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In een vorig voorjaarsnummer mijmerde ik nog over ijszeilen. Nu zijn het meer visioenen of denk ik aan ijsjeszei-
len. Op het water is het vaak nog goed te doen, alhoewel die brandende zon toch vaak de deur dicht doet. Bij de 
aangekondigde 33-38 graden eind juli ben ik toch voor korte duur naar huis gevlucht en… daardoor kon voldoen-
de tijd aan dit zomernummer van Zeezeilen besteed worden.

Helaas, bestond het leven maar alleen uit zeilen. Voor de meesten van ons gelden er ook andere verplichtingen 
en beperkingen. Werk, gezondheid, familie-afspraken, het kan niet altijd feest zijn!  Wat is het dan heerlijk om, 
dankzij de verhalen van je clubgenoten, toch een beetje mee te zeilen - al is het maar in je hoofd?

Overleven
Thuisgekomen ging ik ’s morgens vroeg 
nog tennissen of fietsen, dan een beetje 
redactioneel gedoe waaronder oproe-
pen voor artikeltjes, nog even Tour de 
France kijken en door met redigeren. 
Toch wel heet in Eindhoven. In de krant 
werd gemeld dat er mensen waren die 
wel drie keer per dag naar de film gin-
gen…. omdat daar airco was. Toen ging 
er bij mij een lampje branden… had ik 
niet ergens een artikel over nieuwe zeil-
films gelezen?

Zeilfilms
En jawel, in de Volkskrant van 5 juli 
schreef Toine Heijmans, zelf zeiler en 
schrijver van de zeilroman ‘Op Zee’, een 
artikel naar aanleiding van het verschij-

Reisbureau PZV
Dit voorjaar kwam er (om allerlei rede-
nen) bij ons weinig van zeilen. En dan 
kreeg ik ook pas laat vakantie. Wat heb 
ik in de tussentijd genoten van al jullie 
berichtjes!
Het begon natuurlijk allemaal al met de 
vooruitblik die vele schippers gaven na de 
voorjaars-ALV. De 'vakantiepitch' leidde - 
precies zoals we hoopten - tot menige 
'match': volgens mij zijn er in jaren niet 
zoveel wegbreng- en terughaalbeman-
ningen geregeld. Met de Lutra, die half 
Scandinavië met opstappers doorkruiste, 
als absolute topper wat mij betreft. Het 
leek wel een reisbureau voor PZV'ers. 
Dankzij 'wie is waar' op de website was 
uitstekend te volgen hoe jullie je plan-

nen van twee nieuwe zeilfilms, dat wil 
zeggen films die zich afspelen op een 
zeilboot in nood: ‘Adrift’ en ‘The Mercy’. 
The Mercy gaat over het leven van de 
Britse anti-held Donald Crowhurst, die 
zogenaamd de wereld solo rondzeilde. 
Maar niet dus… Er is nog een film over 
zijn escapade gemaakt, ‘Crowhurst’, maar 
die is nog niet in de Nederlandse bio-
scopen te zien. En ook ‘Adrift’ is over-
leven in een lekkende boot op de Stille 
Oceaan. “De films gaan niet over zeilen, 
maar over waanzin, zelfoverschatting 
en bedrog (The Mercy) of over liefde 
en zinsbegoocheling (Adrift).” Heijmans 
vindt zeilfilms goed als alles klopt (zeil-
technisch), als het psychologische thril-
lers zijn en als het een goede storm is. 
En daar voldoen ze aan, net zoals ‘All is 

nen tot uitvoering brachten. Een aan-
tal clubgenoten verstuurde updates 
per mail naar vrienden en bekenden. 
En dan waren er natuurlijk nog de be-
richtjes in de besloten facebook-groep. 
Heerlijke verhalen. Dat belooft nog wat 
voor de Pubavonden dit najaar…

‘Sailing by proxy’
Het meest in het oog springend waren 
natuurlijk de avonturen van de Dan-
cing Queen. Sander en zijn bemanning 
Harry, Manfred en Manuela wisten de 
CAM Race te winnen in de Vrije Klasse 
1. Een geweldige prestatie, waarover 
verderop in dit blad meer. 
Voor mij, en vele thuisblijvers met mij, 
was het dit voorjaar 'sailing by proxy'. 

Lost’. Dus als er nog een hittegolf komt 
dan weet u wat te doen. Of, net zoals ik, 
gewoon terug naar de boot en de films 
voor later!

Dancing Queen wint CAMR
Ondertussen ging alles gewoon door. 
Zeilreizen naar Schotland, de Oostzee, 
Bretagne, Zuid-Engeland en het Bergu-
mermeer. Waarvan enkele reisverslagen 
in dit weer dikke nummer. En uiteraard 
enkele terugblikken op de Ramsgate 
tocht van PZV in mei.
Maar het belangrijkste nieuws, met nog 
net een verslag in dit nummer, is de 
overwinning van de Dancing Queen in 
de ‘vrije klasse’ van de CAMR, de Colin 
Archer Memorial Race. Proficiat! Dat is 
nog eens echt zeilen!

Als PZV-lid kun je niet alleen real-life 
opstappen, maar kun je (in dit prachtige 
blad, online en dankzij de stoere verha-
len in de Pub) volop meegenieten van 
andermans ervaringen. 
Natuurlijk, er gaat niks boven het echte 
werk. Gelukkig heb ik mijn vakantie nog 
tegoed en staan er ook voor dit najaar 
een hoop leuke PZV-activiteiten op het 
program. Doe daar, als ‘t enigszins kan, 
vooral aan mee!
Maar als dat (even) niet lukt, zorg dan 
dat je meegeniet. Kom naar de pub-
avonden, en houd contact met je zeil-
maatjes. Zeilen op zee, en genieten met 
een ander mee, dat doe je bij PZV.

Theo Bouwman

Hittegolven en zeilfilms Meegenieten
Annemieke Stallaert
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Toevallige ontmoetingen

Ankeren en gieren

Het leven hangt van toevalligheden aan elkaar, hoor je wel eens. Dat is misschien net 
wat overdreven, maar dat toeval een rol speelt zal niemand ontkennen. 

Zoals bekend houden wij van ankeren. Je komt zo vaak op bijzondere plek-
ken waar je ongestoord van de natuur kan genieten. Het is een welkome 
afwisseling met de jachthavens, die zeker in Engeland vaak ook nog behoor-
lijk aan de prijs zijn.

Hans van  Reenen

Philip Beekman

Op een mooie Pinksterdag..
Een Pinksterweekend in mei, eerste Pinksterdag pas laat ver-
trokken richting boot. Om een uurtje of drie met opkomend 
tij en daarbij niet te veel wind de thuishaven uit. We wisten nog 
niet wat te doen. Doorvaren naar een van de andere Ooster-
schelde havens, of in de buurt van de Zeelandbrug omdraaien 
en lekker met de stroom mee terug naar de box van de Lady 
Five in Stalland.
Toch maar even bij Cees Smits, onze havenmeester, geïnfor-
meerd hoe laat hij uiterlijk wilde weten of we die avond nog 
terug zouden komen. Antwoord was duidelijk: als ik niets meer 
hoor en de box is om 18.00 uur nog leeg wordt ‘ie aan een 
ander uitgegeven.
Lekker op ons gemak richting Zeelandbrug gezeild. Was alle-
maal bezeild, op de noodzaak van een enkele slag na. In de 
buurt van de brug besloten naar Wemeldinge door te zeilen en 
vervolgens fatsoenshalve onze thuishaven even gebeld om te 
melden dat we pas de volgende dag terug zouden zijn.

De Xinia
In de aanloop naar Wemeldinge via de marifoon contact ge-
zocht met de havenmeester aldaar, met de vraag om een box 
voor de nacht. ‘Dat wordt Sierra 29, meneer. Recht invaren, vin-
gerpier aan stuurboord'. Nog vergeten te vragen of de Sierra 
steiger buiten lag of in de haven door de sluis. Afijn, dat zelf 
uitvinden was niet al te moeilijk. Door de sluis, was de conclusie.
Recht ingevaren dus en aangekomen bij de Sierra, bleek dat 
(toeval) aan de andere kant van de bedoelde vingerpier, d.w.z. 
op Sierra 28, een mij wel bekende PZV boot, haar( vaste) lig-
plaats te hebben. Over de kuip van de Xinia - het was inder-

Ankeren moet leuk zijn
Voorwaarde is wel dat je je plezierig 
voelt. Het anker moet goed houden 
en de zachte bewegingen van je schip 
geven een heerlijk gevoel van verbon-
denheid met het waterlandschap om 
je heen. Zoals, nu ik dit artikel schrijf, 
geankerd in Lowlandman's Bay op Jura, 
Schotland.
We worden steeds meer ervaren met 
ankeren hoewel we vandaag wel een 
nieuwe ervaring erbij hadden. Bij het 
anker op gaan in Crinan, hier niet ver 
vandaan, haalden we niet alleen ons ei-
gen anker op maar ook een loodzwaar 
verroest anker dat kennelijk daar ooit 
door een onfortuinlijk schip verspeeld 
was.
Helaas hebben we geen foto's gemaakt 
van dit gedrocht, maar het kostte be-
hoorlijk wat kracht en 
vernuftigheid om dit tweede anker te 
lossen.

Gieren
Maar daar wil ik niet over schrijven. 
Wel over een fenomeen waar we met 

daad behoorlijk warm -was een zonnezeiltje gespannen. Op de 
vraag van de schipperse waar de Sierra 29 was, kon ik dus ‘naast 
de Xinia’ antwoorden. En naar aanleiding daarvan ontstond er 
beweging onder het zonnezeiltje en verschenen Jacqueline en 
Wim om ons even te assisteren bij het aanmeren.

De Marot
Elkaar een tijdje niet gezien hebbend was er genoeg om bij te 
praten en dat hebben we in de kuip van de Lady dan ook uit-
gebreid gedaan onder het genot van een hapje en een drankje. 
Zo’n uurtje later, nog steeds genoeglijk in de kuip van de Lady 
zittend, zien we ineens een bekend figuur (met hond) over de 
steiger lopen, t.w. Frans Jansen, die met de Marot - en aan boord 
zijn Cora - die dag ook naar Wemeldinge was komen varen 
(toeval), maar een box op een buitensteiger toegewezen had 
gekregen. Ook met Frans natuurlijk even een drankje. En daarna 
was het tijd voor de maaltijd en tijd om naar binnen te gaan, 
want het begon te regenen.
De volgende morgen geen haast, maar rekening houdend met 
lichte tegenwind en opnieuw tegenlopend tij om een uur of elf 
los gemaakt en - uitgezwaaid door Wim en Jacqueline - ver-
trokken richting Annaland. Door de sluis in de buitenhaven ko-
mende zien we de Marot tezelfdertijd richting uitgang draaien 
(toeval). 
Even gedag gezwaaid en daarna naar buiten. Zeilen gezet en 
weer voor een groot deel tegen de stroom in, maar maar met 
vlak water, naar de thuishaven gezeild. 
Alles bij elkaar zo’n 24 uur op het water, maar met het gevoel 
van een week weg te zijn geweest. En wat een toeval, hè? 

ankeren weleens last van hadden: gie-
ren. Een gierende boot achter anker 
kan een knap onrustig gevoel geven en 
doordat de ankerlijn of ketting dan ook 
niet altijd in het verlengde van het be-
slag wordt getrokken is het soms ook 
lawaaiig. Niet alle schepen hebben last 
van gieren, maar de Lyra en Vega alle-
bei wel.
Ik denk dat ik nu begrijp hoe dat komt. 
Als je boot een vinkiel heeft en een 
behoorlijk hoog voorschip (soms nog 
verhoogd door een bijboot op het 
voordek), dan wordt de boeg makkelijk 
door de wind opzij gedrukt. Gebeurt 
dat eenmaal, dan wordt de dwars-
kracht op de boeg door de draaiing 
steeds groter, waarbij de boot ook 
de ankerlijn opzij drukt. Dan wordt 
de kracht op de ankerlijn vergroot en 
wordt de boot weer omgetrokken en 
gebeurt hetzelfde daarna weer over de 
ander boeg.
Deze onbalans moet worden opgelost. 
Ik denk dat langkielers en tweemasters, 
die een bezaan kunnen zetten hier in 
het voordeel zijn.
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FinDelta zeil
Twee jaar geleden hebben we een op-
lossing voor dit probleem aangeschaft, 
die we deze zomer ook in de praktijk 
hebben kunnen proberen. Het is een 
Amerikaans vondst met de leuke naam 
FinDelta, maar moet ook eenvoudig 
zelf gemaakt kunnen worden van een 
stevige kwaliteit dacron.
Het is een zeiltje dat in bovenaanzicht 
eruit ziet als een Y, waarbij de poot van 
de Y (de zeilhoek) in de richting van de 
mast wordt gespannen en de twee uit-
einden (dus twee schoothoeken) naar 
de achterklampen. Je hijst het vliegend 
met de grootzeilval, min of meer paral-
lel aan de achterstag. en spant dan de 
zeilhoek naar de mast toe. Het onder-
lijk zit dan net boven de giek. Door de 
twee vleugels neemt bij een kleine uit-
slag van de romp de druk op het ach-
terschip ook toe en wordt het schip 
weer recht getrokken. Resultaat: je blijft 
netjes recht achter je anker.
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Zeilvakantie zonder tochtplan
Manfred en ik hadden ruim 3 weken vakantie gepland van 8 juni tot en met 2 juli. Ons motto dit jaar was ‘op de 
heen weg willen we geen tegenwind’ oftewel de wind kun je niet veranderen, maar je kunt wel je reisdoel aanpassen. 
Er staan nog wat doelen op ons ‘nog te bezoeken’ lijstje zoals Limfjord, Eiland Rügen in Duitsland, Zuid Engelse kust, 
Noord Bretonse kust dus voor elke wind een doel.

Manuela Paradiek

Op weg naar het Zuiden
Op vrijdag 8 juni was de voorspelling Noord 4 (perfect 
om naar het Zuidwesten te gaan) met mogelijk mist en 
mogelijk onweer. Mist en onweer hadden we liever niet. 
Op vrijdag om 7 uur ’s ochtends vertrokken we vanuit 
Lelystad richting het Zuiden langs de Nederlandse kust. 
Als we onderweg onweer of mist zouden krijgen hadden 
we voldoende mogelijkheden om een haven aan te lopen. 
Op zee gelukkig geen mist of onweer, dus besloten om de 
nacht door te varen. De wind was inmiddels noordoost en 
om een eventuele klapgijp te voorkomen, gingen we ‘afkrui-
sen’. Dit betekende wel dat we het windmolen park voor 
de Zeeuwse kust net konden ontwijken. Echter de vaargeul 
voor Zeebrugge konden we niet ontwijken.
 
Pilot Wandelaarsbank
Ship with call sign PF2578 here pilot ‘Wandelaarsbank’. 
Manfred stond op wacht en ik lag te slapen. PF2578 dat zijn 
wij! Snel het bed uit om antwoord te geven. Een vriende-
lijke Belgische man antwoordde dat het die nacht erg druk 
was en of we er moeite mee hadden om onze koers een 
paar graden te verleggen. Natuurlijk hadden we hier geen 
moeite mee maar we moesten wel een gijp maken. Ach-

teraf bleek dat er veel schepen voor anker lagen te wachten om 
onder begeleiding van pilot richting Antwerpen verder te gaan. 
Al die plotseling startende varende en kerende schepen waren 
voor ons erg lastig om hierop te anticiperen. De vriendelijke Belg 
van pilot ‘Wandelaarsbank’ heeft ons begeleid tot we het anker-
gebied uit waren.

Langs de Belgische kust naar Frankrijk
Inmiddels hadden we ook stroom tegen, waardoor het erg lang 
duurde voordat we het Nauw van Calais door waren. In de buurt 
van Boulogne-sur-Mer opnieuw de weerberichten bestudeerd. 
De voorspelling was dat het onweersgebied, dat nu bij Cher-
bourg was, de komende uren zou wegtrekken. Nieuw onweer 
werd niet voorspeld, dus gingen wij verder richting Cherbourg. 
Op zondagmiddag na 52 uur en 360 mijl varen kwamen we in 
Cherbourg aan. 

Bestemming Roscoff
Gezien het feit dat de wind nog steeds uit het noordoosten 
kwam, maar er ook westen/zuidwesten wind na een paar dagen 
zou komen, hebben we besloten om maandag door te gaan naar 
Guernsey en dinsdag verder te gaan naar Roscoff. De Kanaalei-

landen hadden we al eerder bezocht 
dit was dus bekend terrein. Noord    
Bretagne hadden we nog nooit op ei-
gen kiel aangelopen. Dinsdag waren we 
in Roscoff, hier hebben we vervolgens 
enkele dagen doorgebracht.

Havens Noord Bretagne
Inmiddels het plan gemaakt om zoveel 
mogelijk havens in Noord Bretagne te 
bezoeken. Doordat vele havens alleen 
met hoogwater of half tij aan te lopen 
zijn hebben we ook gebruik gemaakt 
van alternatieven naast de boot zoals 
de bus en fiets.
Vanuit Roscoff zijn we met de bus naar 
Morlaix gegaan. Dit is ook per boot te 
bezoeken maar alleen met hoogwater. 

Morlaix heeft een viaduct waar je hal-
verwege doorheen kunt lopen en over 
de stad uit kunt kijken.
Vrijdag ’s ochtends naar Trébeurden 
gevaren (30 mijl), helaas alles op de 
motor. Hier kwamen we al om half 
10 aan. In Trébeurden kreeg je bij de 
haven gratis foetelfietsen (Limburgs 
voor elektrische fiets). Hier hebben 
we dankbaar gebruik van gemaakt en 
met de fiets de mooie stad Lannion 
bezocht. 

