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De jaarlijkse Ramsgate tocht met de PZV-vloot staat weer voor de deur. Hemelvaart valt dit jaar lekker laat, 
eind mei. Zeewater al weer wat warmer en volgens insiders wordt het zeer mooi zeilweer! Onze vlootvoogd is 
zich al aan het warmlopen en her en der wordt door de deelnemers al ‘ingeslingerd’.

In de 12 jaar dat ik nu lid ben van de PZV heb ik heel veel gelachen, en heel 
veel geleerd. Van opstappen naar schipperen. Over vriendschap, techniek, vaarpraktijk, over theorie en 
psychologie. Over sturen en besturen.Mijn halve PZV-leven zit ik al in het bestuur. Dit voorjaar is het 
tijd om het (helm)stokje over te dragen.

Ramsgate in Retro
Ook Hans van Reenen heeft er zin in 
want hij heeft uitgerekend dat het zijn 
20-ste Ramsgate wordt. Sinds hij voor 
de eerste keer meedeed in 1980. In dat 
jaar voeren ze nog gewoon de Ooster-
schelde uit. De kering werd in de loop 
der jaren daarna gebouwd. En al onze 
huidige navigatiemiddelen waren er na-
tuurlijk ook nog niet. Gewoon gegist 
bestek, kompas, log en ‘wybertjes’ met 
stroomgegevens op de kaart. Wel had 
hij op die eerste tocht al een stuurau-
tomaat aan boord, een genot! Ook ver-
haalt hij over een aantal van die toch-
ten. Op een van die tochten, in 1983, lag 
de vloot in Blankenberge. Vlootvoogd 
Arend-Jan Drenth bevestigde zijn po-
sitie als meteo-goeroe door tijdig, en 

‘Tip. Als je naar links stuurt, ga je naar 
rechts. En andersom.’
Een geweldig plaatje dat een moedelo-
ze schipper in zijn kuip vast schroeft, 
om de landrotterige bemanning van 
dienst te zijn. Je ziet het zo voor je.

Als je al wat langer zeilt sta je daar niet 
meer zo bij stil. Je zeilt, zeker op je ei-
gen boot, als het ware instinctief. Met 
je kont, zeiden ze vroeger op de zeil-
school waar ik ooit begon.
Wie wel eens een zeegaand jacht in 
plané heeft gehouden, weet hoe be-
langrijk het is vanuit je gevoel voor de 
golven en de wind te sturen. En dat 
je, als je even niet oplet, zo uit je roer 
loopt. En enorm bij moet sturen. Want 
de krachten die op zo’n schip inwerken 

al dagen van te voren, te wijzen op de 
kans van een zo gevreesde ‘Kanaalrat’. 
Dus niet uitvaren en oversteken. Snel 
daarna viel de Kanaalrat aan met in 
korte tijd windkracht 11 á 12!

Aquarellen en zeiltochten
Niet iedereen zal het weten, maar we 
hebben een zeilster in ons midden, Eu-
genie Nottebohm, die solo op weg is 
naar Brazilië. Zij doet verslag van het 
eerste deel van haar reis naar Falmouth 
in Zuid-Engeland. Haar verhaal onder-
steunt ze niet alleen met foto’s, maar 
ook met mooie aquarellen en een paar 
daarvan staan in dit nummer. En ze is 
ondertussen op de Azoren!
Ook het laatste deel van de reis van de 
Xinia in Schotland komt aan bod met 

zijn immens. Maar als je in plané bent, 
dan lijkt alles vanzelf te gaan.

Besturen is precies zo. Je moet er niet 
te veel bij nadenken en vooral vanuit 
je gevoel handelen. En intussen flink 
genieten. Natuurlijk, er werken allerlei 
krachten in op je vereniging, van binnen 
en van buiten. Daar moet je mee mee-
bewegen, meesturen, nooit te plots van 
koers veranderen of tegensturen. Dat 
werkt tegenkrachten op, en dan gaat de 
vaart eruit.  Als je naar links stuurt, ga je 
naar rechts, en andersom.

‘Go with the flow’. Zolang je je tocht-
plan maar voor ogen houdt, is het he-
lemaal niet erg om een slagje extra te 
maken. Als je dicht bij je gevoel blijft, 

mooie (muzikale) impressies van Jac-
queline van Amstel.

