens ECHT druk, 
met allerlei festiviteiten rond de haven. 
De avond voor de vlucht naar Nederland 
nemen we zeer waardig afscheid en spe-
len we volop mee met Potbelly Folk in 
de sing-a-long. Vanwege Bankholiday 

(feestdag) is de Daltons Bar, waar ge-
zongen wordt, extra druk bezocht, met 
de meest fantastische zangers die uit 
het publiek opstaan en met veel gevoel 
hun liederen ten gehore brengen. Leef-
tijd doet er niet toe, zelf op hoge leeftijd 
werden er nog ongelooflijk hoge noten 
gezongen, die ik absoluut niet kan halen. 
Er heerste een onvergetelijke sfeer die 
een diepe indruk heeft achtergelaten. 

De dinsdag, voordat we definitief naar 
het oosten willen varen krijgen we nog 
een bliksembezoekje van Geraldine he-
lemaal uit Dingle. Zij moest toevallig in 
Cork zijn. Het was voor haar maar 20 
km omrijden naar Kinsale. En ter afslui-
ting nog een laatste keer meespelen in 
de sing-a-long. Ik ga de songs al steeds 
beter kennen en het meespelen gaat er 
al bijna zo vertrouwd voelen als in een 
Ierse sessie in Brabant.

Mooring oppikken valt niet altijd mee 
9 Augustus. Trossen los en terug naar 
het oosten met als eerste tussenstop 
Youghal. Het aanleggen aan een moor-
ing gaat niet al te best, we raken steeds 
meer geïrriteerd. De meerlijnen  en 
hulplijnen die aan de visitorsmoorings 
vast zitten, zijn een grote kluwen en 
daardoor niet bruikbaar, het waait hard, 
het stroomt hard, kortom geen feest om 
aan te leggen. We krijgen hulp vanuit de 
jachtclub en met een klein bootje wor-
den onze lijnen aan een boei bevestigd. 
Maar een uur later draait de stroom en 
dus ook de Xinia en liggen we tegen een 
andere boei aan te schavielen. Jammer, 
maar los die lijnen en nog maar een an-
dere boei proberen. Gelukkig zijn er veel 
meerboeien vrij (ik snap nu ook waar-
om) en we hebben ondertussen de ei-
gen bijboot paraat, dus lukt het nu beter. 
Niet alleen het aanmeren is een uitda-
ging, het aan land gaan nog meer. De 
rivier is woelig en de ponton om aan te 
leggen een hoge klim vanuit het kleine 
bijbootje.

In 1954 zijn in Youghal de havenscenes 
uit de film Moby Dick opgenomen. De 
locale Pub, uiteraard genoemd naar de 
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film, herinnert daar nog aan. In de pub 
wordt voluit gezongen en nieuwsgierig 
gaan we naar binnen. Spontaan is er een 
sing-a-long begonnen, waar de Ieren 
blijkbaar dol op zijn, en met het stijgen 
van het alcoholpeil worden de liederen 
steeds sentimenteler.

Youghal, met de Vuurtoren en de Pub, die nog te her-
kennen zijn in de film Moby Dick

Oncomfortabele plek om te liggen
En als we al dachten dat het een uitda-
ging was om aan de kant te komen, te-
rug aan boord komen doet er zeker niet 
voor onder. Het tij staat nu vol door en 
het stroomt tot 2,5 knoop richting open 
zee op de rivier waar we liggen. Het is 
donker en de motor van de bijboot moet 
vol aan om vooruit te komen. Nu moet 
het motortje er echt niet mee stoppen… 
niet geheel verantwoord zo’n actie in het 
donker, maar we willen wel naar bed. 

Onderweg langs ierse zuidkust      “Werken” aan ons 
reisverslag

De volgende ochtend willen we snel 
weg van deze zeer oncomfortabele plek 
en gaat het verder oost naar Dunmore 
East, een combinatie van een visserijha-
ven met veel bedrijvigheid en een toe-

ristische strandplaats. Doet heel gezellig 
aan en de pasteltinten van de huizen, de 
mooie baai, de kleurrijke boten en vis-
sersschepen geven zo in het zonnetje 
een zomers en blij gevoel. Jammer dat 
Wim niet zo ver kan lopen, hij heeft wat 
problemen met zijn voet. Christine, onze 
schoonzus en fysiotherapeute geeft 
Wim telefonisch wat tips voor de behan-
deling van zijn voet en de volgende dag 
gaat het lopen al wat beter.