Zaterdag naar Lézardieux gevaren. Je 
vaart dan een stuk de rivier Trieux op. 
In verband met tij en stroom kwamen 
we ook hier weer vroeg aan (rond 12 
uur). Erg bijzonder, dat grote verval. We 

hebben vanuit onze kuip met hier met 
bewondering na gekeken. Van Lézardi-
eux zijn we met onze vouwfiets naar 
Paimpol gefietst. Paimpol is een erg le-
vendig stadje waar je ook met de boot 
kunt komen (2 uur voor/na hoogwater). 

Zondag verder gezeild naar Saint Quay 
Portrieux. Een mooie zeiltocht ge-
had onder andere langs Ile-de-Bréhat. 
Maandag ochtend weer vroeg vetrok-
ken naar het mooie Saint Malo. Hier 
waren we een aantal jaren geleden 
ook al geweest maar we vonden het 
zo mooi dat we zeker nog een keer 
terug wilden. ’s Middags de oude stad 
bezocht en genoten van het uitzicht 
vanuit de mooie vestigingswal. 

Ille de Batz

Jachthaven Roscoff
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Maandag ochtend weer vroeg vetrokken naar het mooie 
Saint Malo. Hier waren we een aantal jaren geleden ook al 
geweest maar we vonden het zo mooi dat we zeker nog 
een keer terug wilden. ’s Middags de oude stad bezocht en 
genoten van het uitzicht vanaf de mooie vestigingswal. 
Maandag weer verder gevaren op de motor naar Granville. 
Ook weer een leuk plekje met een oude vestigingsstad. 
Mede door de mistvoorspelling en geen wind, zijn we hier 
een dag langer gebleven.

Langzaam terug uit Bretagne 
Woensdag doorgevaren naar het reeds bekende St. He-
lier op Jersey en van hieruit donderdag doorgevaren naar 
Sark waar we op een illegale mooring hebben overnacht. 
Inmiddels zagen we dat de voorspellingen voor onze laatste 
week NO winden waren. Daarom besloten om vanaf Sark 
in één keer naar Dieppe te varen (130 NM). Het was een 
rustige nacht waar we helaas veel op de motor moesten 
varen. Vanuit Dieppe hebben we in dagtochten gekruist 
richting Nederland via Boulogne, Duinkerken en Oostende. 
M.n. de tocht van Duinkerken naar Oostende was pittig 
tussen de banken kruisen met een dikke 5Bf. 

Een stukje Zeeuwse wateren
De voorspellingen werden steeds ongunstiger. Wind uit 
noord tot noordoostelijke richting met in de namiddag 6Bf. 

Vanuit België in 1 keer naar IJmuiden wordt dan een lange 
ongemakkelijke tocht. De haven Scheveningen moesten we 
sowieso overslaan, deze was mede door de Volvo Ocean 
race gesloten voor passanten. Aanloop Roompot kwam 
ongunstig uit. Gezien de hoge mast kunnen we alleen rond 
laag water gebruik maken van de Roompotsluis. Met deze 
informatie maakte we de keuze om via Vlissingen door de 
Zeeuwse wateren naar Stellendam te gaan. Dit stukje van 
de staandemastroute was voor ons de eerste keer. Onder-
weg continue, noodzakelijk door ons hoge mast, gebruik 
gemaakt van de sluizen voor de beroepsvaart.
 
Terug naar het IJsselmeer
Kruisend van Stellendam naar IJmuiden met de intentie bij 
Hoek van Holland netjes recht over te steken, maar de pilot 
was zelf blijkbaar een zeiler. 3 NM voor de geul vroeg hij 
ons of we nu wilden oversteken of nog een slagje wilden 
maken. We gaven aan dat we nog een slagje maken en bij 
de voorgeschreven plek zouden oversteken. Het was voor 
hem geen probleem als we dit zeilend deden. Zaterdag 
avond kwamen me moe maar voldaan in Amsterdam aan. 
Zondag hebben we het laatste stukje wederom gekruist 
naar Lelystad. We hebben een erg mooie tocht gehad en 
veel mooie plekken bezocht. We kijken terug op een mooie 
vakantie. 

Granville Trebeurden

Morlaix Sark

Graag wil ik mij voorstellen als nieuw lid van de 
PZV. Hanny van Zuylen geboren en getogen in 
Nunspeet, waar Joep mijn onderwijzer was op 
de St. Franciscusschool, de beste Jenaplan in de 
wijde omtrek. Bijna voor eeuwig verbonden (14 
februari 2019) aan Joep Vermeulen kwam ik dus 
ook via hem in contact met het zeilen. Al woon 
ik in Nunspeet aan het Randmeer, meer dan een 
beetje zwemmen deed ik daar eigenlijk niet. Enige 
ervaring met het zeilen heb ik dus niet. Maar na 
een paar keer op de Kia Kaha mee te zijn geweest, 
ontwaakte de liefde en het gevoel voor het va-
ren. Heerlijk dat bezig zijn op het water. Tijdens de 
verschillende tochten naar de Waddeneilanden 
ontdekte ik dat die natuur bijna ongerept mooi 
is. Het zeilen tussen de banken door, het avontuur 
van het varen op getijdewater, het aankomen in 
vreemde havens; een nieuwe wereld ging voor mij 
open. Ook het contact met de leden van de PZV 
tijdens het Waddenweekend, de Nieuwjaarsbor-
rel en het Inslingerweekend gaf me de ‘pulse’ lid te 
worden van deze gezellige club. Eén ding hebben 
Joep en ik wel erg gemeen: ik word ook doodziek 
van de zee.

Even 
voorstellen

Hanny van Zuylen 
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Ton Buijs

Nee, het gaat niet over onze wijnkelder aan boord, dat is nu wel bekend.
Het gaat over onze scheepsmarifoon. Verleden jaar tijdens de Ramsgate tocht was de Pinguin slecht bereikbaar, 
dus is er gewerkt aan de marifooninstallatie en die bleek daarna boven verwachting goed te presteren. De Pinguin 
ging eens niet naar een watersportwinkel, maar naar een gerespecteerde zendamateur. Die deed een boekje open 
over kabels en antennes, want met het groene, zwarte of grijze marifoonapparaat is meestal niets mis.

Golven en rimpels.
Laat ik eerst met een metafoor uitleg-
gen wat er bij marifonie gebeurt en 
daarmee mensen met een hekel aan 
natuurkunde ook meenemen.
Beschouw het marifoonapparaat, dat 
met 1 Watt uitzendt, als een baksteen.
Beschouw een marifoon met 25 Watt 
als een flinke grindtegel. 
Beschouw de antenne installatie aan 
boord en de ether (lucht) als een groot 
meer.
Gooi je nu de baksteen of de grind-
tegel in het meer, dan ontstaat er een 
cirkelvormig golfpatroon, die zich over 
het meer voortplant en steeds kleiner 
wordt. De baksteen maakt kleinere gol-
ven dan de grindtegel. Ergens ver weg 
in dat meer zit dan een luisteraar, die 
de inmiddels hele kleine golfjes pro-
beert te lezen. Nu een marifoon zendt 
ook uit met een golfpatroon en luistert 
uit naar hele kleine golfjes. Blijven we 

bij het meer, dan is het vanzelfspre-
kend, dat de golfjes ongestoord voort 
moeten gaan om zo ver en zo groot 
mogelijk aan te komen bij de luisteraar. 
Een obstakel in het meer zal de golfjes 
(gedeeltelijk) tegenhouden en zelfs te-
rugkaatsen.
Nu komt de PZV-staandegolfmeter in 
beeld, die de marifoon zendenergie 
(in ons voorbeeld de golfhoogte bij 
de steen) meet en anderzijds de te-
ruggekaatste energie meet, die ergens 
in de antenne installatie (obstakel) is 
ontstaan. Beetje rekenen en je weet de 
beruchte SWR-waarde.

De coaxkabel
Terug naar de marifooninstallatie: aan 
de marifoon zelf en de ether kunnen 
we niets veranderen, dus gaan we de 
antenne-installatie verbeteren. Deze 
bestaat uit stekkers, antennekabel en 
de antenne zelf.

Beginnen we met de antennekabel 
tussen marifoon en de antenne. Deze 
ronde coaxiale kabel (coax) heeft een 
binnendraad, isolatie eromheen en daar 
buiten rondom een geleider, de zoge-
naamde afscherming. Alles in een keu-
rig plastic omhulsel. De Pinguin had de 
standaard kabel van het type RG58, een 
veel gebruikte goedkope antennekabel. 
Deze kabel is 5 mm dik en de afscher-
ming is een enkel gevlochten geleider. 
Ten eerste wordt het signaal in een 
RG58 flink gedempt (weerstand) en 
hij is ook nog eens lek, want de golfjes 
kunnen door de afscherming heen een 
beetje ontsnappen. Om het marifoon-
signaal minder te laten dempen moet 
de kabel dikker zijn en de afscherming 
moet rondom dicht zijn en daarom 
moet deze dubbel afgeschermd zijn, 
namelijk gevlochten en een metalen 
folie. De Pinguin kreeg een kwalita-
tief goede en soepele coax kabel, die 

Het geheim van de Pinguin

zendamateurs ook graag gebruiken. 
De dikte van de kabel ( 7,1 mm) is 
een mooi compromis tussen soepel-
heid vanwege de korte bochten en de 
demping. Op grote schepen of aan de 
wal is de marifoonkabel meestal dikker 
met nog minder weerstand, want daar 
moet de kabel langer zijn en er is meer 
ruimte. De kabel moet verder voorzien 
zijn van goede en goed gemonteerde 
zogenaamde UHF stekers. Liefst niet 
van die schroefdingen, die je koopt 
met heel veel onderdelen in een zakje, 
daar gaat snel iets mis bij het monteren. 
Tape ze in de buitenlucht goed in met 
zelf vulkaniserende tape. Vocht en zout 
is dodelijk voor een marifoon signaal.

De antenne
Komen we nu bij de antenne, daar 
is erg veel keus in. Het wordt nu iets 
technischer om dat toe te lichten.
Ten eerste een antenne moet een spe-
cifieke lengte hebben, afhankelijk van 
de frequentieband. Zendfrequenties 
(lees de kanalen) hebben een vaste 
golflengte (de afstand tussen de golf-
jes). Een optimale marifoonantenne 
zou meer dan 1,8 meter lang worden, 
veel te lang voor een klein zeilschip en 
daarom zijn er kortere meer geschikte 
antennes in de lengtes van 90 cm, dat 
overeen komt met 1/4 golflengte en in 
de lengtes van 130 cm, dat overeen-
komt met 5/8 golflengte. De afgestraal-
de energie van beide antennes is onge-

veer hetzelfde, echter het afgestraalde 
patroon van de 5/8 antenne is gunsti-
ger in de horizontale richting, dus deze 
komt verder.

De volgende keuze is: de antenne uit-
gevoerd als stalen spriet of als glasfiber 
(wit, stug en dikker), waar een metalen 
spriet inzit. Hier is de afweging tussen 
een betere afstraling en het gebruiksri-
sico van de antenne. Een stugge rechte 
glasfiber krijgt boven in de mast het 
enigszins zwaar bij veel beweging (rol-
len en stampen), maar straalt beter af 
dan de metalen spriet, die eenvoudig 
meebuigt, en in gekromde toestand 
slechter afstraalt. Ook een net iets te 
lage brug doet de spriet geen kwaad.
De laatste keuze is de antenne band-
breedte (de verzameling te zenden 
en ontvangen kanalen), oftewel, alleen 
voor de marifoonband, of ook voor de 
AIS-band of nog een andere band.
De Pinguin heeft een 5/8 glasfiber 
gevonden, die speciaal voor zeilschip 
mastmontage is, omdat deze extra licht 
is en geschikt is voor de combinatie van 
marifoon en AIS. De antenne was niets 
duurder dan andere antennes, maar 
moest wel even apart besteld worden.

De lucht in
Verder, hoe hoger de antenne hoe be-
ter, want een marifoon zendsignaal gaat 
recht uit door de ether, terwijl de aarde 
kromt. Hoe goed je marifoon installatie 

ook is, ergens na de 50 nmi gaan de 
uitgezonden radiogolven over de luis-
teraar heen. Radio technische gezien 
heeft een antenne een (virtueel) elek-
trisch grondvlak nodig en dat is onze 
mast. Dus monteer de antenne, goed 
geaard, zo hoog mogelijk in de mast, 
met de antenne voet grenzend aan de 
masttop. Voorkom ook zo min mogelijk 
andere (metalen) spullen in de nabij-
heid van de antenne, die zendenergie 
kunnen absorberen.

Split of dubbel
En hoe zit het met de AIS dan. De AIS 
is ook een zender en ontvanger, de 
kanalen zitten vlak in de buurt van de 
Marifoon kanalen. Daarom maakt de 
Pinguin gebruik van dezelfde antenne 
installatie, dus dezelfde kabel en an-
tenne, zelf de FM-radio lift mee. Dat 
door een zogenaamde actieve Splitter 
te gebruiken, die alle aanwezige coax 
kabels van de diverse apparaten goed 
met elkaar of verbindt en of scheidt.
Tenslotte loop je marifoon installatie 
nog eens langs als je slechter bereik-
baar bent of als deze wat ouder is. 
Stekkerverbindingen oxideren op den 
duur, zeker buiten, en de plastic kabel-
mantel verhard door Uv-straling en laat 
dan vocht door. Gebruik de staande 
golfmeter van de PZV en vraag gerust 
advies als je er minder in thuis bent.

Op site van MarineTraffic is 
te zien vanaf waar het AIS 
landontvangstation het signaal 
van een schip verliest. Bij onze 
terugtocht uit Ramsgate kun je 
zien dat de Puinguin relatief ver 
te ontvangen is. 
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Hoe lang vaar je al?
“Op mijn achtste begon ik in een Op-
timist. Daarna hadden mijn zussen en 
ik een FJ. Verder ben ik twee keer op 
zeilkamp geweest. Ik vond het allemaal 
geweldig, maar ik ben geen wedstrijd-
zeiler. Toen mijn vader op een dag 
thuis kwam en zei dat hij een zeiljacht 
had gekocht waarmee we op vakantie 
konden, riep ik als negenjarige: “Yes!” 
Dat werd toen dus de naam van onze 
Yamaha 33.”

Jullie hebben de Yes! dus al heel 
lang?
“Ja, een jaar of 17. We zijn ermee naar 

Zeeland, de Waddeneilanden, Dene-
marken en Engeland geweest. Altijd 
leuk. Alleen van mijn 18de tot mijn 
21ste heb ik een tijdje niet gezeild. Ik 
had tijd nodig voor mijn studie en ik 
had andere interesses. Maar de laatste 
twee jaar mag ik zonder mijn vader 
de boot meenemen. Ik ga nu voor het 
eerst met vrienden van mijn leeftijd op 
mijn vaders Yes! de Noordzee over!”

Wat vind je vader daarvan?
“Het was eigenlijk ook zijn idee. We 
zaten een keer bij onze zeilvereniging 
PZV te praten over al die ‘ouwe schip-
pers’ op de club. Een aantal van die 

schippers vroeg toen of een jongeren-
team de Noordzee over zou kunnen 
steken. Mijn vader stelde daarvoor di-
rect de Yes! beschikbaar. Die uitdaging 
konden we als 25- en 26-jarigen niet 
laten lopen. We hadden vrij snel een 
ploeg bij elkaar.”

Dat wordt dus best spannend?
“Zeker! Normaal varen we vanuit An-
dijk een rondje Kreupel of naar Me-
demblik. Op mooie dagen doe ik dat 
ook met m’n vriendin. Maar onze man-
nengroep gaat meedoen aan de Rams-
gate-tocht van de PZV. We vertrekken 
vanuit Scheveningen en varen naar 

Nieuwe Lichting! Yés Lowestoft. Mijn vader is opstapper op een ander deelne-
mend schip. Kan hij ons en zijn boot toch nog een beetje 
in de gaten houden, haha.”

Zijn jij en je maten er klaar voor?
“We hebben allemaal op de diverse boten van onze va-
ders gevaren. Verder hebben we nu twee keer met elkaar 
geoefend, dus dat moet genoeg zijn. Ik heb nog wel even 
mijn marifoonexamen moeten halen, want niemand van 
ons had een brevet daarvoor. Eén van ons heeft zijn vaar-
bewijs. Ik moet zelf ook maar eens dat vaarbewijs halen 
trouwens... ”

Wat vind je mooi aan zeilen?
“De afwisseling door de verschillende weersomstandighe-
den en de relaxte sfeer onder watersporters. En, dat klinkt 
misschien gek voor een jong iemand: ik vind het fijn dat in 
Nederland alles op en rond het water zo goed geregeld is.”

Hoe ziet jouw toekomst in de watersport eruit?
“Voorlopig koop ik geen eigen boot. Ik werk nu sinds een 
jaar en ben klaar voor een eigen stek. Ik wil nu eerst met 
mijn vriendin een huis kopen. Al die kosten rond een boot 

INTERVIEW

Eric van den Berg

 (Waterkampioen)

Robert Ollie

Leeftijd : 26 jaar

Werkt bij Gevelelementen Noord-Holland

kunnen we er nu echt niet bij hebben. Maar in de toekomst 
zou er best nog eens een boot kunnen komen, als zij dat 
tenminste ook ziet zitten.” 