Klimaat en mest
De discussie over klimaat en windmo-
lens op zee wordt nog eens aangezwen-
geld in een verslag van Henne Pauli van 
de PZV-excursie naar het windmo-
lenpark voor de kust bij Egmond. We 
hebben er last van maar zullen er mee 
moeten omgaan. Doorvaren kan!
Dat kan niet als je fonteinkruid in je 
schroef hebt op het IJsselmeer en de 
Randmeren. Onze gastschrijfster Bar-
bara van Beijma (‘IJsselmeerberichten’) 
legt uit dat de toename van stikstof 
(door toegenomen mestproductie) de 
belangrijkste oorzaak is.

dan houdt het schip, dat vereniging 
heet, zichzelf in balans. De afgelopen 
zes jaar heb ik genoten van onze tocht 
en van het schipperen om toch koers 
te kunnen houden. En met resultaat. De 
PZV loopt lekker.

Maar het is intensief, geconcentreerd 
(be)sturen. Niet voor niks hameren we 
binnen onze club op het vasthouden 
aan je wachtschema. Het is goed als er 
weer een nieuwe wacht aan dek komt, 
om met frisse energie het roer over te 
nemen.

En ik? Ik ga even van wacht af, en genie-
ten van de reis. Ik word geen slapend 
lid, ik blijf een actief bemanningslid. 
Want op het schip, dat PZV heet, is al-
tijd wel een klusje te doen.

Theo BouwmanRamsgate in Retro (Be)sturen Annemieke Stallaert
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Overwinning op mezelf
De zon komt erdoor als ik de haven van Zeebrugge aanloop. 
Na een jaar solo-ervaring in de Hollandse wateren te heb-
ben opgedaan, en mijn zeilboot voor een langere tocht te 
hebben voorbereid, ben ik voor de eerste keer met Giulia 
een grens over het water overgestoken, een overwinning. 
Wie had gedacht dat dit na mijn lange ziekte ooit mogelijk 
zou zijn? 
Ik zeil nu tien jaar maar ben altijd als bemanning mee geva-
ren. Nu moet ik de theorie die ik op vele cursussen opdeed, 
alsook de kennis van de zeiltochten als bemanning, alleen in 
de praktijk brengen. Ik merk dat het veel energie en concen-
tratie vergt om schipper te zijn. Daarom vaar ik in het begin 
van deze reis alleen overdag. Elke keer leg ik wel langere 
afstanden af. Zo pas ik me beter aan aan het varen in on-
bekende wateren. Vóór elke tocht, schrijf ik alle stappen en 
aandachtpunten op, van het losmaken van trossen in de ver-
trekhaven tot hun vastmaken bij aankomst. Op die manier 
creëer ik een beeld in mijn hoofd en overwin ik mijn schrik. 
Aangekomen in Duinkerke voel ik dat ik meer vertrouwen 
opgebouwd heb. Trots op mezelf hijs ik de Franse vlag. 

40 knopen wind..
Van daaruit waag ik het in de nacht te vertrekken naar Bou-

logne-sur-mer, om het langst stroom mee te hebben. Het is 
heerlijk om mijn eerste zonsopgang op het water te bewon-
deren. Deze eerste nacht navigatie bevalt me goed. Vanaf nu 
kan ik aan langere tochten beginnen.
Dit zal ik echt eens moeten doen, wil ik de Azoren berei-
ken. Zo steek ik met succes over naar Eastbourne. Ik voel 
me opgelucht dat het doorkruisen van de traffic lane vlot 
gegaan is, zo groot was mijn schrik voor een aanvaring met 
een cargo. Achteraf, lijkt me dit zo relatief ten opzichte van 

Eugénie 

Nottebohm
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De deuren van de Roompotsluis openen. Trossen los en daar glijdt Giulia, mijn Contessa 32, zachtjes de Noordzee op. Dit 
voelt gek. Een jaar geleden was ik aan het oefenen om alleen de havenmanoeuvres te kunnen doen, en op het Veerse Meer 
te zeilen. Vandaag trotseren we verdere horizonten. 