Dunmore East

Ceol (Muziek)
Al zeilende langs de kust geven de na-
men van de kustplaatsen veel herken-
ning. Heel veel Ierse tunes (Ceoil) heb-
ben in de titel de naam van een plaats, 
rots of baai op de kaart. Zo spelen we 
met ons groepje Stevies Feet de tune 
‘Toormore’, een dorpje aan de zuidwest 
kust, ‘Irish Washerwoman’ een rotspunt 
die nauwelijks boven de waterlijn uit-
komt en ‘Dunmore Lasses’ een mooie 
reel. Eigenlijk zie ik dat er van bijna elk 
plaatsje op de kaart wel een tune te vin-
den is.

Met zeilen gaat het zelden geheel vol-
gens plan. Steeds weer is het afweging 
maken wat verstandig is in verband met 
de weersomstandigheden. Het plan was 
om de River Suir op te varen naar het 10 
mijl stroomopwaarts gelegen Waterford 
om vervolgens weer een traject verder 
te varen. De weersituatie is echter uiter-
mate onstabiel. Het ene na het andere 
lage drukgebied passeert, waardoor er 
maar weinig geschikte momenten in de 
weersituatie zijn om de Celtic Sea over 
te steken, richting Cornwall. Echter de 
komende 2 dagen lijken prima vaarda-
gen te worden. Het alternatief is anders 

minstens een dag of 4 wachten. Dat wil-
len we niet, dan wordt ons vaarschema 
wat krap. De zeiltocht naar Waterford 
wordt dus overgeslagen en we bezoeken 
de historische stad per bus. Deze plaats 
werd in het midden van de jaren 800 ge-
sticht door de Vikingen en was de eer-
ste echte stad in Ierland. Een wandeling 
door de ‘Viking driehoek’, een wijk vol 
historische gebouwen, voert ons terug 
naar de tijd van Vikingen. Waterford is 
daarnaast ook bekend vanwege het be-
roemde Waterford Kristal.

Vikingen in Waterdford

De wijziging in het vaarplan om niet 
meer de rivier op te zeilen betekent 
meteen ook dat vandaag onze laatste 
dag in Ierland zal zijn en dat moet uiter-
aard goed afgesloten worden. De keuze 
valt op een lekkere vismaaltijd. Geen 
muzikale afsluiting met een leuke ses-
sie. Hoewel, muziek genoeg in de haven, 
maar niet bepaald de gewenste soort en 
geluidssterkte. De keerzijde van liggen in 
een populaire badplaats!

Slán go fόill, tot ziens
12 augustus. Met een mooie westen-
wind zeilen we snel weg van de Ierse 
kust richting zuid. Nog een enkele re-
genbui en zo verlaten we Ierland zoals 
we gekomen zijn, ook met regenbuien. 
Bij een halfwindse koers, met 12 tot 15 
knopen wind, die de hele dag en daarop 
volgende nacht door blijft staan, tegen 
de voorspelling in dat de wind juist weg 
zou vallen, is de gemiddelde snelheid 
ruim 7 knoop en hebben we alle extra 
ingeslagen diesel helemaal niet nodig. In 
het donker is al van ver de vuurtoren van 
Bischop Rock te zien, op 24 mijl afstand, 
als baken om op te sturen en in het och-

tendgloren doemen de Scilly eilanden 
voor ons op. Het is nog vroeg in de och-
tend als we een mooring oppikken in St. 
Mary’s Pool om daarna nog een paar uur 
slaap in te halen. In de nacht slapen we 
om beurten een paar uurtjes, terwijl de 
ander wacht heeft, maar blijkbaar is dat 
toch niet genoeg. 

De “Scillonian” (met de veelzeggende bijnaam “Sick 
only”) die dagelijks van het vaste land naar St. Mary’s 
op en neer vaart en op de achtergrond de “Prinsen-
dam”. 

De Scilly’s liggen 130 mijl zuidelijk van 
Ierland en dat is aan de temperatuur 
al goed te merken. Het scheelt meteen 
een paar graden en de zon schijnt volop. 
Erg rustig ligt het niet op de ankerplaats. 
Theoretisch ligt de baai zeer beschut 
voor de zuiden wind die is opgestoken, 
maar de oceaan deining die nog door-
staat vanuit het westen maakt dat de 
boot vreselijk rolt. 

St. Mary’s, het grootste eiland van de 
Scilly’s met Hugh Town als het adminis-
tratieve centrum, is levendig en toeris-
tisch. De Prinsendam, een groot cruise-
schip in dienst van de Holland-Amerika 
Lijn, gaat hier ook voor anker en nu is 
het helemaal druk in het stadje. De fa-
ciliteit om aan te landen met de bijboot 
is prima, maar als je niet oplet, ligt je bij-
bootje hoog en droog op het zand net 
als je gepland hebt terug te gaan naar de 
boot. En op het terras moet je ook goed 
opletten!