Naschrift: Dit interview is met goedkeuring overgenomen uit 
de Waterkampioen van 2018/7. Met dank aan de auteur Eric 
van den Berg en de fotograaf Dirk Jansen (foto met de vier 
jongeren op de Yés, zie voorpagina)

“Voor het eerst met een groep vrienden de Noordzee over”
7 vragen aan Robert Olie

Woont in Sint Pancras

Boot: Polyester zeiljacht Yamaha 33.

Naam boot: Yes!
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Mijn aanzet enkele jaren geleden om in Zeezeilen te schrijven over mooie en persoonlijk favoriete ankerplekken 
heeft volgers gekregen: yes, goed zo! Philip en ik liggen graag op anker in fraaie, stille plekken; je overnacht op 
deze manier ook op héél bijzondere plekken. Die beleving heb je zelden in een marina. Op lange tochten wil je ook 
graag al die buurbootjes niet meer naast je kuip!

Ankeren, soms nodig!
De kunde om te ankeren kan ook héél 
goed van pas komen. Op het moment 
dat ik dit schrijf (rond midzomernacht 
in de Orkney's) hebben we net zo'n 
situatie meegemaakt. Uitzeilend vanuit 
Wick, een plaatsje op de Noordoost-
kust van Schotland, met alle beschikba-
re windinformatie die een prima over-
tocht naar de Orkney's voorspelde, 
werd de realiteit ietsje anders. Van W 
4-5 Bf trok de wind aan tot W 6-7 Bf. 
Eenmaal tussen de eilanden, moesten 
we bakboord uit, pal tegen de wind 
in naar Kirkwall. Door de vertraging 
kwamen we ook in de tegenstroom 
terecht; dat was gewoon niet te doen, 
echt ook niet op de motor! Natuurlijk 
hadden we voor vertrek ook "vlucht-
plekken" bestudeerd. Er was een diep 
Loch, zuidwaarts, met aan het eind an-

kermogelijkheden. Dus na Mull Head 
opnieuw bakboord uit, de Deer Sound 
in. Secuur navigerend kwamen we aan 
het eind van het Loch op 5m diep 
water, ongeveer 200m uit de kust op 
goede ankergrond. Door de geringe 
golflengte was het water tamelijk vlak, 
ondanks de 24 - 27 kn wind. Anker la-
ten zakken, ingraven, en we lagen prins-
heerlijk en veilig in de nacht. En ja: super 
rustig en stil!

Castlebeach Bay
En dan nu nog een mooie en handige 
ankerplek. Varend in zuidelijke richting 
vanaf Wales, of in Oostelijke richting 
vanuit ZW-Ierland is het een mooie 
dagtocht naar de ingang van het Bristol 
Channel. De dichtstbijzijnde haven aan 
de noordoever is Milford Haven. Nog 
heel wat mijlen over de River Cleddau 

en een sluis door naar een niet echt 
aantrekkelijke (wel veilige) jachthaven. 
Goed alternatief is om een ankerplek 
te zoeken; St. Ann's Head voorbij en 
dan bakboord uit. Noordwaarts varend 
langs de linkerkant ligt een fraaie an-
kerplek onder de steile oever van Dale 
Point  (Castlebeach Bay). We hebben 
daar prettig gelegen; met de bijboot zijn 
we aan wal gegaan en hebben mooi ge-
wandeld naar St. Ann's Head. We zagen 
toen wel al een ruige zee… 
Terugkomend over de landengte van 
Dale Point kijken we nieuwsgierig in 
de volgende baai. Daar lagen heel wat 
meerboeien. We hebben vervolgens 
voor de zekerheid de Lyra naar die baai 
gevaren en een meerboei opgepikt. De 
wind liep de volgende dag op tot 30 
kn. Een meerboei is dan toch een fijn 
stevig ding. 

Over ankeren en Castlebeach Bay

Marïette Roozeveld 

van der Ven

Tips voor veilig en fijn ankeren:

1.  je hebt een anker dat een maat groter is dan voor 
jouw boot aangegeven.

2.  indien mogelijk heb je de grondsoort van te voren 
verkend. Op sommige kaarten is die goed aange-
geven. Voor ons is zand veruit verkieselijk.

3.  zoek een plek, waar de strijklente van de golven 
slechts kort is. Golven zijn hinderlijker dan harde 
wind. 

4.  heb geduld bij het ingraven van het anker. Zacht 
achteruit tot de boot vastligt. We voeren het toe-
rental daarna op.

Vuistregel: 

de snelheid in knopen die je maakt bij een gegeven 
toerental is ongeveer de windkracht op de schaal 
van beaufort (bijvoorbeeld: bij 2000 toeren loop je 
normaal 5 knopen en dan kun je zeker 5 Bf hebben) 
Indien geen positieverandering, dan gaan we gerust 
de nacht in.

Castlebeach Bay: 50°37’NB-2°15’WL
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Theo Bouwman

In 1928 heeft Hendrik Bulthuis, kapper te Bergum aan het Bergumermeer, de eerste BM 12m2 ontworpen. 
Derhalve vierden de Bulthuisbootjes (BM, Larken, Olympiajol, ZM en FD) dit jaar hun 90-ste verjaardag. Onder 
andere met wedstrijden en door schoolkinderen mee aan boord te nemen voor hun eerste zeilervaring.

Bootje voor ‘het volk’
Het is ook al weer 30 jaar geleden dat 
ik mijn BM 12m2 kocht, mijn eerste 
zeilbootje. Vooral ook omdat er een 
trailertje bij zat en een langstaart bui-
tenboordmotor. Want eigenlijk was ik 
op zoek naar de ‘vergrote’ BM 16m2. 
Veel plezier van gehad. Tot tien jaar ge-
leden heeft de BM zomers in het water 
gelegen. En het was me ook duidelijk 
geworden dat er nog maar weinig van 
over waren. Eigenlijk ontworpen als 
het volksbootje voor de Friezen, zelf 
te bouwen middels de bekende latten-
bouw, voor ongeveer 100 gulden. De 
meesten hadden een zwaardkastje en 
die zijn kwetsbaar voor rot. En vaak ge-
zonken. De mijne had een kieltje. Maar 
vergde ook veel onderhoud. Soms was 
er een balkje, soms wat latjes rot.
Tien jaar geleden nog eens onder han-

den genomen. Eerst nieuw hout en 
daarna de hele onderkant en zijkanten 
schoongekrabd en opnieuw in de verf 
en lak gezet. Daarna heb ik er 7 jaar 
niet naar omgekeken en stond ‘Bultje’ 
in mijn garage. En toen waren daar de 
kleinkinderen voor hun eerste zeiler-
varingen. Daarvan heb ik de afgelopen 
jaren verslag gedaan, onder de kop Jong 
Geleerd….

Schoolkinderen op Oud Zeilend 
Hout
En toen las ik begin mei in de Water-
kampioen dat er, mede in het kader van 
Culturele Hoofdstad Leeuwarden, de 
90-ste verjaardag van de Bulthuisboten 
gevierd zou worden. Georganiseerd 
door de vereniging Oud Zeilend Hout 
en een aantal watersportverenigingen 
rond het Bergumermeer.

Volgens het programma werd er op 
vrijdag 13 juli gezeild met schoolkinde-
ren uit de omliggende dorpen. Zater-
dag en zondag vonden de onderlinge 
wedstrijden per klasse plaats, bij elkaar 
zo’n 50 scheepjes.
Wat mij triggerde waren vooral de 
activiteiten met de schoolkinderen. 
Immers wij willen het zeezeilen pro-
moten, maar het begint allemaal met 
zeilen. Dus heb ik me ingeschreven en 
het bootje naar Eastermar aan de Lits 
getrailerd. In totaal 120 schoolkinde-
ren van rond de 10 jaar werden met 
bussen naar Eastermar gebracht. Daar 
werden ze de hele dag beziggehouden 
met allerlei water gerelateerde activi-
teiten: klompjeszeilen, oefenen met een 
Optimist op het droge, suppen, droogs-
urfen, rondje varen met een grote klas-
sieke reddingsboot, bezoek aan het 

Oud Zeilend Hout en jong geleerd…

Streekmuseum (met o.a. de Bulthuisbootjes) en ‘last but 
not least’ zeilen in een Bulthuisboot, merendeels BM 12m2 
en een enkele 16m2 en ZM.

Nooit gezeild, toch wel leuk!
Twee keer ben ik het water op geweest met telkens drie 
kinderen. De ene keer met jongens en de andere keer 
met meiden. Ze hadden er duidelijk zin in. Niemand had 
ooit gezeild. De jongens hadden toevallig dit jaar met het 
schoolkamp op Ameland voor het eerst gesupped. Vonden 
ze leuk. Niemand had verder een (zeil)bootje in het gezin. 
Wel her en der een bootje bij een familielid of kennis-
sen. Verdere watersport was bij geen van allen te beken-
nen. Het Bergumermeer is ook typisch geen zeilomgeving. 
Sommige watersportverenigingen gaven vroeger nog les in 
Optimisten, maar die hebben hun activiteiten naar elders 
verplaatst. De haven de Lits ligt vol met motorboten en 
alleen tijdens de manifestatie waren er veel zeilbootjes. Er 
woedt in de Gemeente dan ook een strijd om van het 
Bergumermeer een snelvaarmeer te maken.
Eerst moet je de jongeren even wat principes uitleggen, 
daarna de fokkeschoot bedienen (we moesten in de Lits 
al gelijk naar het meer kruisen), de grootschoot bedienen 
en uiteindelijk sturen. En dat valt nog niet mee, bleek maar 
weer eens. Eerst sturen ze twee tot tien keer de verkeerde 
kant op. Maar… daarna lukt het. Eén meisje had het gelijk 
door en stuurde geweldig. Uit haar mond rolde dan ook de 
opmerking dat “Zeilen veel leuker is dan ik had gedacht…. 

ik dacht dat het alleen maar touwtje trekken was. Dat leek 
me saai!” Kortom, erg leuk om met die kids het water op 
te gaan. Nu over een maand de kleinkinderen weer.

Gelukkig geen laatste…
De volgende dagen waren de wedstrijden. Allemaal ge-
weldig onderhouden scheepjes met minimaal 8 lagen lak, 
superglad. Leken wel gepolitoerde piano’s, zeker de Larken 
met hun vorm als een zeilplank. Met dito zeiltjes. Dus was 
ik bang dat ik in dit veld en met name mijn klasse van 
BM-ers laatste zou worden. Oud zeil, oud hout. Zelf ben 
ik in het geheel geen wedstrijdzeiler, slechts ooit met mijn 
dochter de Kuilart-Heeg race meegevaren. En niet als laat-
ste geëindigd! Gelukkig had ik een ervaren fokkenist in mijn 
zwager Peter. En we gingen telkens vooruit door de kunst 
af te kijken. Tweede dag ook een pikhaak mee aan boord 
voor de voor-de-windse rakken.
Drie wedstrijden op zaterdag en nog twee op zondag. Van 
de 10 BM-etjes werden we achtereenvolgens op plaats 7, 
9, 6, 6 en 6. Kortom vier bootjes (waaronder een mooie 
nieuwgebouwde nr. 410 die in de Waterkampioen stond) 
achter ons en slechts vijf voor ons. Maar die hebben we 
dan ook nauwelijks gezien. Nr. 15 van Auke de Vries wint 
altijd… vertelde de concurrenten ons. Leuke ervaring.

En goed om te zien dat jongeren wel enthousiast te maken 
zijn voor zeilen en wellicht zee……!
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‘Oude technologie’
Raadpleging van een elektronica firma 
in Suffolk Yacht Harbour leidde vervol-
gens tot de conclusie dat de marifoon 
defect was en nog slechts op 1 Watt 
uitzond. Reparatie was misschien nog 
mogelijk, maar helaas, omdat het ging 
om ‘oude technologie’, was geen van de 
jonge technici van het bedrijf meer in 
staat zo’n reparatie te verrichten. Mo-
gelijk dat een van hun gepensioneerde 
werknemers dat nog wel zou kunnen, 
maar dat was niet zeker en dan zou 
de marifoon in ieder geval opgestuurd 
moeten worden, wat minimaal een aan-
tal dagen zou duren. 

Nieuwe marifoon
Aangezien we direct aansluitend aan 
de Ramsgate een aantal weken richting 
Solent en zuidwest Engeland zouden 
zeilen was dat geen optie. Lang ver-
haal kort, we hebben toen - na overleg 
met het thuisfront - besloten om onze 

eerstvolgende opstappers te vragen 
een nieuwe, door de schipperse bij 
George Kniest opgehaalde, marifoon 
mee te nemen vanuit Nederland. 
De nieuwe marifoon was een Rayma-
rine E240, toentertijd het high-end ap-
paraat in de Raymarine marifoonreeks. 
De E240 had, net als z’n voorganger bij 
ons aan boord, de Simrad, een configu-
ratie waarbij de zend/ontvang unit in de 
elektronicaruimte (achter het paneel) 
kon worden geplaatst en de ‘intelligen-
te’ handset alsmede een actieve speaker 
onder de buiskap in de kuip. Het hele 
marifoonverhaal, inclusief de perikelen 
die gepaard gingen met de installatie 
daarvan in Lymington, is destijds ver-
schenen in de vorm van een artikeltje 
in Zeezeilen.
De afgelopen vijf seizoenen heeft onze 
’nieuwe’ marifoon probleemloos dienst 
gedaan. Echter begin juni jongstleden 
liet de actieve speaker het plotseling 
afweten. De marifoon installatie zelf, 

inclusief de handset, verkeerde nog in 
uitstekende staat, maar zonder geluids-
versterking via de speaker werd het 
gebruik ervan op groter water op zijn 
minst behoorlijk beperkt. Vervelend, 
maar zoiets kan gebeuren denk je dan, 
en je zoekt contact met de leverancier 
voor een vervangende speaker. 

Hele apparaat vervangen?
Dat contact leidde echter tot een da-
nig frustrerende discussie, want ze kon-
den ons niet helpen. De betreffende 
speakersets waren noch bij hen, noch 
bij Raymarine, nog te verkrijgen (‘out 
of stock ……’) en de enige oplossing 
zou zijn de aanschaf van een compleet 
nieuwe marifoon. Dat zou betekenen 
dat door het uitvallen van een op zich-
zelf niet onbelangrijk, maar ten opzichte 
van de totale kosten van de installatie 
relatief goedkoop onderdeel, de gehele 
kostbare installatie zou moeten worden 
vervangen. Ik heb me daar aanvanke-

lijk behoorlijk over opgewonden, omdat 
ik op het standpunt sta, dat fabrikant en 
leverancier van dit soort relatief kostbare 
apparaten de ’plicht’ hebben om voor 
een adequate after-sales service te zor-
gen. Dat hielp echter niet.

Alternatieven?
Verder zoekend op internet werd mij dui-
delijk dat het probleem met de actieve 
speaker van de E240 kennelijk een meer 
voorkomend probleem was en dat de 
betreffende speaker set inderdaad ner-
gens meer te verkrijgen was. Daar werd 
ik dus niet vrolijker van! Dat werd er niet 
beter op toen ik, in juni door Zeeland 
zeilend, bij Jos Boone in Middelburg af-
meerde, en mevrouw Boone, een door 
mij hoog gewaardeerde autoriteit op het 
gebied van scheepselektronica en in dit 
geval mijn laatste hoop, mij eigenlijk ook 
geen andere oplossing kon bieden dan de 
aanschaf van een geheel nieuwe installa-
tie.
Ik moet daarbij wel vertellen dat ze met 
me mee probeerde te denken. En dat ze 
melding maakte van het feit dat ze met 
iemand in gesprek was over een nieuwe 
marifoon installatie, waarbij ze als die koop 
door zou gaan, een E240 speakerset door 

inruil zou kunnen verkrijgen. Ze bood me 
aan mij in dat geval te waarschuwen. Maar 
voor de zekerheid kreeg ik toch ook een 
offerte mee voor een nieuwe installatie. 
De nog werkzame elementen van m’n 
huidige installatie zouden in geval van 
koop kunnen worden ingeruild…

Reactie uit onverwachte hoek
Verder zoekend stuitte ik op het zeilers-
forum en heb ik op dat forum ons spea-
kerprobleem kort beschreven, met het 
verzoek om hulp. Na een korte radio-
stilte ontving ik via Facebook één reactie! 
En die kwam uit onverwachte hoek en 
wel van… mede PZV-lid Olga Bostelaar. 
Zij liet me weten dat ze op de Liberté 
met precies hetzelfde probleem hadden 
gekampt, en dat Aad wist hoe het op te 
lossen. Aad zat weliswaar niet op Face-
book, maar was wel per mail bereikbaar. 
Dus contact gezocht met Aad, die op dat 
moment met Olga op de Liberté met va-
kantie in Cherbourg verbleef.
Na wat heen en weer mailen ging het 
vervolgens snel en bleek de oplossing 
zowel eenvoudig als goedkoop. Op de 
Liberté had zich eerder inderdaad exact 
hetzelfde probleem voorgedaan als op 
de Lady Five. Hetzelfde was toentertijd 

ook het geval op het schip van een club-
genoot van Aad en Olga uit Hellevoet. 
Toevallig was dat een ‘deskundige’, een 
eigenaar van een elektronicazaak, die het 
probleem op zijn schip snel had weten op 
te lossen en Aad de weg had gewezen. 