de 40 knopen wind die ik langs de kust onder Beachy Head 
en de geul naar de haven kreeg. Toen was ik blij dat ik de 
instructies om binnen te lopen dankzij mijn voorbereidingen 
van buiten kende. Ik hoor me nog luidt op herhalen: “Nu 
paniekeren helpt toch niet! Je moet erdoor. Wit is goed. Als 
je groen ziet moet je naar bakboord, en rood naar stuur-
boord”, terwijl Giulia in de smalle geul onder toezicht van 
een wrak aan stuurboord, met 40 knopen op de kop op 
motor vordert. Giulia wordt in een schuimbad in de sluis 

verwelkomt, en haar kapitein apprecieert de hulp van de ha-
venmeester. Ik excuseer me. Door de harde wind had ik de 
Engelse vlag nog niet gehesen. Het duurde een paar dagen 
relaxen in Eastbourne voordat ik opnieuw durfde te ver-
trekken. Eerst moest ik alle emoties nog verwerken.

Thuis in de Solent
Mijn volgende plan was in etappes naar Lymington te varen. 
Ik droomde er al lang van om met Giulia naar de Jeremy 
Rogers werf te varen, het ‘thuis’ van de Contessa 32. Dit 
werd weer een mooie tocht, met uitzicht op prachtige land-
schappen, hoppend in Shoreham by Sea and Porthmouth. 
Daar was ik in de Solent, aan de ingang van de rivier en 
zoals een mede eigenaar van Contessa 32 zei: “het voelt als 
thuiskomen”. En hij had gelijk. Ik werd warm door de Con-
tessa 32 eigenaars, Kit en Jessie Rogers en het personeel 
van de werf, verwelkomd. Het eerste deel van mijn droom 
had ik inmiddels kunnen waarmaken. Drie weken lang heb 
ik van de gastvrijheid genoten, alsook van de schilderachtige 
natuur. 

Falmouth en dan ……Azoren?
De stap na deze tocht was een grotere in het onbekende. 
Ik wilde varen naar Flores op de Azoren. Hiervoor moest ik 
nog wat angsten overwinnen, waaronder de grootste is om 

Solo naar Engeland en verder…



dagen alleen op het grote water te varen. Ik had toen het 
langst 20 uren gevaren. Hoe kon ik deze uitdaging aangaan? 
Zoals daarvoor, stap voor stap, heb ik mijn grenzen verlegd, 
door langere tochten te doen. Eerst 80 mijlen van Lyming-
ton tot Darmouth met nacht aankomst in Darmouth, en 
nadien een nachtnavigatie tot Falmouth. Zo heb ik gemerkt 
dat ik eigenlijk meer ontspannen ben als ik verder uit de 
kust vaar. Minder verkeer en ruimere wateren laten me toe 
om meer tijd binnen te zitten en beter te rusten. Ook heb 
ik meer tijd om de zeilen beter te trimmen terwijl ik navi-
geer. Giulia glundert. Ik pas ook toe wat ik van mijn fouten 
geleerd heb om betere koersen uit te zetten, en meer uit de 
wind te halen. Dit is plezierig.

Jij kan dit, ga ervoor! 
Is dit genoeg om alleen elf dagen op de Oceaan te zijn? Ga 
ik het fysisch aankunnen? Wat doe ik als ik in een storm te-
recht kom? Hoe volg ik de weervoorspellingen? Al die vra-

gen en nog meer blazen door mijn hoofd. Ik spreek met veel 
medezeilers die me hun inzichten geven, en ook zorgen. Ga 
je niet hallucineren? Wat is het langst dat je alleen gevaren 
hebt? Ga je dit echt alleen doen? Hun bezorgdheid komt 
zacht over, en tegelijk brengt ze verwarring. Ik probeer op 
mijn intuïtie te vertrouwen. Ik weet dat Giulia er klaar voor 
is, en ik kreeg daar bevestiging van ervaren zeilers en exper-
ten. Ik ben de zwakke schakel. 
Soms moet je niet te lang denken en in contact blijven met 
wat binnen jezelf leeft. De Contessa 32 is nu eenmaal een 
zeewaardige boot. Daarbij heb ik alle veiligheidsmaatregelen 
genomen. En ergens herhaalt me een stem “Jij kan dit, ga 
ervoor!”.