Vuurtorens
Onderweg tijdens onze zeilreis hebben 
we veel indrukwekkende vuurtorens 
gezien. De vuurtorens die in vorige eeu-
wen met veel moeite op een kleine rots 
in de oceaan zijn gebouwd spreken wel 
het meest tot de verbeelding. Zo zagen 
we eerder de vuurtorens op de Fastnett 

Rock en bij nadering van de Scilly’s ook 
de Bischop Rock. Op de terugweg naar 
het vaste land zullen we nog Wolf Rock 
zien. In Hugh Town wordt er handig op 
ingespeeld.

“The Bischop & Wolf” pub in Hugh Town, die naar de 
gelijknamige vuurtorens verwijst, met aan beide kan-
ten van het uithangbord een andere afbeelding 

Naar Falmouth toe is alweer een buiten-
gewone zeildag en onder spinaker zeilen 
we naar het oosten, een tocht van ruim 
60 zeemijl. Met een windje in de rug kan 
praktisch de hele dag de spinaker erop 
blijven staan, het zonnetje schijnt, de 
korte broek kan weer eens onder uit de 
kast gehaald worden. We genieten echt 
van het zeilen en met meer boten onder 
spinaker om ons heen komt de wed-

strijdzeiler in Wim ook weer naar boven 
en dat werkt aanstekelijk. We gebruiken 
de AIS om te zien of de concurrentie in-
loopt of achterblijft. Af en toe zien we 
dolfijnen. Ook komen er weer dolfijnen 
rond de boot als ik op de concertina zit 
te oefenen in de kajuit. Een doffe klap 
onder de boot doet zelfs vermoeden 
dat er een dolfijn het roer heeft geraakt. 
Raken ze door het concertina spelen ge-
desoriënteerd?

Finale
Falmouth is een mooi punt om mijn 
muzikale reisverslag af te sluiten. Met 
het bereiken van Falmouth komen we 
in voor ons meer bekend zeilwater aan, 
van waaruit we over een kleine drie we-
ken thuis willen zijn. Het is weer even 
wennen dat niet elke wolk aan de ho-
rizon zich meteen ook als een regenbui 
ontpopt, maar dat wolken ook gewoon 
over kunnen trekken. Dat zijn we de af-
gelopen maanden vergeten. In Ierland is 
elke wolk een regenbui. Nu kunnen we 
in de kuip ontbijten zonder halverwege 
naar binnen te moeten vluchten. Niet 
dat het hier nooit regent!

We kijken terug op een unieke en prach-
tige tocht en daar hebben we die buitjes 
heel graag voor over gehad.

Sláinte! *

(*sláinte betekent “goede gezondheid”, 
een oud Ierse uitdrukking, afgeleid van 
het woord “slán” ofwel “veilig”.)
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Sander van Eijkern

Scheveningen 
zeilrace & rally

           met de Dancing Queen

Evenement

Deze zomer hebben we met de Dancing 
Queen deelgenomen aan de Scheve-
ningen Zeilrace & Rally. We, zijn: Oscar 
Binder, Arjen de Bruin, Sander van Eijkern 
en Arjan Jeurgens. De race is voor geme-
ten schepen (ORC 1 & 2) die van Sche-
veningen via Wolf Rock Lighthouse naar 
Plymouth varen.

Wij deden mee aan de rally (SW handicap-
systeem) en mochten de 350 Nm tussen 
Scheveningen en Plymouth via de kortste 
route varen. De schepen die meedoen aan 
de race moeten dag en nacht doorvaren. 
De deelnemers aan de rally mogen ook 
voor een (nacht)rust een haven aanlopen.
 
Line honours voor de bemanning van 
de Dancing Queen
Wij zijn in één keer doorgevaren en dat 
heeft ons achteraf bezien de overwinning 
gekost. Dankzij Oscar die op de voorplecht 

uitstekende aanwijzingen gaf hadden we 
zaterdag 15 juli om 17:10 uur een perfecte 
start. We lagen snel op kop en die kopposi-
tie hebben we de hele tocht ook niet meer 
afgestaan: line honours voor de Dancing 
Queen en haar bemanning! Tot Isle of Wight 
hebben we hoog aan de wind moeten krui-
sen, daarna konden we ruimer varen en 
hebben we ook geen overstagmanoeuvre 
meer hoeven uitvoeren. In totaal hebben 
we inclusief kruisrakken 422 Nm gevaren.