Van je zeilvrienden moet je het 
hebben
En zo wees Aad op zijn beurt ons weer 
de weg, met daarbij zelfs een ‘link’ naar de 
firma waar de speaker besteld kon wor-
den en naar het product zelf. De oplossing 
was heel simpel: een compatibel speaker-
tje van Conrad, wat gefröbel om dat in de 
behuizing van de bestaande speakerset te 
monteren en ’klaar was Kees’. Totale kos-
ten van speaker en verzendkosten minder 
dan 10 €.
(N.B.: kosten van de verzending waren 
hoger dan die van het speakertje zelf…).
Zo gezegd, zo gedaan! Daarna speakerset 
weer met de marifoon verbonden en 
marifoon getest, speakerset terug ge-
monteerd en marifooncheck gedaan bij 
Post Wemeldinge. Resultaat ‘Luid en dui-
delijk’ aan beide kanten. Van je zeilvrien-
den moet je het dus hebben! Dank Olga 
(voor ons contact over de marifoon) en 
Aad (voor het de weg wijzen).Contact over de marifoon
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Hans van Reenen

Zo’n zes jaar geleden, tijdens de Ramsgate tocht van 2012, werd ik - na de oversteek met de Lady Five - in Lowestoft van 
diverse kanten geconfronteerd met opmerkingen over het feit dat we niet of nauwelijks te horen waren geweest tijdens de 
periodieke positiemeldingen. Wij hadden op dat moment een al wat oudere marifoon van het merk Simrad.

Toevoeging redactie: 
op internet staat de service policy die Raymarine “where 
practible” volgt: http://www.raymarine.nl/view/?id=837
Raymarine will continue, where practicable, to manufacture 
spare parts for up to 5 years after the date of the last manu-
facture of the product and will continue to repair product, 
should spares remain available, for up to 10 years after date 
of last manufacture.
Please note that we will not hold any spares in our factory 
repair facility for products over 10 years old and that no 
products more than 10 years old will be accepted for repair 
at our factory repair workshop.
Vooral die onderdelen die snel uitvallen zullen dus na 5 jaar 
snel uitverkocht zijn.
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Sinds 1990 wordt deze wis-
seltrofee tijdens het Captain's 
Dinner met enig ceremonieel, en 
vergezeld van een uitgebreide 
motivatie, uitgereikt. Was de prijs 
eerst bedoeld voor aankomende 
navigatoren, voor het stimuleren 
van navigatorische vaardigheden, 
in de loop der jaren is het accent 
verschoven naar een waarde-
ring voor grote verdiensten voor 
de PZV. De Navigator’s Trophy 
is uitgegroeid tot een instituut 
en het is een grote eer deze te 
ontvangen. De winnaar wordt (al 
dan niet op voordracht) door het 
bestuur aangewezen. 

Navigators Trophy 2018
Zoals elk jaar stond het bestuur weer voor 
een lastige keuze. Velen hebben zich nau-
tisch onderscheiden, of zich verdienstelijk 
gemaakt voor PZV.  Er is een hoop aan-
stormend talent binnen de vereniging! Het 
PZV-bestuur wil er echter voor waken dat 
we in de waan van de dag het grote plaatje, 
en de rijke historie van de vereniging, voor-
bij zien. 
De Navigators Trophy wordt gezien als de 
kroon op iemands carrière binnen de club. 
En wie verdient die erkenning meer, dan:
•   Iemand die zich in de loop der jaren - 

zonder op de voorgrond te willen drin-
gen - keer op keer heeft bewezen als 
zeiler en als (club)mens

•   iemand die al sinds mensenheugenis aan 
de zee verslingerd is

•   die jaren lang aanmonsterde op charters
•   iemand die inmiddels al bijna 25 jaar lid is
•   die in die tijd is uitgegroeid van gewaar-

deerd opstapper op o.a. EliXir naar erva-
ren schipper

•   Iemand die de gevaren van de zee als 
geen ander heeft leren kennen

•   die daar niet prat op gaat, maar lering 

trekt uit zijn eigen hachelijke avonturen
•   die als gevoelsmens altijd oog heeft voor 

de psychologie aan boord, zowel in nau-
tisch als sociaal opzicht

•   die juist door die kwaliteiten een ge-
weldige meerwaarde had in de vrijwilli-
gersfuncties die hij achter de schermen 
bekleedde.

•   Iemand die droomde van verre zeeën en 
een boot kocht die daarop is toegerust 

•   een trotse schipper, die zich bleef inzet-
ten voor erkenning van opstappers bin-
nen de club

•   die met zijn stoere boot fantastische rei-
zen maakte, van de Azoren tot aan de 
Oostzee

•   die de nodige pech heeft gehad tijdens 
deze trips, waarbij schip en bemanning 
behoorlijke averij op liepen

•   die desondanks zijn dromen achterna 
bleef jagen

•   totdat hij moest erkennen dat zijn liefde 
voor zijn Ans, en haar wens om samen 
over land te reizen, groter was dan zijn 
liefde voor de zee

We hebben het natuurlijk over Henri Boetzkes. 

Henri is al jaren een graag geziene kameraad 
binnen de vereniging. Een mensen-mens, 
die niet alleen aan boord, maar ook als lid 
van bijv. de Ramsgatecommissie en recent 
als bestuurslid altijd zijn steentje bijdroeg. 
Die kritisch bleef, maar altijd constructief. 
We begrijpen zijn keuze voor Ans, en voor 
het samen genieten. Maar we hopen dat hij 
nog jaren lang blijft aanmonsteren als ge-
waardeerd opstapper binnen onze PZV. 

Annemieke Stallaert

Arend-Jan en Lidya

Malte is niet meer
Malte Bardt, lid sinds 1980, is op 2 januari overleden. Hij was met zijn zoon en kleinzoon op jacht toen hij plots omviel en 
ter plaatse stierf. Zijn vrouw Sigrid vertelde ons dat dit was zoals hij had willen sterven: geen lang ziekbed, maar ‘in seine 
Stiefel’, met de laarzen aan. Toch was het te vroeg; hij was voor zijn 81 jaar nog erg actief en relatief gezond.

Ik leerde Malte kennen als een aardige 
Duitser die als verbindingsstafofficier 
voor de Wehrmacht in Apeldoorn was 
gelegerd. Hij kwam via het toenma-
lige Philips Apeldoorn in contact met 
de PZV en voer als navigator in vele 
Ramsgate Tochten. Toen ik Lidia rond 
1984 vroeg of ze mee wilde om de 
Duchesse van Hans IJkel uit Noorwe-
gen op te halen zei ze ja, maar toen ik 
zei dat er een Duitse legerofficier mee 
zou zeilen, wilde ze wel eerst even 
kennismaken. Uit die zeiltocht is een 
blijvende vriendschap ontstaan. Malte 
heeft ook nog vele lange tochten 
gemaakt met Hans IJkel (een van de 
twee oprichters van de PZV), waaron-
der een tocht met windkracht tien bij 
Noorwegen waarin ze allebei dachten 
dat hun laatste uur was gekomen.

Maatschappelijk sterk betrokken
Malte was negen of tien jaar oud 
toen zijn familie na de Tweede We-
reldoorlog door de Russen uit Polen 
werd verdreven. Hij vond dat de ver-
schrikkingen van de nazi’s nooit weer 
mochten gebeuren en de beste ma-
nier om dat te voorkomen was om 
dienst te nemen in het leger. Hij ging 
op zijn twintigste bij de officiersoplei-
ding van de Wehrmacht en heeft tot 
de Wende als overste bijgedragen aan 
de opbouw van de Atlantische en Eu-
ropese militaire samenwerking. Bij de 
Wende in 1989 waren ze op vakantie 
op hun geliefde Terschelling, maar reis-
den acuut terug naar Duitsland. Malte 
deed direct alle mogelijke moeite om 
als militair in het nieuwe oosten van 
Duitsland een post te krijgen. Toen 

dat onmogelijk bleek, nam hij ontslag 
en werd uiteindelijk hoofd Rampen-
bestrijding (Katastrofenschutz) voor 
de deelstaat Sachsen. Malte en Sigrid 
verhuisden naar Dresden. Ze waren al-
lebei sterk betrokken bij de integratie 
van het oosten van de Bondsrepubliek, 
net als vele familieleden via de evan-
gelische kerk en de Johannieterorde 
waarin hij rechtsridder was. Malte was 
een verpersoonlijking van de hoofd-
deugden van deze orde: gerechtigheid, 
moed, wijsheid en matigheid. Hij was 
een mooi mens. We zullen hem mis-
sen.
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Uitgezwaaid door Janet en Ben van de Aquavit verlaten we zaterdagavond 16 juni Wemeldinge om met het tij mee 
naar de Roompot te zeilen en daar te overnachten. Kunnen we eindelijk de nieuwe ankerlierconstructie testen, waar-
mee Ben ons zo goed geholpen heeft. 

Jacqueline van Amstel

Ook nog een berichtje van de Lyra die ook naar Schotland 
gaan met 1e stop Aberdeen.
Met 20-28 knopen wind op kop kruisen we naar de Room-
pot. Best even stevig die wind terwijl we nog moe zijn van 
het feestje van de vorige avond en het pakken, sjouwen, 
stouwen en klaarmaken van de boot. Bij de Neeltje Jans ligt 
ook de Lyra voor anker en wij laten het anker in de buurt 
vallen. We liggen als een huis zo vast, draaien netje mee in 
de stevige windvlagen en slapen als een blok. Als wij wakker 
worden is de Lyra al uren onderweg en op zee kunnen we 
geen marifooncontact meer maken. 

1e Stop Blyth
Voorlopig koersen we ook op Aberdeen af en met zuid-
westenwind rond de 20 knoop gaat het voorspoedig. Af en 
toe neemt de wind toe of af dus rifje erin, rifje eruit. Na de 
1e nacht op zee hebben we toch niet zoveel zin in nog 2 
nachten doorvaren en we besluiten een iets toeristischer 
plan te maken. 1e Stop Blyth. Gemakkelijke aanloop in alle 
weersomstandigheden. Jammer dat de wind tegen alle 
verwachtingen in de laatste 40 mijl naar noordwest draait, 
waar we heen gaan. 

‘Blyth Harbour, Blyth Harbour, Sailing yacht Xinia’ We mel-
den ons netjes op de marifoon om toestemming te vragen 

om naar binnen te varen. Eenmaal aangemeerd vallen we na 311 
mijl zeilen als een blok in slaap, hoewel het vroeg in de middag 
is. Blijkbaar hard nodig die rust en een goede beslissing dus om 
daaraan toe te geven. Een veel saaiere haven hadden we echter 
niet uit kunnen zoeken. Niets te beleven hier, hoewel er een leuk 
clubhuis is in een oud lichtschip. Dit wordt helemaal goedge-
maakt door Will, een fanatieke zeiler van de yachtclub, die een 
praatje komt maken en ons niet alleen advies geeft over leuke 
havens in het noorden maar ook nog een oude pilot cadeau 
doet van het gebied ten noorden van ons. Deze wordt niet meer 
gepubliceerd en hebben we dus niet kunnen aanschaffen voor 
de reis. Geweldig toch!

Eyemouth  
Woensdag 20 juni ondanks de wat mindere weersvooruitzichten 
willen we naar Eyemouth. 53 mijl noorderlijker en de 1e schotse 
havenplaats die je vanuit het zuiden tegenkomt. Als bonus onder-
weg papegaaiduikertjes kijken bij de Farne-eilanden. We zijn de 
haven nog niet uit en de wind neemt toe tot 28 knoop. Dat had-
den we toch niet helemaal zo ingeschat. 2 reven in het grootzeil, 
de fok wat ingerold en gaan. De wolken zijn onheilspellend en 
indrukwekkend. Plotseling een windshift en i.p.v. noorduit liggen 
we ineens oost voor in een vlaag. Er zat wel noordwest in de 
windverwachting maar pas later op de dag. Nu hebben we het 
grootste deel van de dag wind tegen. Schiet niet zo op… hoewel 

het valt later toch nog mee. De wind 
valt weg en op de motor maken we 
prima voortgang. Wel wat papegaai-
duikers gezien, maar ze zijn te schuw 
voor de foto. Op het grootste eiland 
van de Farnes is het een drukte van 
belang met bootjes die toeristen op 
het kale stuk rots in zee afzetten. Daar 
zitten die papegaaiduikertjes vast niet 
op te wachten…
   
De haveningang van Eyemouth is 17 
meter breed. Lijkt heel wat als het leest 
in de almanak, maar als je er op af vaart 
vanaf zee is het toch wel erg smal. De 
diepte houdt ook niet echt over. Het 
zou volgens de almanak uitgebaggerd 
zijn tot 2 meter maar is ondertussen 

verzilt tot 0.6 meter dus we volgen 
strikt de aanwijzingen van de haven-
meester op om vooral stuurboord te 
houden. Zonder vastlopen meren we 
aan het visitorspontoon aan. In ver-
band met onze diepgang hadden we 
zeker niet vroeger dan half tij aan moe-
ten komen. 
Twee forse zeehonden zorgen voor 
vermaak in de haven. Elk boot die bin-
nenvaart wordt gevolgd in de hoop 
een visje te kunnen verschalken. De 
zeehonden zijn zo brutaal dat ze zelf 
op visboten proberen te klimmen. Een 
leuk schouwspel om naar te kijken. We 
laten ons in Eyemouth ook meevoeren 
naar de tijd van de smokkelaars die 
brandy, tabak en thee illegaal het land 

in probeerden te krijgen. Gunsgreen 
House is een statig huis vol duisteren 
geheimen, ondergrondse opslagruimtes, 
luiken in de vloeren en wanden en zelfs 
een geheime schacht tussen de muren 
om vaten onzichtbaar omhoog te take-
len. 
Donderdag een verwaaidag, met te 
veel wind om leuk de zee op te kun-
nen gaan. Ik geniet van een wandeling 
over het klifpad met “stunning” views. 
Jammer dat Wim niet mee kan met zijn 
geblesseerde voet. De service op het 
havenkantoor gaat bijzonder ver, zo on-
dervindt Wim. We willen diesel kopen 
en bij afwezigheid van de havenmeester 
die dit regelt laat Wim 2 jerrycans

Ille de Batz

Eyemouth

Kessock Bridge

Xinia in Schotland
                 Reisverslag 2018

achter en zijn telefoonnummer, voor 
als ze gevuld zijn. Later in de middag 
komt de havenmeester met een mede-
werker aanlopen vanaf het kantoor en 
ieder dragen ze een kan vol diesel. We 
weten niet wat we zien, het is best nog 
een behoorlijk stuk sjouwen. Geweldig 
deze service. 

Naar Inverness
Nu gaan we de boot verder voorberei-
den voor de volgende etappe naar van 
98 mijl Peterhead, of als alles meezit in 
1 keer naar Inverness. Dus de diesel 
bijvullen, water innemen, inkopen doen, 
slingerkooien klaarmaken (=gespannen 
zeil voor de bedden, zodat we er op 
zee niet uitvallen bij een onverwachte 
golf). Van Eyemouth naar Inverness is 
195 zeemijlen te gaan. Met een gemid-

delde vaarsnelheid van rond de 6 mijl 
per uur dus zeker anderhalf etmaal 
varen. Al snel zitten we weer in de 
routine van 3 uur op 3 uur af. Tijdens 
de 3 uur op heb je wacht en stuur je 
voornamelijk en kijk je uit naar andere 
schepen en heb je veel tijd om na te 
denken over van alles en nog wat of 
gewoon te genieten van de soms in-
drukwekkende wolken partijen en de 
prachtige kleuren van het spel van de 
zon en de wolken. Bijna niet vast te 
leggen op een plaatje. Tijdens de uren 
wacht af heb je tijd voor je persoon-
lijke verzorging, maaltijden bereiden, 
logboek bijwerken, weerberichten 
volgen en slapen. Het zeewater is bar 
koud en dus ook de wind boven zee. 
We hebben veel laagjes kleding aan on-
der het zeilpak. Thermo onderkleding, 

fleeces, een windstopper, dikke sokken. 
Heel wat om uit te pellen als je naar 
de toilet moet en dat is onder helling 
in de golven niet altijd gemakkelijk. Jam-
mer dat de wind al snel weg valt. Dus 
heel veel uren op de motor gevaren. 
We missen het dat we geen dolfijnen 
zien. Wel zien we zeehonden, heel veel 
zeekoeten en zeemeeuwen, langstrek-
kende Jan van Genten en een enkele 
papegaaiduiker, die zich meteen uit de 
voeten maakt als wij dichterbij komen 
Dat ziet er best onbeholpen uit als ze 
met hun wat bolle lijfjes op proberen 
te vliegen. 
Na 36 uur varen draaien we onder de 
Kessock bridge door de Inverness Ma-
rina binnen waar we heerlijk douchen 
(een goede douche kan op vakantie 
ineens heel luxe aanvoelen) en rustig 
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slapen. Geen motor gebrom, niet in je 
achterhoofd de wetenschap dat je na 3 
uur weer uit je heerlijk warme slaapzak 
de kou in moet. Gewoon rust…

Fietshelm niet charmant?
We slepen heel wat mee aan boord. 
Uit de bakskist halen we onze vouw-
fietsen tevoorschijn en zetten ze in 
elkaar. De jachthaven ligt redelijk ver 
lopen van het centrum en dat is voor 
Wim nu lastig, maar fietsen gaat veel 
beter. Omdat er hier nauwelijks fiets-
paden zijn, het verkeer langs je heen 
raast, je aan de ‘verkeerde’ kant van de 
weg rijdt en het niet zo vlak is als in 
Nederland koop ik voor de veiligheid 
een zeer ‘charmant’ uitziende fietshelm. 
Dat is wel even wennen.