(Naschrift redactie: Eugénie Nottebohm, ons Belgische PZV-
lid, is ondertussen in de Azoren aangekomen en bereidt zich 
voor op de verdere tocht naar Brazilië. Haar reisverslag van 
Falmouth naar de Azoren is gepubliceerd in het magazine 
‘Zeilen’ van maart 2019)
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Op het moment dat ik dit schrijf is carnaval net achter de rug, is het buiten code geel met windkracht 7 en 
regen. Kortom: het moment om een mooie tocht voor te bereiden.
Ik heb er ongelofelijk veel zin in. Een hele winter zonder zeilen, alleen maar wat prutsen aan de boot maakt 
dat je de trossen weer los wilt gooien.

De Ramsgatecommissie is er weer in 
geslaagd om een schitterende tocht 
te bedenken.
Ze hebben er hard aan gewerkt om, 
aan de ene kant de nodige zeemijlen 
te kunnen maken en aan de andere 
kant genoeg ruimte te laten om gezel-
lig met elkaar de ervaringen te delen.
Veel nautische elementen zijn weer 
verwerkt zoals een haven met be-
perkte diepgang bij laag water, over-
nachten aan een mooring of op anker 
en rivierzeilen. Kortom: commissie 
petje af.

PZV Ramsgate palaver 2 mei
Ook heeft de commissie gekeken 
naar de communicatie. Uitgangspunt 
is dat we de tocht zo soepel mogelijk 
willen laten verlopen en daar kunnen 
de moderne communicatiemiddelen 
ons enorm bij helpen. Dit jaar gaat 
de vlootvoogd OOK communiceren 
via de Whatsapp. Hoe we dit precies 
aan gaan pakken hoort u 2 mei op de 
inpraat avond. Gelukkig zijn de oude 

vertrouwde succes elementen be-
waard gebleven. De vlootvoogdbor-
rel, het captainsdiner met natuurlijk 
de zeuntjes act en palaver zijn suc-
cesnummers met ieder een eigen 
karakter die zeker blijven.

Op dit moment (1ste week van 
maart) zijn er 16 boten en 51 per-
sonen aangemeld. De vloot is op dit 
moment precies verdeeld over de 
Noord- en Zuidvloot. Hoe mooi 
kun je het hebben als vlootvoogd.

Toch mis ik nog wat oud gedienden, 
schepen die er eigenlijk altijd bij zijn. 
Of ze zich nog inschrijven is mij op 
dit moment onbekend maar ik weet 
zeker dat ze er alles aan doen om 
het evenement niet te missen. 
Aan het tochtplan zal het niet liggen 
(zie inzet)

Ik, als vlootvoogd, word hier erg en-
thousiast van. U ook? Dan zien we 
elkaar bij de vlootvoogdborrel!

Willem Triki

Ramsgate 2019    wij zijn er klaar voor!
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Tochtplan Ramsgate 2019
• Zaterdag 25 mei  Vertrek uit de thuishaven
• Zo, ma 26,27 mei  Oversteek naar Shotley Marina
• Maandag 27 mei  Steigerborrel in Shotley
• Dinsdag 28 mei  Van Shotley naar Ramsgate
• Woensdag 29 mei Van Ramsgate naar Queenborough / Chatham
• Donderdag 30 mei  Een korte tocht van Queenborough naar Chatham 

of de gehele dag vrij voor degenen die woensdag 
in één keer zijn doorgevaren. Er is genoeg te zien 
daar. ’s Avonds natuurlijk Captains dinner.

• Vrij, za 31 mei,1 juni Van Chatham terug naar de thuishaven
• Zondag 2 juni  Uitloop
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Gedurende de afgelopen bijna 40 jaar zeilde ik mee in 19 Ramsgate tochten. Als ik - in vogelvlucht -op die periode 
terugkijk, ontkom ik niet aan enige nostalgie. Het is dan ook een hele tijd! 