55 knopen
We voeren dinsdagochtend 18 juli om 04.06 
uur over de finishlijn. Toen we Plymouth 
naderden, pakten donkere wolken zich let-
terlijk boven ons samen en we lagen koud 
aan de steiger of bliksem en donder rolden 
door de baai. De boten die deelnamen aan 
de race moesten toen nog heen en terug 
naar Wolf Rock, samen ongeveer 150 Nm. 
De voorste boot heeft terwijl wij een aan-

komstborrel namen, nog 55 knopen wind 
over zich heen gekregen. Wat was ik blij dat 
we niet aan de race deelnamen!

Derde prijs in de SW 1 klasse en    
toerklasse overall
Naast de line honours hebben we de derde 
prijs in onze klasse (SW 1) en de derde prijs 
van de toerklasse overall binnen weten te 
slepen. De eerste prijs ging naar een boot 
die meteen na de start wegens problemen 
met het grootzeil geheel reglementair te-
rugvoer naar de haven en de volgende och-
tend pas echt is uitgevaren. 

Kinderachtig
Door deze als het ware verlate start heb-

ben ze niet hoeven kruisen en hadden ze 
geen last van windstiltes bij Portland Bill. 
En dat terwijl wij net voor de start nog te-
gen elkaar hadden gezegd dat we gelet op 
de windverwachtingen eigenlijk meteen na 
de start weer de haven moesten induiken 
en lekker gaan slapen om de volgende och-
tend pas echt te vertrekken; maar dat leek 
ons zo kinderachtig!

Varend sterrenrestaurant
Naast een perfecte uitkijk bij de start was 
Oscar ook onze kok: drie geheel verse 
ter plekke, ongeacht de hellingshoek, 
aan boord bereide uitstekend smakende 
avondmaaltijden waren ons deel.  Smake-
lijk & goed eten is naast een goede start 

heel belangrijk voor het mo-
reel aan boord.

Na afloop van de rally vlo-
gen Oscar en Arjan terug 
naar Nederland en heb ik 
met Arjen de boot in ruim 
een week weer terug naar 
Medemblik gevaren, waar-
bij we onszelf met name 
iets meer tijd op de Solent 
hebben gegund. Al met al 
een zeer geslaagde tocht en 
voor volgend jaar misschien 
toch maar eens een prijsje 
proberen te pakken met de 
CAM race.

Kats - Zeeland
Lion Sails

Met onze zeilen vaart u
vooraan in kwaliteit

kwaliteitszeilengemaaktin Nederland

w w w . l i o n s a i l s . n lTelefoon: 0113 - 600 291  
E-mail: info@lionsails.nl

Zeilmakerij Lion Sails Holland BV
Veerhaven 1 b
4485 PL Kats
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In het artikel over de Nieuwe Wad-
dentocht heb ik al verhaald van mijn 
ervaring met het invaren van de 
Enkhuizer sluis.
Moet je nu allemaal achter elkaar 
gaan liggen wachten aan de wacht-
steiger, of maak je vast aan de voorste 
boot tot drie boten dik en dan vervol-
gens naar achteren toe? 

Je kunt je de verontwaardiging voor-
stellen van diegenen, die al lang enkel 
liggen te wachten aan de steiger, wan-
neer de laatst aangekomen boot die 
als derde vastligt aan een van de voor-
ste boten, als eerste de sluis binnen-
vaart. Ook in de sluis maken velen vast 
aan de eerste vrije bolder. Weinigen 
varen door of 
gaan dubbel lig-
gen. Ja, pas na 
aandringen van 
de sluismeester. 
Is dit een vorm 
van sluisangst? 
In Zeilen wordt 
dit probleem 
ook aan de 
orde gesteld, 
maar ik ben 
benieuwd naar 
jullie ervaringen 
op dit gebied 
en de eventuele 
ideeën omtrent 
nieuwe richt-
lijnen die een 
betere doorstro-
ming mogelijk 
maken.  Ik weet 
zeker dat velen 
van ons hilari-
sche verhalen 
kunnen vertel-
len over eigen 
sluisgedrag en 
wat er alle-

maal verkeerd ging. Nog leuker is het 
natuurlijk over anderen te vertellen. 
Ik ben benieuwd naar de smakelijke 
verhalen.
Graag reacties zodat we voor het vol-
gende zeilseizoen op een ‘nette’ ma-
nier de sluizen kunnen passeren.

Joep Vermeulen

Sluisperikelen

Oproep
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