Inverness is een drukke stad aan de ri-
vier Ness, die we een eind stroomop-
waarts volgen. We kijken ook alvast bij 
de sluizen van het Caledonisch kanaal 
om een indruk te krijgen van wat ons 
te wachten staat. Een heerlijke zonnige 
dag… echt vakantie. In de haven liggen 
we met uitzicht op de haveningang aan 
de rivier Ness en in de avond zien we 
dolfijnen (Tuimelaars) voor de ingang 
op vis jagen. Wat we onderweg gemist 
hebben zien we nu 1e rang vanuit de 
haven. 
Met de toch wel erg handige vouw-
fietsjes verkennen we het centrum 
dat toch een aardige wandeling van 
de marina ligt en we fietsen een stuk 

langs de rivier Ness. De volgende dag 
gebruiken we voor wat reparaties, 
zoals een spaak van de fiets en een 
defect stoomlicht. In het Inverness Mu-
seum leer ik over de geschiedenis van 
het land en de stad. In de avond neem 
ik de concertina mee in de rugzak en 
gaan we naar Hootanany’s: een pub 
met een traditionele muziek sessie. Ik 
wordt uitgenodigd om mee te spelen 
en gelukkig kennen ze ook veel Ierse 
tunes en blijkt de scheidslijntussen Ier-
se en Schotse tunes niet zo groot. Een 
fluitiste, Jane, speelt ook voornamelijk 
Ierse tunes en dat gaat goed samen. Er 
zitten 2 zeer gerespecteerde gitaristen/
mandoline/banjo spelers die geweldig 
samen jammen en zingen. Een genot 
om naar te luisteren en een eer om 
mee te mogen spelen. 

Rondrit
Woensdag gaan we de zeesluis door 
bij Clachnaharry naar het Muirtown 
Bassin, waar we Toos (muziekvriendin 
van de sessies in Veghel) en haar man 
Hans, die met de auto in Schotland 
op vakantie zijn, uitnodigen voor een 
borrel. Hun aanbod om ons de daar-
opvolgende dag mee te nemen voor 
een rondrit met hun auto slaan we niet 
af. Diep onder de indruk zijn we van 
het mooie wisselende landschap. De 
route voert afwisselend door bossen 
en ruige berglandschappen. 
Toos heeft naast een passie voor ‘Out-
lander‘, een boekenreeks over Schot-

land waarin ik net begonnen ben en 
die hier een rage is, een zeer grote 
kennis van het land en de geschiede-
nis en vertelt ons allerlei wetenswaar-
digheden. De tocht eindigt bij Cawdor 
Castle, een 15e-eeuwse woontoren, 
met latere toevoegingen, waar je bin-
nen een goede indruk kan krijgen van 
het leven van de kasteeleigenaren. Veel 
rijkdom, o.a. schitterende geborduurde 
wandkleden uit België. Rondom het 
kasteel ligt een schitterend aangelegde 
tuin, die uitbundig in bloei staat met ge-
kleurde bloemen. Dit alles staat in schril 
contrast met de Highland Clearances 
waarbij pachters en hun gezinnen van 
hun land verdreven werden omdat 
schapen meer opbrachten.

Na een borrel en een pubmaaltijd  
gaan we met gitaar en concertina naar 
de wekelijkse donderdagavondsessie 
in Clachnaharry Inn. Niet erg druk be-
zocht. De 2 muzikanten die er zitten 
zijn blij met de versterking van Toos en 
mij. In mijn voorbereiding voor Schot-
land had ik natuurlijk enkele schotse 
tunes geoefend en het leek wel dat 
wij meer schotse tunes kende dan de 
locals.

Richting Loch Ness
Toos en Hans gaan richting Aberdeen 
met de auto, wij gaan het Caledonisch 
kanaal op richting Loch Ness. Het 
meer is wat geheimzinnig in laaghan-
gende bewolking gehuld die om de 

Ille de Batz

bergen heen hangt. Het voelt wat kil aan deze dag. Loch 
Ness is op sommige plaatsen meer dan 230 meter diep 
en de dieptemeter laat het op de diepste plekken afweten. 
Zou het monster daar onderin zitten? Ook al zien we het 
monster niet zwemmen, af en toe lijken er vanuit het niets 
‘monstergolven’ voorbij te komen. 

Urquhart Castle is een oude ruïne van een aan het meer 
gelegen 13e eeuws kasteel waar zich veel strijd heeft af-
gespeeld en dat in 1690 is verlaten omdat het geen stra-
tegisch belang meer had. De schade die destijds is toe-
gebracht is nooit meer hersteld. Wat resteert is een half 
vervallen toren en veel stenen.

Voor de wind gaat het over Loch Ness naar Fort Augustus, 
een lieflijk plaatsje waar we doormiddel van 5 opeenvol-
gende sluizen een heel stuk omhoog gaan. Het is een grote 
bezienswaardigheid en we worden door de meest uiteen-
lopende toeristen aangesproken als we omhoog schutten. 

Caledonisch Kanaal
Het Caledonisch Kanaal is in 1822 in gebruik genomen 
en verbindt de Schotse oost- en westkust met elkaar, een 
korte route van de Noordzee naar de Atlantische Oceaan. 
Het loopt dwars door Schotland, waarbij stukken gegra-

ven kanaal en meren (Lochs) elkaar afwisselen. De totale 
lengte is 107 kilometer met 29 sluizen en 10 bruggen die 
gepasseerd moeten worden. Aan weerszijden van de ge-
kanaliseerde delen van de route loopt een jaagpad. Vroe-
ger gebuikt om schepen voort te trekken bij tegenwind, nu 
in gebruik als wandel- en fietspad. 

Bediening sluizen
Tussen 1965 en 1969 is bediening overgegaan van hand-
matig naar Hydraulisch
Voor de handmatige bediening waren 3 personen nodig 
die een wiel ronddraaide. Er waren 180 omwentelingen 
nodig voor het openen of sluiten van een sluis. Moet je 
nu al best geduld hebben voor de kanaal passage, kan je 
nagaan hoe dat vroeger geweest moet zijn. 
Nu is het kanaal vooral in gebruik voor de recreatievaart. 
Niet alleen de sluisbediening en het opvangen van de 
meerlijnen, ook het gras bijhouden behoort tot de taken 
van de sluiswachter. 

Op 1 juli bereiken we het hoogste punt van het kanaal: 32 
meter boven zeeniveau. Vanaf nu gaat het bergafwaarts. Of 
dat net als met fietsen sneller gaat?
 
In de volgende zeezeilen het vervolg van dit heerlijke verhaal.
Ik heb altijd het gevoel dat ik een beetje met jullie mag meereizen

Richting Loch Ness
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CAMR met de Dancing Queen

Sander heeft eigenlijk niets met wedstrijden, hij 
vindt het maar een zenuwachtig gedoe. Zeker 
de start, maar desondanks heeft hij net als 2 
jaar geleden zich ingeschreven met zijn Dancing 
Queen. Dit keer met Harry Olie, Manfred en 
Manuela Paradiek. Manfred was naast Sander er 
2 jaar geleden ook bij. Voor Manuela was het de 
eerste CAMR. Harry was al 2 keer eerder in 
het verleden gestart, maar door zware weers-
omstandigheden de race nog nooit uitgevaren. 
Eén keer is hij zelfs met een gebroken rib voor 
de Deense kust van boord gehaald met een he-
likopter. 
Voordat we mee konden doen moest de boot 
eerst nog van Medemblik naar Lauwersoog. 
Ruud Heezemans, Willem Triki en Eric van Ge-
nuchten waren bereid om de boot ‘in te zeilen’ 
en het weekend vooraf de boot naar Lauwers-
oog te brengen.

Uitgebreide veiligheidseisen
De start was op zaterdagmiddag om 16.40 uur. 
Voordat er gestart kan worden moet de boot 
eerst op donderdag gekeurd worden. Om de 
CAMR te kunnen varen dient er aan uitgebrei-
de veiligheidseisen te worden voldaan. Vrijdag-
avond was de complete bemanning aan boord. 
Zaterdag ochtend was er nog een laatste brie-
fing. Er werd weinig wind verwacht waardoor 
de organisatie besloot dat iedereen de 390 NM 
ging varen. 

Vlot van start
In totaal deden er 66 boten mee. Er werd ge-
start in 4 groepen en wij zaten in de tweede 

startgroep. Bij de start hadden we halve wind 
en links en rechts probeerde een aantal boten 
ons in te halen door hun half winder te gebrui-
ken. Gezien het feit dat we het laatste stuk van 
de vaargeul moesten kruisen hebben we beslo-
ten om de high aspect te gebruiken. Een goede 
keuze bleek later want we hoefde geen zeil te 
wisselen en de enkeling die ons had ingehaald 
waren we bij het kruisen weer snel voorbij. 
Het kruisen ging goed, de vaarweg was smal dus 
dat betekende veel kleine slagen maar de be-
manning was goed op elkaar ingespeeld waar-
door we ook de laatste schepen van de eerste 
startgroep inhaalden.

De route was dat we eerst de TS1 vaargeul 
(red.: Texel-Elbe route) moesten oversteken en 
daarna boei EFB (54° 07’ N 005° 40’ E) moes-
ten ronden vanaf daar konden we rechtstreeks 
naar de finish. De eerste vaargeul moesten we 
kruisend over. De Lutra met PZV bemanning 
varend op de Waddenzee, wenste ons via de 
marifoon veel succes met de race! Na de eer-
ste vaargeul konden we afvallen richting EFB. Er 
was weinig wind maar gelukkig konden we hoog 
varen zodat we toch nog wat vaart hielden. Om 
2 uur ’s nachts viel de wind helemaal weg en 
hebben we een uur liggen dobberen. Daarna 
trok de wind weer een beetje aan. Doordat AIS 
onderdeel de verplichte uitrusting was konden 
we zien dat we vooraan in het veld lagen. Er 
lagen zo’n 6 boten voor ons. De wind trok wat 
verder aan. De deelnemers voor ons werden 
opgeroepen door de guard van een windmolen 
park in aanbouw. Daardoor wisten we dat we 

een west boei aan stuurboord moesten houden 
en dat we iets moesten oploeven. De boten in 
onze buurt liepen langzaam wat uit omdat ze 
een code zero zeil hadden en wij alleen een fok. 
We hebben nog geprobeerd om met 2 fokken 
te zeilen door de kotterfok bij te zetten maar 
dat was geen succes. De wind draaide verder 
zodat de Genaker kon worden gezet en de bo-
ten die ons eerst hadden ingehaald liepen we 
weer voorbij. 

Veel wind in het Skagerag
We wisten dat in het Skagerak windkracht 6 
tot 7 voorspeld was, dus in de avond, toen we 
vlakbij de Noord Deense kust waren, besloten 
om de Genaker weer op te ruimen en de high 
aspect bij te zetten. De wind was nu toegeno-
men tot 14 knopen. 
In de ochtend bereikte we het Skagerak. Hier 
moesten we een keuze maken: langs de Deense 
kust en optimaal gebruik maken van de stroom 
of de kortste weg maar dan wellicht aan het 
eind stroom tegen. 
Inmiddels stond er zo’n 22 knopen wind en 
deze zou alleen maar toenemen dus besloten 
om voor de kortste weg te gaan. Stroom te-
gen kost waarschijnlijk minder tijd dan omvaren. 
Doordat de wind toenam ook het eerste rif 
gezet. Later nam de wind verder toe dus ook 
het tweede rif gezet. De golven namen ook 
verder toe. Om snelheid en koers optimaal te 
houden werd er geen gebruik meer gemaakt 
van de stuurautomaat. Om en om aan het roer 
door de golven heen. Harry en Manuela namen 
het grootste deel van de stuurkunsten voor hun 
rekening. Gemiddeld was de snelheid rond de 
10 knopen met uitschieters van 12 wanneer we 
een golf afsurften. We gingen dus snel op de 
finish af. Vlak voor de Noorse kust brak een golf 
vlak achter de boot waardoor deze de kuip bin-
nen stroomde; gelukkig was het randje voor de 
kuipingang net hoog genoeg zodat het binnen 

droog bleef! Sander was verbaasd, volgens de 
ontwerper zou het niet mogelijk zijn. Voor de 
Noorse kust viel de wind weg waardoor het 
toch wat langer duurde voordat we konden fi-
nishen. Om 20.36 op maandag avond gingen we 
na 51 uur en 56 minuten zeilen over de finish. Bij 
aankomst bleek dat we als 4de boot over de fi-
nish waren gekomen en als 1ste van onze eigen 
startgroep (ORC-2 en vrije klasse 1).

Veiligheid voor alles
De dag daarna bleek dat niet alle boten de 
tocht zonder schade waren doorgekomen. Er 
waren de nodige genakers gescheurd en één 
boot had zelfs 2 karren waar het grootzeil aan 
vast zat, kapot. Bij ons was alles heel gebleven. 
Het was voor de start ook ons motto. Wel 
prestatiegericht varen, maar niet ten kostte van 
alles. Veiligheid en alles heel houden stond op 
de eerste plaats.
In de vroege ochtend keken we nieuwsgierig na 
de eerste uitslagen. Mede door de zware han-
dicap van de Dancing Queen werd de gecor-
rigeerde tijd bijna 16,5 uur meer. Desondanks 
stonden we bij de eerste voorlopige uitslag 
toch 1ste, maar er moesten nog boten binnen-
komen en er konden ook nog protesten wor-
den ingediend. De spanning steeg…
Woensdagavond werd het duidelijk wij 1ste wa-
ren in de vrije klasse. Alle schippers die als 1ste 
in hun klasse waren geëindigd werd verzocht 
om te strijden voor de overall overwinning 
door een korte baan te zeilen in een optimist. 
Ondanks dat Sander nog nooit in een optimist 
had gezeild ging het hem goed af maar helaas 
waren er andere schippers met meer optimist 
ervaring die de overwinning pakte. 

We kijken terug op een mooie CAMR!, met 
trots met het behaalde resultaat en dank voor 
jullie overweldigde reacties, de bemanning San-
der, Harry, Manfred en Manuela.

Manuela Paradiek

De Colin Archer Memorial Race (CAMR) is een zeilwedstrijd over 390 of 450 zeemijl van 
Lauwersoog naar Larvik in Noorwegen. De wedstrijd wordt om de twee jaar gehouden, 
voor het eerst in 1982, en is vernoemd naar de beroemde negentiende-eeuwse Noorse 
scheepsbouwer Colin Archer.
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De noordenwind 
ligt dwars

Zittend  in de schaduw van een mooie plataan op een camping in de Drôme, is het even omscha-
kelen naar het zoute water van de Waddenzee. Een tocht in het begin van juli om op Terschelling 
andere leden van de PZV te ontmoeten. Een tocht moet een doel hebben. 
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Joep Vermeulen

Mijn Venezuelaanse schoondochter 
vindt zeilen de meest zinloze bezigheid: 
je gaat weg en komt na een tijdje weer 
terug op dezelfde plek. Eigenlijk is dat 
met alles dat wij doen in ons leven. We 
keren altijd weer terug op het veilige 
nest. Wij zijn echter van plan in die 
tussentijd veel te ontdekken. Het plan 
was via den Oever naar Oudeschild 
te varen, om dan via het Scheurrak, 
de Oude Vlie en de Blauwe Balg door 
het Schuitengat voor West Terschel-
ling uit te komen. Plannen maken in de 
zeilvaart betekent meestal dat ze niet 
doorgaan? Wat moet je met keiharde 
noordelijke wind als je naar het noor-
den wilt? Vanuit Workum is den Oever 
geen probleem. Pal west en dan een 
klein stukje pal noord. Bijna alles was 
bezeilbaar. In de haven van den Oever 
een mooi plekje toegewezen gekre-
gen. Het ontdekken van de wereldstad 
den Oever was een vereiste. Een heel 
eind lopen en verder niets te beleven 
of te zien. Alleen het visrestaurant is 
de toeristische en culinaire trekpleis-
ter. De volgende dag rap de sluis door. 
Harde wind, maar alleen achter de fok 
aan is het luxe zeilen. Het stukje naar 
Oudeschild is een peuleschilletje met 
het tij mee. Voor Texel verandert wel 
het een en ander. Het tij zet daar straf 
door. Een goed bezeilbare route, maar 
tegen de stroom opboksen is geen op-
tie. Trouwens kruisen tegen de stroom 
is gedoemd te mislukken, althans voor 
een kleine boot. De motor op vol ver-
mogen om de stroom dood te varen 
en ietsje meer om de haven binnen te 
lopen. 

Texel
We moesten wachtend varen achter 
een roedel optimistzeilertjes van de 
Nederlandse ploeg. Wat zijn die kinde-
ren behendig met die bootjes. Een plek-
je gevonden met de kont in de wind. 
Dat bleek geen goede keus. Er waren 
meer en betere plekken. De boot ver-
halen met die harde wind, was een 
hele klus. We lagen goed in de wind-
schaduw achter onze voorlandvasten. 
De wielerronde van Oudeschild bracht 
genoeg vertier. Een heerlijke vismaaltijd 
in het Havenrestaurant besloot die dag. 
Op de fiets Texel verder verkend. In 
1946 kampeerde ik daar voor het eerst 
met mijn ouders in de Koog, een klein 
vriendelijk dorpje. Dat is dan echt ver-
leden tijd. Wat een verschrikkelijk toe-
ristische zooi is het geworden. Het lijkt 
of vakantievieren uit eten en drinken 
en shoppen bestaat. Gauw de drukte 
verlaten om via de bosweg naar den 
Hoorn te gaan. Dat is goeddeels het-
zelfde gebleven. Gezocht naar het huis 
van een bekende van mij, gevonden, 
maar zij waren niet thuis. 

Terug naar Medemblik
Texel het eiland van zoete herinnerin-
gen. Vlak na de strijd van de Georgiers 
tegen hun Duitse opperbevel, vonden 
wij jochies in de duinen allerlei over-
blijfselen van die strijd. Geweerkolven, 
helmen, munitie. De voor de kust lig-
gende mijnen werden opgeblazen 
in een geiser van wit schuim en veel 
dooie vissen. Elke dag weer een vers 
scholletje of tongetje op het bord. Wel 
knarste het bijna altijd tussen de tan-
den. Een gouden tijd. Het eiland was 
toen ook nog een duinenrij groter. 

Wij kampeerden achter het tweede 
duin. Nu dus eerste. Het wordt weer 
tijd om verder te gaan. Een prachtige 
koers naar de sluis, halve wind. Een 
snelle schutting. Medemblik ons doel. 
In de Regatta Haven een superb plekje 
toegewezen gekregen vlakbij de hoofd-
steiger. En zowaar zagen we vanaf de 
brug de Dancing Queen in al haar glo-
rie liggen. Toen we een berichtje voor 
Sander achterlieten, kwam een bezorg-
de aanwonende informeren of dit wel 
vertrouwd volk was. Sander je schip 
wordt goed in de gaten gehouden.

Wel Stavoren
We hadden dus afgesproken met Carla 
en Angse en Joop om elkaar op West 
Terschelling te ontmoeten. De harde 
noordenwind verhinderde echter dit 
plan. Joop kon onmogelijk vanuit Hel-
levoetsluis op tijd ter plaatse zijn. Carla 
en Anse boksten ook tegen de wind 
en zagen af van het oorspronkelijke 
plan. Stavoren was een goed tussen-
doel voor de Caran en de Kia Kaha. 
In een bijna lege gemeentehaven een 
goed plekje gevonden en de hereni-
ging gevierd met een heerlijk maal in 
het Vrouwtje van Stavoren. Binnendoor 
over de Fluessen naar Gaastmeer, al-
leen met ondiepe boten te bereiken. 
Daar scheidden onze wegen zich. Kof-
fie en het plaatselijke appelgebak met 
echte slagroom was onze laatste ver-
snapering. Zij volgden hun route. Wij 
sloegen na de treinbrug in Workum 
linksaf onze haven binnen.
Vol bewondering vernamen we het 
grandioze bericht dat de Dancing 
Queen eerste is geworden in de Cam-
race. Wat had ik graag daaraan deel-
genomen, maar ge wittut, mal de mèr..
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I am sailing

Maar ik wil graag een afzonderlijk muziekgenre aanHet 
nummer is oorspronkelijk niet van Rod Stewart. Het 
werd als laatste nummer toegevoegd aan het album 
‘Atlantic crossing’ vanwege een nautische sfeer rondom 
dit nummer. Rod Stewart wilde het eigenlijk ook niet 
als single uit brengen, maar een eigen nummer. Toch 
werd dit één van zijn bekendste nummers.
Het nummer is geschreven door Gavin Sutherland van 
de Sutherland Brothers in een folk stijl. En het is hele-
maal geen liefdesliedje, zoals bijna iedereen denkt. Ga-
vin zelf zegt hierover: "Most people take the song to be 
about a young guy telling his girl that he's crossing the 
Atlantic to be with her. In fact the song's got nothing to 
do with romance or ships; it's an account of mankind's 
spiritual odyssey through life on his way to freedom 
and fulfillment with the Supreme Being." Kijk, dan luister 

je toch heel anders naar dit liedje. 
Rod Stewart heeft – onbewust- toch blijk gegeven van 
deze diepere betekenis. Hij heeft zelf aangegeven dat 
de opname van dit nummer een uitdaging is geweest. 
Hij werd om 10 uur ’s ochtends uit bed gebeld dat hij 
over een half uur in de studio moest zijn om de tekst in 
te zingen. Voor een zanger is het heel lastig om ’s och-
tends vroeg een goede zangstem te hebben. Daarnaast 
bekende Rod Stewart dat hij altijd een borrel nodig 
heeft voordat hij een opname doet. Dat ging bij de op-
name van dit nummer dus niet. Blijkbaar heeft het Ho-
gere Wezen toch een heilzame invloed gehad op hem. 
Zelf zal ik dit lied toch anders zingen de volgende keer. 
Toch een mooie gedachte: de verbinding tussen het 
zeilen en het zoeken naar vrijheid en vervulling. 

Het meest bekende nummer over zeilen is natuurlijk ‘I am sailing’. Dit nummer is in 
1975 bekend geworden door Rod Stewart. Dit nummer is bij menig kampvuur en zeil-
kamp gespeeld. Ik heb het zo vaak gespeeld dat ik het niet meer serieus kan zingen. 
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Piet Schrijver

licentie. 
MeteoManager is gemaakt voor PC’s met een Windows be-
sturingssysteem. Wij werken echter al jarenlang op Mac’s en 
mijn MacBook Pro gaat mee op vakantie. “Ik heb ook een 
Mac-versie van het programma, die zal ik je aanleveren” ver-
telde Henk Huizinga. “Maar ik ben daar niet zo enthousiast 
over. Heb er speciaal een Mac voor aangeschaft, maar die 
staat nu ergens werkeloos in een hoek”. 
Na installeren van ‘MeteoManagerMac’ op mijn Macbook 
bleek inderdaad dat er al snel een probleem ontstond met 
het updaten van bestanden. Niet echt een Mac-versie dus. 
Tja, dan toch een kleine Windows-PC aanschaffen voor aan 
boord? Of een virtuele PC op de Mac installeren met Win-
dows? 

Wineskin
Ik ben eens wat verder gaan kijken en kwam toen uit bij het 
programma CrossOver van CodeWeavers. Dit is een een-
voudige applicatie voor de Mac, waarmee het mogelijk is om 
Windows-programma’s op een Mac te draaien. De Win-
dows-code wordt als het ware in een Mac-jasje gewikkeld, 
een zogenaamde ‘wineskin’. En ja, iets met wijn spreekt zeilers 
meestal wel aan…

Ik ben totaal niet technisch op computergebied. Maar na een 
paar uurtjes inlezen, uitzoeken en uitproberen is het gelukt 
om de Windows-versie van MeteoManager via CrossOver 
op mijn Mac te laten werken. Ik hoef nu alleen maar op het 
MeteoManager icoontje in mijn ‘dock’ te klikken en het pro-
gramma opent direct. 
CrossOver is geen gratis applicatie, maar je kunt 14 dagen 
kosteloos uitproberen. Wil je daarna verder, dan betaal je 
éénmalig 32 dollar. Of je betaalt 59 dollar en krijgt er een jaar 
support en upgrades bij. 

Al met al een prima werkende en eenvoudige oplossing als je 
MeteoManager op je Mac wilt laten werken. Nog mooier zou 
het zijn als MeteoManager ook in de AppStore beschikbaar 
zou zijn, zodat ie ook op IPad gaat werken. Daar schijnt aan 
gewerkt te worden, maar het zal nog wel even duren voordat 
het zover is. 

MeteoManager downloaden: http://www.meteomanager.nl/
CrossOver voor de Mac: https://www.codeweavers.com/ 

Na de 2-daagse meteo-cursus van Henk Huizinga in februari ben ik behoorlijk enthousiast geworden 
over het gebruik van weerkaarten op de computer. Henk Huizinga heeft daarvoor een mooi programma: 
MeteoManager. Je kunt daarmee allerlei weerkaarten en ook satellietfoto’s bekijken. En heel makkelijk: 
op elke plek in de weerkaart de verwachte windsnelheid en -richting uitlezen. Op www.meteomanager.
nl vind je informatie en uitleg. Het programma kun je downloaden en voor 20 euro heb je een lifetime 
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MeteoManager op een Mac
                    zo werkt het

Henk Ligthart
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In dit gebied proberen wij deze zomer-
maanden zoveel mogelijk te zeilen. In 
tegenstelling tot Odysseus zijn wij niet 
alleen afhankelijk van goden en win-
den en roeiers, maar hebben wij ook 
mechanische aandrijving. En ons enige 
uiteindelijke doel ergens begin van de 
herfst is een boatyard om de boot te 
laten overwinteren.

Oppasssen voor Meltemi
De meeste eilanden liggen niet ver 
van elkaar en hebben allemaal leuke 
baaien en die hebben op zijn minst een 
strandje en taverna en vaak ook boeien 
van de taverna. Aan sommige baaien 
liggen kleine dorpjes. Marina’s zijn er 
niet veel en ook havens waar je in ie-
der geval electriciteit en water hebt zijn 
er maar weinig of ze zijn al jaren ‘under 
construction’. Maar in dat geval is het 

voordeel dan wel dat je daar veilig en 
beschut achter de golfbreker ligt voor 
de Meltemi.
De Meltemi of ook wel Etesian ge-
noemd is de beruchte noordwesten 
wind die zich het hele zeilseizoen kan 
laten gelden. Recent noteerden we ’s 
middags een vlaag van 42 knopen net 
toen we binnen wilden lopen in Mara-
thekambos aan de zuidkant van Samos. 
Sowieso is ’s middags de wind meestal 
het hardst. Tegen de avond neemt hij 
bijna altijd sterk af, maar zorgt wel voor 
redelijke koelte ’s nachts juist ook in juli 
en augustus.

Goden en taverna’s
Met de huidige weersvoorspellingen en 
goedgezinde Griekse goden is het goed 
mogelijk om routes te plannen. Alleen 
moet je er wat windsterkte betreft wel 

5 knopen bij tellen en komt de wind 
bijna steeds uit noordwestelijke richting. 
Zo zijn we heerlijk in 11 uur kruisend 
van Karlovasi op noord Samos naar 
baai Emborios op Chios gezeild. Daarna 
naar Chios marina waar we dus wel vei-
lig verwaaid konden liggen, maar zonder 
verdere voorzieningen. Gelukkig doen 
de zonnepanelen dan uitstekend dienst, 
want in dit klimaat kun je niet zonder 
koelkist. De weersverwachtingen en 
alternatieve ligplaatsen worden dan na-
tuurlijk met de andere zeilers uitgebreid 
besproken.
Met volwassenen is het hier prima zei-
len. Met jongere (klein)kinderen zeilen 
we wat vaker vooral ’s morgens en kor-
tere afstanden om weer naar een an-
dere leuke baai te gaan waar altijd wel 
wat te doen is. Meestal liggen we dan 
op het anker met soms een lijn naar de 

kant of aan een boei. In dat laatste geval 
is het natuurlijk wel de bedoeling om bij 
de eigenaar, meestal een taverna, te gaan 
eten. 

Behalve overblijfselen uit de oudheid zijn 
hier nog kastelen en burchten en zelfs 
complete dorpjes uit de middeleeuwen. 
De eilanden waren ook berucht vanwege 
piraten aangezien ze strategisch liggen 
tussen Europa en het Midden Oosten. 

Vulkanische eilanden
Maar ook nu nog zijn de eilanden niet 
helemaal zonder gevaar. Er komen soms 

aardbevingen voor. Gezien de financiële 
problemen van Griekenland is herstel van 
de schade een zeer moeizaam proces. 
Op het eiland Nisyros is een slapende 
vulkaan die nog steeds gassen uitspuwt. 

Zo vlakbij Turkije zie je hier ook veel bo-
ten met een Turkse vlag. Voor ons is het 
niet altijd duidelijk of en waar ze inklaren 
en of de passagiers een visum hebben, 
zoals wij moeten hebben als we in Tur-
kije willen varen. Een probleem waar we 
na een Brexit straks ook in het Verenigd 
Koninkrijk mee geconfronteerd kunnen 
worden.

Fouragering plannen
Ondertussen vergt het wel wat plan-
ning vanwege het innemen van water 
en boodschappen doen. Juist omdat je 
weinig echt aan de kant kunt liggen. Re-
gelmatig kunnen (veel) boodschappen 
weliswaar bezorgd worden maar moet je 
ze nog wel met je bijbootje aan boord 
brengen. 
Ook is het leuk om een scooter of auto 
te huren en en passant het eiland te ver-
kennen. Kortom we zwerven in een leuk 
uitdagend gebied.
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Carla Veenstra

Al 3000 jaar geleden schreef Homerus over de zwerftochten van Odysseus. Na de Trojaanse oorlog op het vasteland van Klein-
Azie, in de buurt van  Canakkale in West Turkije, wilde hij zo snel mogelijk terug naar Ithaca en zijn lieve Penelope. De Griekse 
goden beslisten anders en hij zou er 10 jaar over doen. Deels omdat de winden hem vaak de verkeerde richting opstuurden.

            Odysseus achterna
zwerven als odysseus 
                langs de eilanden in de Egeïsche zee
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Arie van der Hoek

Het begin
De Breehorn 44, “Beagle” is gekocht met in het achterhoofd het maken van lange reizen als we met 
pensioen zijn. De boot in het naseizoen laten liggen waar we op dat moment zijn en in het volgend 
voorjaar verder te gaan. Uiteindelijk doel is om al hoppend naar Kroatië en Griekenland te gaan. 

Het eerste jaar (2016) hebben we een-
hele mooie reis van een paar maanden 
naar de Oostzee gemaakt. Het tweede 
jaar (2017) stond in het teken van het 
oplossen van medische problemen. 
Maar in 2018 is het zover. We voelen 
ons goed en gezond en gaan richting 
het zuiden.

Seizoen 2018
Maar hebben we alles wel goed in orde 
om langere tijd van huis te zijn? Toch 
nog maar even het e.e.a. aan verze-
keringen regelen. En de boot…? ... we 
gaan langs de Franse kust…… heerlijke 
pastis hebben ze daar. Maar ijsklonten 
hebben we nog niet aan boord van 
de “Beagle”. En we eten graag rauw-
kost en verse groente. En wat gaan we 
doen met alle gevangen vis onderweg? 
En dat in die warmte daar. Dus is er 

de behoefte om onze koelcapaciteit 
te vergroten. De verschillende ideeën 
worden uitgewerkt en uiteindelijk komt 
er een koel-vries combinatie in onze 
SB hut. Op de Beagle “het schuurtje” 
genoemd. Het moet “eigenbouw” wor-
den want standaard past er niets door 
het smalle deurtje van ons schuurtje. 
Het wordt in onderdelen thuis ge-
maakt en gemonteerd ter plekke in het 
schuurtje. Het kost de nodige inspan-
ningen maar uiteindelijk lukt het om 
alles te monteren en aan de praat te 
krijgen. En vriezen dat dat ding doet…. 
geweldig. Een vries-koelcombinatie aan 
boord van de Beagle!! Maar het gevolg 
is dat er ook nog even wat gerekend 
moet worden aan de energie voorzie-
ning. We monteren een beugel op de 
hekstoel waar twee zonnepanelen op 
komen te liggen. Totaal hebben we nu 

460 Watt aan zonnepaneel beschikbaar. 
Tot nu toe geen gebrek aan stroom ge-
had. 
Half mei willen we vertrekken maar 
door problemen met het onderwa-
terschip, wat uiteindelijk reuze meevalt, 
vertrekken we half juni.

Noordenwind
We verlaten IJmuiden met een wind 
uit het Noorden. De wind is tot het 
schrijven van dit stukje eind juli, eigenlijk 
alleen maar noord geweest. Niet altijd 
leuk als er maar een paar knopen wind 
staat. Maar we hebben het er maar 
mee te doen. We stomen de eerste 
dagen lekker door. Zeebrugge, Duin-
kerke, Boulogne-sur-Mer waar we de 
vakantie aanbreng bemanning van de 
Sundancer zien liggen. Altijd gezellig om 
PZV-vrienden tegen te komen. Hierna 

Beagle op weg naar de Middellandse Zee naar Dieppe, Fécamp, Cherbourg en een paar dagen op 
Alderney gelegen. Hierna verder naar Guernsey, St. Malo, 
St Quay-Portrieux, Tréguier, Roscoff en nu in Camaret-sur-
Mer. 
Vanaf Fécamp zijn we regelmatig de Sundancer tegenge-
komen met Michel en Marja. Heel gezellig de nodige bor-
rels (incl. pastis en ijs) gedronken. Ieder ging zijn eigen weg 
maar je komt elkaar toch zo af en toe in een haven tegen. 
En dat vonden wij hartstikke leuk.
Wat doe je dan als je geen tijdsdruk meer hebt om naar 
huis te moeten om weer aan het werk te gaan? We heb-
ben fietsjes aan boord en die gebruiken we veel. We ma-
ken de nodige wandelingen. Maar een hele dag aan boord 
om niets te doen dat is eigenlijk nog niet echt voorge-
komen. Je wilt toch verder naar het zuiden en de nodige 
mijlen maken.

Hoogtepunten
Op Alderney was het nog geen hoog seizoen dus erg rus-
tig. De kneuterige sfeer op het eiland vinden we toch wel 
heel apart. Heerlijk gewandeld op het eiland met mooie 
vergezichten. Heel ontspannen.
Guernsey waar we buiten moesten blijven liggen i.v.m. de 
diepte van de “Beagle” is en blijft ook bijzonder. Heerlijk 
fietsen is het daar. En dan die beleefdheid/rust van de En-
gelsen. Fiets je aan de rechterkant van de weg… ze snap-
pen het wel!! De buitenboordmotor hier een onderhouds-
beurt laten geven. Hij werd netjes gehaald en gebracht op 
de steiger. De diesel prijs is heel aangenaam. 
St. Malo waar we onder de indruk waren van het verval. 
11-12 meter is normaal. De “loopbrug” van de vaste wal 

naar de steiger is bij LW eigenlijk te stijl en te gevaarlijk om 
af te lopen. En dan het vuurwerk op 14 juli, de nationale 
feestdag, is het mooiste wat we ooit gezien hebben. We 
zaten eerste klas omdat het vuurwerk van de strekdam bij 
de marina afgestoken werd.
Wat we ook als bijzonder mooi ervaren hebben is de 
tocht naar Tréguier. Een mooie rivier met hier en daar maar 
90 cm onder de kiel. Ja… op het IJsselmeer heel gewoon 
maar je ontwent dit soort ondieptes erg snel! Een heel 
mooi plaatsje Tréguier met mooie vakwerkhuizen. Heel 
bijzonder. 
Heerlijk op anker gelegen bij Camaret-sur-Mer. Voor de 
eerste keer met de bijboot naar de kant. De motor loopt 
weer als een zonnetje.
De makrelen die we gevangen hebben en gedeeld met 
de Sundancer. Het roken van de makreel was een try-out 
maar bijzonder geslaagd. Zo hebben we veel plezier en 
vermaken we ons best.

Vervolg
We gaan rustig verder. We proberen nog dit seizoen de 
Golf van Biskaje over te komen en een plekje te zoeken 
in Noord Spanje of Portugal. We moeten half september 
weer thuis zijn voor de nodige privéverplichtingen. Tot op 
heden genieten we van onze reis. De ontmoetingen die 
we hebben. De mooie natuur en het leven op de “Beagle”. 
Met zekere regelmaat maken we een verslag op internet 
en YouTube voor de kinderen en vrienden. Iedereen kan 
ons volgen. Ga naar de site “arievanderhoek.blogspot.
com”. Een PZV dia-avond van de “Beagle” is dan niet meer 
nodig.
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Bijna klassiek solozeilen 
                   over de Noordzee 

Rob Arensman

Een paar weken voor het begin van mijn vakantie bedacht ik met mijn zeilboot, een Rustler 31, single handed de 
Noordzee over te steken. Aangemoedigd door het uitstekende zomerweer in de maand mei kreeg dat plan steeds meer 
vorm. Maar er rezen ook twijfels. Ik had al een tijdje niet meer ’s nachts op zee gevaren, eigenlijk al niet meer sinds 
een reis naar Denemarken in 2013. 
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Wind in Schulpengat!
De vakantie brak aan: ‘s zaterdags voor ruim een week 
boodschappen doen, zondagmorgen nog wat kleren en 
spullen zoals printjes van getijtabellen en vaaraanwijzingen 
in een tas gestopt en toen naar de haven. Spullen aan boord, 
opruimen, zeilklaar maken en nog even de dieseltank laten 
volgooien. Buiten de haven, op Texelstroom, kon ik weinig 
wind ontdekken. De motor mocht dus even helpen, even-
als de ebstroom, waardoor ik met toch nog zo’n 7 knopen 
het zeegat van Texel uit gorgelde. Door het uitblijven van 
de voorspelde noordenwind, kwamen de twijfels weer 
op: moet ik wel doorgaan met zo weinig wind? En juist 
toen die twijfels bij de uitloop van het Schulpengat seri-
eus begonnen te spelen stak een frisse noordelijke bries 
op! De boot drukte haar bakboordzijde in de Noordzee 
en begon, toen de motor was gestopt, met een goede 
zeven knopen aan de 114 zeemijlen naar Southwold. Met 
de wind suizend in het tuig, een schuimspoor achter de 
spiegel trekkend waren in één keer alle twijfels verdwenen. 
De GPS gaf aan dat we met deze snelheid om drie uur in 

de maandagochtend al voor Southwold konden zijn! Veel 
te vroeg… Nou ja, eerst maar eens zien hoe de rest van 
de reis verloopt. 

Zondag op zee
Het was echt zondag op zee: geen schip te zien, af en 
toe heel in de verte, maar niets dat omslachtig uitwijken 
noodzakelijk maakte. De “scheepsroutine” werd opgepakt: 
ieder uur de positie opschrijven en in de zeekaart zetten, 
het ene uur een broodje, het volgende een kopje oplos-
soep, en zo scharrelde ik uur na uur de middag door. Om 
iets voor acht uur liep de dieptemeter opeens op van ruim 
dertig naar 18 meter. Dat moest de “Bruine Bank” zijn, een 
zandbank die op ongeveer het midden van de Noordzee 
ligt. De GPS was het er helemaal mee eens…
De dag liep ten einde maar de pan nasi, de vorige dag nog 
thuis klaargemaakt, bleef onder de vloer: niet echt trek in 
warm eten en ook geen trek om er veel moeite voor te 
doen. Toen de duisternis inviel, werd ook het alleen zijn 
bijna voelbaar : geen licht, geen telefoonbereik, geen teken 

van leven in de verre omtrek. Helemaal 
op mezelf en mijn bootje aangewe-
zen… Even na elf uur werden de eerste 
sterren zichtbaar, en ook Jupiter stond 
helder in de lucht… Inmiddels had ik 
ook het driekleuren-toplicht aangedaan, 
hoewel er vooralsnog in de verste verte 
geen schip was te bekennen. Ook had 
ik al bij vertrek een radarreflector in de 
mast gehesen.

Motorzeilen
In de loop van de nacht begon de wind 
wat af te nemen en te ruimen, waardoor 
die wat meer van achteren in kwam. 
Door de afnemende wind liep ook onze 
snelheid wat terug, en door het slinge-
ren van de boot begonnen de zeilen te 
klapperen. Om twee uur was het echt 
bekeken met de wind, zakte de snelheid 
tot onder de drie knopen en werd de 
motor bijgezet. En zo motorzeilde ik de 
nacht door, inmiddels dik in zeilpak met 
daaronder nog meer lagen kleding, want 
het bleek ’s nachts best wel fris te zijn… 
Uiteindelijk werden de laatste 35 mijl 
naar Southwold op de motor afgelegd. 
De zon kwam weer op, en eenmaal 
aanwezig droogde zij de condens op de 
boot weer op, en konden het zeilpak, 
de trui en de dubbele shirts weer uit. 
Een prachtige nieuwe dag brak aan en 

dat werd gevierd met een traditioneel 
scheepsontbijt: een bruine boterham 
met gebakken ei met spek. Rond half 
negen waren alle sporen van de nacht 
en het aansluitende ontbijt uitgewist, en 
liet de wind het nóg meer afweten. Met 
nog gepiept, kon ik de opening van de 
haven van Southwold goed zien. Een 
soepele laatste mijl naar binnen twee-
eneenhalve mijl naar het way- point 
vóór Southwold te gaan streek ik het 
grootzeil, (de fok was al een tijdje opge-
rold) en maakte het schip gereed voor 
aankomst. 

‘We zijn er’ alarm
Nadat de GPS het “we zijn er! -alarm” 
gegeven had en na het passeren van de 
havenhoofden gingen we voor stroom 
het riviertje op, naar de aanlegplaats 
voor bezoekende jachten. En zo kwam 
het dat op maandagmorgen om 9.30 
uur, precies 24 uur na vertrek uit Ou-
deschild de boot lag afgemeerd in een 
Engelse haven en de motor werd ge-
stopt. Na “shipshape” eerst naar de ha-
venmeester, en daarna een “powernap”, 
om even bij te komen van de geleden 
ontberingen. 
De volgende dagen zeilde ik naar de 
Orwell, dineerde in de “Butt & Oyster”, 
voer naar de Titchmarsh Marina bij Wal-

ton-on the-Naze, en omdat de wind 
zich hardnekkig in het zuidzuidwesten 
nestelde, weer terug naar Harwich. Het 
plan dat ik bij vertrek had, was om van 
Harwich naar Ramsgate te gaan, vervol-
gens naar Dover, om vandaar over te 
steken naar Duinkerken of Oostende 
en dan, in dagtochten langs de Vlaamse, 
Zeeuwse en Hollandse kust weer om-
hoog naar Texel. Daarvoor kocht ik in 
de Titchmarsh Marina een nieuwe kaart 
van de zuidelijke Noordzee (Imray C28) 
waarmee ik de hele bocht tussen Har-
wich en Dover en Duinkerken en Hoek 
van Holland op de kaartentafel had. 
Maar de richting van waaruit de wind 
waaide, en voorlopig zou blijven waaien, 
maakte de uitvoering van dat plan moei-
lijk, ik vond het in ieder geval een weinig 
aantrekkelijk idee om 35 mijl tegen, of in 
ieder geval scherp aan de wind de wind 
over de Thamesmond naar Ramsgate te 
moeten opwerken. 

Toch niet naar Ramsgate
Dat deed me besluiten om de Deben 
op te varen naar Woodbridge. Vandaar 
dan misschien de Noordzee weer over, 
naar huis… En als het weerbericht nog 
zou veranderen was Ramsgate niet veel 
verder weg dan vanuit Harwich… Maar 
na een dag in Woodbridge bleven de 
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weersverwachtingen onveranderd… 
Een uurtje voor hoogwater vertrok ik 
zondagmiddag uit de Tide Mill Marina 
om de Deben weer af te zakken. Twee 
en een half uur later was ik op zee, en 
zeilde met een mooie wind in de rug 
naar Lowestoft, waar ik om 20.30 aan-
legde bij de R.N.S.Y.C., met de bedoe-
ling de volgende dag over te steken naar 
IJmuiden.
Ik besloot om drie uur ’s middags te 
vertrekken, zodat ik, als ik een snelheid 
van vijf knopen zou weten te houden, 
met het aanbreken van de volgende 
dag bij de shipping lanes benoorden de 
West-Hinder zou zijn. Want het leek 
mij onverstandig om in het donker de 
“grote-schepen-snelweg” over te ste-
ken. De BBC-forecast sprak van zuid- 
tot zuidwestenwind 3-4 Bf, niet ongun-
stig, het marifoonbericht van het KNMI 
(internet) had het voor IJmuiden over 
zuidwest 5 voor de tweede periode. 
Verveling en een onbestemd gevoel 
bij het zien van de slap neerhangende 
vlaggen deden mij besluiten uiteindelijk 
al om half twee te vertrekken en koers 
te zetten naar IJmuiden. Aanvankelijk 
stond er weinig wind en het werd met 
recht “inslingeren”, want enige zeegang 
stond er wel. Omdat ik toch al te vroeg 
was vertrokken liet ik het zo, en met 3,5 
knoop op de GPS ging het pal oost. 

Meer wind en opletten!
Maar na drie kwartier “kojangen” begon 
het toch te waaien, pal uit het zuiden. 
Toen de laatste gebouwen van Lowe-
stoft achter ons waren verdwenen, zeil-
de die malle, oude boot zomaar met 7,5 
knoop op huis aan… Ik had een “over-
steekroute” in de zeekaart en de GPS 
gezet, die vanaf de “SW Holm”-boei bij 
Lowestoft naar een punt ongeveer 2 
mijl zuid van het “Horizon”-productie-
platform liep en vandaar ten zuiden van 
het ankergebied voor IJmuiden naar de 
pieren. Volgens de kaart die ik had zou ik 
dan vrij zeilen van alle verkeersknoop-
punten, maar opletten zou natuurlijk ge-
boden zijn! Aan het einde van de mid-
dag, nog steeds met ruim zeven knopen 
oostwaarts bruisend, wist ik nog een 
warme pastamaaltijd in elkaar te draai-
en. De stuurautomaat verrichtte prima 
werk! Na de afwas besloot ik een tijdje 
zelf te sturen, het was gewoon prachtig 
zeilen, met een dwars inkomende wind. 
Maar ook nu weer liet ik elk heel uur het 
sturen even over aan de automaat, om 
de positie op te schrijven en de bijbe-
horende stip in de kaart te zetten. Die 
punten stonden keurig ongeveer langs 
de potloodlijn in de zeekaart. Wel kwam 
ik nu meer schepen tegen dan op de 
heenreis. 

Voor- of achterlangs?
Eén schip deed mij twijfelen aan of hij 
voor- of achterover zou lopen, want de 
peiling veranderde amper. Twijfelgevalle-
tje, dus afvallen, gijpen en ruim uitwijken. 
Op het moment dat ik de gijp achter de 
rug had zag ik het andere schip naar bak-
boord draaien. Blijkbaar had hij mij al ge-
zien en was van plan geweest achter mij 
langs te sturen… Marifoon gecheckt en 
ja, die stond aan op 16, niets gehoord… 
Weer gegijpt en terug op koers oost en 
nog steeds rond zeven knopen. Zou de 
antifouling er nog onder zitten wanneer 
we thuis zouden zijn? De nacht viel, min-
der spectaculair dan een week geleden, 
want de lucht was inmiddels betrok-
ken geraakt. Gelukkig was het verder 
wel helder, de navigatieverlichting van 
andere schepen was van verre te zien. 
De getijstroom was na middernacht om 
de zuid gaan lopen, want de schijnbare 
wind nam iets in kracht toe. Even over-
woog ik om een rif te steken, maar de 
boot stuurde goed, de zeilen stonden er 
mooi bij, dus ik liet het zo. Bovendien ga 
ik, als het niet echt moet, niet de kuip 
uit, ook niet aangelijnd, en helemaal niet 
bij duisternis! Aan stuurboord doemden 
op de horizon felle oranje lichten op, ik 
meende dat dit schepen in het buiten-
ankergebied waren. Ik zeilde rond half 
drie tussen deze verlichte schepen zuid 
van mij en het “Horizon”-platform in 
het noorden door. Daar kreeg ik ook de 
eerste zuidgaande schepen te zien, die 
waarschijnlijk van het VTS Off Texel naar 
de West-Hinder Junction onderweg wa-
ren. 

File van schepen en schoot klem!
Deze liepen ruim vrij, maar toen ik even 
later voor de noordoost gaande baan 
terechtkwam, kwam er geen einde aan 
de file van schepen. De meeste krui-
singen lieten zich oplossen, maar één 
leek onveranderd op mij af te houden, 
en ik besloot dan ook om overstag te 
gaan, weg bij de koerslijn van het nade-
rende schip vandaan. Maar bij het door 
de wind gaan bleek de schoot van het 
voorzeil ergens klem te zitten, ik kreeg 
het voorzeil niet over. Toen maar gepro-
beerd het voorzeil een stuk in te rollen, 
maar dat ging ook niet! In het licht van 
de schijnwerper op het voordek zag ik 
dat de reeflijn van de fokroller van de 
trommel was gelopen en eronder klem 
zat om het voorstag. Dat moest bij de 
gijpen zijn gebeurd, want daarna had ik 

de lijn -zoals altijd - onder een beetje 
spanning vastgezet… Intussen lagen 
we een soort van bijliggend te wach-
ten tot het zeeschip voorbij zou zijn. 
Toen zijn heklicht in zicht kwam, gingen 
we weer door de wind, en terug op de 
oostelijke koers. Met de beperking van 
het voorzeil voelde ik me toch wel wat 
gehandicapt, maar ik voelde er niets 
voor om in de nacht op een steigerend 
voordek de boel te klaren, dat zou bij 
daglicht wel komen… 

Windfarm en uitvarende vissers
Aan stuurboord waren op zeker mo-
ment vele rode, knipperende lichtjes te 
zien waar ik een windmolenpark van 
maakte, dat nog niet in mijn zeekaart 
stond. Voordat ik vertrok had ik nog 
wel gekeken naar windfarm-activiteiten 
op de Noordzee, en toen gezien dat 
er een nieuw windmolenpark ten wes-
ten van IJmuiden “under construction” 
was. Maar omdat ik toen niet van plan 
was om hier te komen had ik er te kort 
aandacht aan besteed. Boerenverstand 
vertelde mij dat als ik al die knipperen-
de lampjes goed aan stuurboord zou 
houden, het wel goed zou gaan. Nadat 
ik dit gevaar was gepasseerd kreeg ik 
te maken met de uitvarende visserij-
vloot. De ene na de andere viskotter 
liep voor dan wel achter ons over. Ik 
vroeg mij af wie mij gezien had. En of ik 
überhaupt gezien was… In het eerste 
daglicht, terwijl zich een miezerregen 
ontwikkelde, kreeg ik de ten anker lig-
gende schepen in het ankergebied in 
zicht. Zij lagen op diverse koersen ach-
ter hun ankers, wat betekende dat de 
stroom draaide, en om de noord zou 
gaan lopen, waardoor ik de laatste 15 
mijl naar IJmuiden schuin tegen stroom 
zou hebben. Een klein uurtje later kwa-
men de rookpluimen en de schoorste-
nen van de hoogovens in zicht, bijna 
thuis…
De klok stond op 6.20 toen we de kop 
van de zuidpier passeerden, en ik kon in 
de luwte van de pier de fokkenschoot 
en de reeflijn van de fokroller klaren. 
Achter de oude pier liet ik het groot-
zeil zakken, nadat de fok was ingedraaid 
en schutte naar het Noordzeekanaal. 
Het moet ongeveer 11.20 zijn geweest 
toen ik mij, kletsnat geregend, meldde 
bij de havenmeester van WSV Aeolus 
in Amsterdam. Nadat ik het liggeld be-
taald had was het tijd voor een borrel 
en de “powernap”…

Terugkijkend…
Terugkijkend op de reis heb ik grove fouten gemaakt. Hoewel “klassieke zeevaart-
kunde en zeemanschap” een hobby van me is, ben ik erachter gekomen dat de 
Noordzee niet echt de plaats is om dat te praktiseren. Ik ging er van uit dat het hij-
sen van een radarreflector voldoende zou bijdragen aan mijn zichtbaarheid. Ik had 
bij vertrek aan de veerboot die tussen Texel en Den Helder vaart gevraagd of zij 
mij goed konden zien op de radar. Dat werd bevestigd, en ik ben daarna zorgeloos 
de Noordzee op gevaren. Op de uitreis heb ik geen enkel schip gezien en dus is de 
(in-)effectiviteit van de radarreflector niet uitgeprobeerd. Op de terugweg echter 
ben ik meer verkeer tegengekomen en daarbij ben ik gaan twijfelen aan de reflec-
tor in de mast. Om een lang verhaal kort te maken: ik ben aan het sparen voor een 
AIS-transponder. Volgens mij beschouwt de moderne zeeman op de brug van zijn 
voortijlende schip alles wat niet op zijn scherm is te zien als zijnde niet aanwezig... 

Kaarten up to date!
Wat betreft de kaartentafel: ik ben me bewust van een achterstand op het bijwer-
ken van zeekaarten. Zoals opgemerkt had ik al een aantal jaren niet meer op zee 
gevaren, en dus was de noodzaak van het bijwerken van de kaarten niet aanwezig. 
Zodoende wist ik niet de precieze locaties van de windmolenparken, maar - en 
daarvoor schaam ik mij diep - ook de veranderingen in de ligging van de Traffic 
Separation Schemes waren niet bekend… bij het intekenen van mijn route van 
Lowestoft naar IJmuiden dacht ik vrij te gaan van alle gevaren. Achteraf was niets 
minder waar… Mijn kaart was van 2013, na die datum zijn de verkeersscheidings-
stelsels op de Noordzee verlegd. Een veel degelijker reisvoorbereiding zou op zijn 
plaats zijn geweest! En wat betreft de bemanning: solozeilen mag hartstikke stoer 
lijken, maar in wezen kom je als solozeiler altijd handen te kort. Het brak mij op 
toen de schoot op het voordek klem liep, en toen het op een gegeven moment 
even iets te hard ging waaien voor de stuurautomaat. Het ging allemaal wel goed, 
maar ik voelde me soms even niet prettig. Of ik het nog eens doe…?

(Nawoord van de redactie: Rob Arensman is kapitein op een ferry en voer vroeger 
op vissersschepen. Naar aanleiding van de Ramsgate kregen we het in Makkum 
over de drukte op de Noordzee, het nut van en de problemen door AIS en ver-
telde hij zijn recente solo zeilervaringen. Ter lering…TB)
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Michelle Peeters 

en Ellen Kok

In dit artikel een fotoreportage die is opgebouwd via de Life formule. Via deze methode is een fotoselectie ge-
maakt van de Ramsgate zeiltocht 2018 naar Engeland en terug van een viertal zeezeilers. 

Naar Engeland varen
Vlak achter de horizon ligt de Engelse 
oostkust, wat een wereldreis in kort 
bestek is om er naartoe te zeilen. En-
geland is zo anders, boeiend en toch 
ook weer zo vertrouwd. 
De oversteek is voor een aantal deel-
nemers hun eerste echte zee-ervaring. 

Die eerste keer dat je ver weg vaart 
van de kust, in plaats van dat je erlangs 
zeilt is voor velen een ervaring om 
nooit te vergeten. Anderen doen het 
voor de zoveelste keer en iedere over-
steek is anders.
Waarom willen we toch zo graag naar 
Engeland? Omdat het natuurlijk een 

zeer interessant land is, met glooiende 
kusten, lieflijke rivieren, prachtige dorp-
jes, schilderachtige cottages, middel-
eeuwse kathedralen en kastelen en na-
tuurlijk de pubs. En natuurlijk de soms 
excentrieke Engelsen. 
Maar hoe moet je er dan komen en 
hoe pak je dat aan?

Fotoreportage: Ramsgate zeiltocht 2018

PZV als organisator
Zeezeilvereniging voor Schippers & Opstap-
pers PZV organiseert regelmatig overtochten 
waarvoor je je kunt inschrijven. Zij stellen de 
bemanningen samen op basis van de door de 
deelnemers verstrekte informatie (gewenste rol, 
zeil-CV). 
Een boot-bemanning omvat: een schipper, een 
co-schipper, een ervaren opstapper (iemand die 
voor het eerst oversteekt) met ruime zeezeiler-
varing en één of twee opstappers met zeilerva-
ring.
De PZV kiest meestal voor de directe oversteek: 
de kortste route tussen de vertrekhaven (Sche-
veningen) en de aanloophaven (Lowestoft in En-
geland). Dit houdt voor de oversteek vanaf de 
Nederlandse kust naar Ramsgate een nacht op 
zee in.
De PZV organiseert al vele jaren de Ramsgate, 
een oversteek naar Lowestoft van circa 20 uur 
waarbij ook een deel van de tocht 's nachts 
gevaren wordt. De totale vloot bestond uit 16 
boten, met een deel van de vloot werd dit jaar 
verzameld in de haven van Scheveningen om ge-
zamenlijk over te steken.
Ze hadden 5 dagen gepland, zodat er aan de 
overkant voldoende tijd zou overblijven om rond 
te kijken.
Vanaf Lowestoft voeren ze langs de Engelse oost-
kust naar het zuiden. Relatief korte dagtochten 
waarbij ook wat van de omgeving van Titchmarsh 
bekeken kon worden. Om vervolgens weer te-
rug te varen naar de Nederlandse kust.

De bemanning van de Pinguin bestond uit: Jac-
queline Flink, Ton Buijs, Ellen Kok en Piet Schrijver. 

Het tochtplan en voorbereiding
1.  Vrijdag 4 t/m zondag 6 mei: van thuishaven (Al-

mere) via IJmuiden naar Scheveningen. Circa 
25 zeemijl van IJmuiden, circa 44 zeemijl van 
Roompotsluis;

2.  Maandag 7 en dinsdag 8 mei: van Scheveningen 
naar Lowestoft (RNSYC), circa 97 zeemijl;

3.  Woensdag 9 mei: van Lowestoft naar Leving-
ton (Suffolk Yacht Harbour), circa 45 zeemijl;

4.  Donderdag 10 mei: van Levington naar Titch-
marsh, circa 10 zeemijl;

5.  Vrijdag 11 en zaterdag 12 mei: terugreis naar 
Nederland, circa 100 zeemijl naar Roompot-
sluis, circa 130 zeemijl naar IJmuiden;

6.  Zondag 13 mei: uitloop, reserve dag

Niet elke kustzeiler is ook een zeezeiler. Engeland, 
met zijn lange, gevarieerde kustlijn, beschutte ri-
viermondingen en mooie oude havenplaatsen 
lokt de ware kustzeiler als ultiem scharrelparadijs. 
Maar ja, die oversteek.

Als voorbereiding is het belangrijk om goed naar 
je materiaal te kijken. Sowieso moet je over een 
schip beschikken dat geschikt is voor zo'n tocht 
en dat minimaal 4 personen kan herbergen. Aan 
benodigde spullen kun je denken aan:
•  Navigatie & communicatie apparatuur: ma-

rifoon, kortegolf zender, Raymarine plotter 
(stuurautomaat), WiFi-antenne, IPAD met IN-
AVX software, satelliettelefoon, papieren kaar-
ten, als noodvoorziening, GPS/Plotter ;

•  Stroomvoorzieningen aan boord (aggregaat) 
voor: koelkast, stuurautomaat, verlichting, navi-
gatie verlichting en andere instrumenten;

•  Actieve radar reflector, reddingsvlot, drijfanker, 
Man over Boord alarm, noodpakket, veiligheid-
salarm;

•  Voedsel en watervoorraden voor minimaal een 
week en gasfles om te koken;

IJmuiden-Scheveningen
Op vrijdag 4 mei vertrokken ze vanuit IJmuiden 
naar Scheveningen. Een afstand van 25 mijl. Als je 
vertrekt met hoogwater, met een lopende wind 
en de ebstroom mee leg je die afstand binnen 
één tij af. Als de tocht niet bezeild ligt, wordt het 
anders. 
Kruisend kan de te zeilen afstand echter toene-
men tot het dubbele, waardoor de reis wel tien 
uur kan gaan duren. Onderweg zul je dan na de 
kentering de vloed tegen krijgen. Ook dit (rela-
tief korte) stuk moet goed gepland en bekeken 
worden. 
Wil je het zwaarste deel in het begin van de tocht 
(als iedereen nog fit is maar nog niet gewend aan 
de zeegang), of aan het eind hebben, zodat het 
moreel hoog blijft omdat het zo mooi opschiet?
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Life formule
Ik schreef al eerder een artikel over 
hoe je met de Life formule tot een 
goede en gevarieerde selectie van 
foto's kunt komen bij het maken van 
een fotoreportage. Voor deze foto-
reportage over de overtocht naar 
Engeland (Lowestoft) van de zeezei-
lers hanteerde ik deze formule.
Hieronder de formule nog even in het 
kort. Je fotoserie of reportage moet 
de acht verschillende soorten foto's 
bevatten zoals hieronder opgesomd, 
die ervoor moeten zorgen dat er een 
gevarieerd en volledig beeld wordt 
gevormd:

1.  Introductie- of overzichtsfoto: breed 
beeld met groothoeklens gemaakt, 
geeft een idee van de omgeving 
waar het verhaal zich afspeelt;

2.  Medium foto: iets verder ingezoomd, 
gedeelte van de omgeving van je 
hoofdonderwerp;

3.  Interactie foto: ontroerende, 
dramatische beelden met emotie, 
interactie mensen onderling of met 
de omgeving;

4.  Portretfoto: foto's van de hoofdrol-
spelers in je reportage, bij voorkeur 
mensen met een aansprekend 
uiterlijk, een bijzonder beroep, of 
typerende kleding;

5  Close-up/detailfoto: minimale details 
die vaak over het hoofd worden 
gezien, abstracte beelden en details 
die de verbeelding prikkelen;

6. Sequentiefoto: voor- en na foto's of 
een serie foto's met een begin, mid-
den en eind, iets wat steeds terug-
komt in je reportage;

7  Clincher foto: de 'afsluiter' van je 
verhaal/reportage, in de vorm van 
een detail of typefoto's;

8.  Handtekening/coverfoto: iconische 
en meest krachtige foto van je serie, 
de foto die in één beeld je hele 
verhaal laat zien, als coverfoto te 
gebruiken.

Scheveningen - Lowestoft
Deze tocht is ongeveer circa 100 mijl. 
Je wilt, zeker als je nog niet zo bekend 
bent met je bestemmingshaven, bij 
voorkeur met daglicht en met het goe-
de tij aankomen. Dit vergt een goede 
tijdsplanning van de tocht, als onder-
deel van de reisvoorbereiding vooraf. 
Aan de hand van de weersvooruit-
zichten wordt ten eerste bepaald of je 
vertrekt of niet. Als je vertrekt, is het 
belangrijk om een realistische schatting 
te maken van je kruissnelheid. Aan de 
hand daarvan en van de te zeilen af-
stand kun je eenvoudig bepalen hoe-
veel uur de oversteek gaat duren.

Als de wind afzwakt, moet je bijvoor-
beeld niet aarzelen om bijvoorbeeld 
een spinnaker te zetten of de motor te 
starten. Het kan ook zijn dat je vertrek-
tijd in de nacht valt, om bij daglicht aan 
te kunnen komen. 

Maar bij donker vertrekken is minder 
lastig dan bij donker aankomen. Door 
de lange dagen in mei was het mogelijk 
om bij licht te vertrekken en tevens bij 
het ochtendgloren aan te komen.

Scheepvaart-drukte
De zuidelijke Noordzee is erg druk en 
goed voor meer dan 250.000 scheeps-
bewegingen per jaar. Hoe ga je als jacht 
op zee om met de grote scheepvaart? 
Als je een containerschip met een snel-
heid van 25 knopen voorbij ziet stui-
ven lijkt het een kil en onpersoonlijk 
monster dat het op jouw bootje heeft 
gemunt. Niets is echter minder waar, 
het risico om overvaren te worden is 
uiterst klein. Maar ook een klein risico 
moet je uiterst serieus nemen. 
Je zult altijd uitkijk moeten houden, 
systematisch informatie verzamelen en 
tijdig en duidelijk moeten uitwijken als 
dat nodig is.

Wind en stroming
Zuidwestelijke wind komt op de 
Noordzee het meest voor. Door de 
hoge wal onder de Engelse kust kom je 
daardoor in de luwte aan. Vandaar dat 
de Engelse oostkust dan ook zo'n aan-
genaam zeilgebied is. 

Bij vertrek vanuit de beschutte Engelse 
kust de Noordzee op, kan dit echter 
een valkuil zijn. 
Het is zaaks de vlakke zee en het weer 
goed te doorzien. Het kan ook weleens 
pittig en hardnekkig uit de noordoost-
hoek waaien. Wat stroming betreft: op 
de Noordzee loopt de vloedstroom 
zuidwaarts en de ebstroom richting het 
noorden. Over de gehele oversteek 
heb je te maken met een gemiddeld 
verzet door stroom.

Nacht op zee
Veel zeezeilers die voor de eerste keer 
zelfstandig oversteken zien op tegen 
een nacht op zee. Dit is begrijpelijk, 
want zoiets is een indrukwekkende, 
grensverleggende ervaring, die ook alle 
doorgewinterde zeezeilers zich vaak 
nog goed kunnen herinneren. 
Hier zijn zeilers vaak juist altijd weer 
naar op zoek: spanning, vorming, het de 
moeite waard zijn. 
Als je je goed voorbereidt kun je er 
echter in alle gemoedsrust van genie-
ten en valt het vaak mee. In de maan-
den mei tot en met juli zijn de nachten 
op zee maar kort en wordt het maar 
zelden helemaal pikkedonker. 
Overal om je heen zie je licht: maan, 
planeten, boorplatforms, andere sche-
pen een de zee zelf, die soms lichtgroen 
oplicht.
Je hebt genoeg tijd om te wennen aan 
de nacht en je leeft een paar uur in een 
klein wereldje. Je staat 'op en af' aan 
het roer, terwijl dan de rest van de be-
manning slaapt. Je slaapt dan maar een 
paar uurtjes, voordat je het dek weer 
op moet.

Land in zicht
Enkele uren later begint het alweer te 
gloren en kun je buiten je opgloeiende 
instrumentenschermpjes opeens weer 
andere dingen zien: kleuren, de zee, je 
zeilen en de kust van Engeland komt in 
zicht! De eventuele humeurigheid door 
slaapgebrek is nu snel verdwenen.

De Engelse oostkust bestaat voor het 
grootste deel uit riviermondingen en 
daar speelt het getij een grote rol. Maar 
bij aankomst in Lowestoft en Ramsgate 
hoef je geen rekening te houden met 
het tij. 
Lowestoft is een ideale aanloophaven. 
Van daaruit kun je de aanloop van de 
riviermondingen perfect uitkienen.

Conclusie
Ik ben nog steeds erg enthousiast over 
de inzet van de Life formule bij het 
maken van een fotoreportage. Het viel 
niet mee om tot een goede selectie 
van foto's te komen, het zijn er een stuk 
meer dan 8 in totaal geworden. 
Dit komt ook doordat ik de tocht zelf 
niet mee heb gemaakt. De foto's tij-
dens de overtocht zijn gemaakt door 
Ellen Kok.
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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

Ons nieuwe adres is: 
EIND 15, 4201 CP GORINCHEM.

Bij Datema Amsterdam kunt u o.a. terecht voor:
• Nautische kaarten en -boeken
• Instrumenten en veiligheidsmiddelen
• Reparaties
• Keuringen, etc.
•	 Nautische	cadeau’s

Datema Amsterdam
Eind 15
4201 CP Gorinchem

Telefoon: +31 (0)183 - 71 20 50
Fax: +31 (0)20 - 427 95 66
E-mail: datema-amsterdam@planet.nl

Openingstijden:

In verband met wisselende openingsdagen 
en -tijden zie de contactpagina op 

www.datema-amsterdam.nl

“Datema Amsterdam 
voor een goed en 
persoonlijk advies en 
een veilige vaart!”

“Vertel ons wat in de 
wereld u wilt bezoeken 
en wij zorgen voor 
uw nautische kaarten 
en -boeken. Onze 
naam staat borg voor 
kwaliteit en zorg”

VERHUISD!

PZV Weekend 8 – 10 juni
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Fotoverslag van het PZV weekend op de 
Mosselbank in het Grevelingenmeer. Met 
een overvloedige BBQ en bij het kamp-
vuur nieuwe plannen, mooie ervaringen en 
herinneringen.
Maar ook aandacht voor Persoonlijke Zeil 
Vaardigheden zoals: 
-  het meten van de stag-spanningen van 

schepen
-  het afregelen van de marifoon met het 

staandegolf-meetapparaat
-  het gebruiken van het reddingsvlot
-  en op zondag voor de terugtocht speciale 

manoeuvres met de boot.
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Bemiddeling van:
    ●  alle woonobjecten
    ●  alle bedrijfsobjecten
    ●  agrarische objecten
    ●  alle gronden

Taxaties van:
    ●  alle onroerende zaken 
       voor alle doeleinden

Advies bij:
    ● herontwikkeling
       van onroerende zaken
       o.a. ruimte-voor-ruimte
       en rood voor groen
    ●  onderhandelingen met
       de overheid bij onteigening
       of bedrijfsverplaatsingen
    ● grond- en pachtzaken
    ● nadeelcompensatie
    ● planschade

www.berkkerkhof.nl

Vestiging Aarle-Rixtel 
Dorpsstraat 8a 
5735 ED Aarle-Rixtel 
T: 0492 - 38 66 00
E: info@berkkerkhof.nl

Vestiging Best 
Eindhovenseweg 30b 
5683 KH Best
T: 0499 - 37 55 65
E: best@berkkerkhof.nl

	