Nostalgie
Mijn eerste Ramsgate was in 1980, de Oosterschelde 
was nog open. In de eerste jaren daarna zou die gelei-
delijk van kering en sluis worden voorzien en zagen we 
bij vertrek en thuiskomst dan ook de Mytilus bezig met 
delen van de kering in wording. Mijn 19de Ramsgate-
tocht was in 2016, via de Roompotsluis heen en terug 
over een Noordzee vol met windparken. En het wordt 
nog veel drukker!
Over de jaren heen heb ik zo gerekend een Ramsga-
tegemiddelde van één op twee, maar de eerlijkheid ge-
biedt te zeggen dat mijn deelnames vooral in het begin 
goed aan telden. Daarna is de frequentie wat afgeno-
men. Een paar jaar geleden heb ik me voorgenomen 
om toch op zijn minst de twintig vol te maken en zoals 
het er nu naar uitziet zou dat er dit jaar best eens van 
kunnen komen. De tocht valt laat in mei, het zeewater 
is dan al wat warmer en wie weet hebben we ook nog 
mooi weer. Beide zijn zaken waar ik steeds meer aan 
ben gaan hechten.
Tijdens mijn eerste Ramsgate voer ik mee op de Pep-
per van Rens Vonk, een Dufour 2800. Rens had ik voor 
het laatst zo’n 20-jaar eerder gezien, we waren toen 
klasgenoten op de middelbare school en deden gelijk-
tijdig eindexamen. Toen de toenmalige Ramsgate Com-
missie me indeelde op de boot van een schipper met 

de naam R. Vonk, was m’n eerste gedachte: ‘Het zal 
toch niet…?’. Welnu, het zou wel! 
Leuk om elkaar weer te zien en wonderlijk hoe ’s 
mensen levenspaden elkaar toch kunnen kruisen. 
Rens was in de jaren ’80 één van de voortrekkers 
van de vereniging, iemand die onder meer door zijn 
inspanningen op het gebied van de zeezeilopleiding 
een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het ka-
rakter van de vereniging.

De eerste keer
Zoals in die tijd te doen gebruikelijk poetste de 
Ramsgate bemanning de Pepper (het bijbootje heet-
te meen ik Salt) vóór vertrek, en gingen we ook met 
elkaar nog een weekendje proefvaren. De tocht zelf 
ging van Breskens naar Ramsgate, van daar naar Ca-
lais en vervolgens ‘hiphoppend’ langs de Belgische 
kust naar Vlissingen. 
Volgen plan zouden we, komende van Vlissingen in 
Breskens overnachten en dan de volgende dag over-
steken. Echter, kennelijk al tijdens de oversteek van 
de Westerschelde ontstond bij sommige schippers 
– gegeven het feit dat het weerbericht voor nacht 
en ochtend Oostenwind voorspelde – het idee om 
gebruik te maken van deze buitenkans en zonder 
dralen over te steken naar de UK. En tijdens een 
kort schipperspalaver aan de wal in Breskens, waar-
bij de bemanning geacht werd ‘in het pak’ aan boord 
te blijven, kwamen de schippers terug met een ‘go’ 
en was het meteen trossen los.
Het was die nacht strak helder weer en ik weet nog 
heel goed, hoe zeer ik onder de indruk was van die 
eerste nacht op zee. Alsof je onder een enorme gla-
zen bol voer met duizenden sterren als lichtjes. Die 
indruk, dat beeld heeft me nooit meer los gelaten.
Van de tocht zelf, mijn eerste keer echt op zee, 
herinner ik me voorts nog goed onze pogingen om 
tot een zo goed mogelijk gegist bestek te komen 
en ook, dat als we op basis daarvan onderweg een 
‘boei’ tegen kwamen, we er altijd naar toe voeren 
om te verifiëren of het echt de boei was van welke 
we dachten dat ‘ie’ het was. Was dat zo, dan steeg er 
(in mijn herinnering) steeds een luid gejuich op. 

Beperkte navigatiemiddelen
Daarbij moet je bedenken dat we voor wat betreft de navigatie 
slechts konden beschikken over kompas, log en de ‘wybertjes’ 
met stroomgegevens in de kaart. Ook de overige technische 
uitrusting was beperkt. Zelfs over een marifoon beschikten we 
dat eerste jaar nog niet, hoewel gezegd moet worden dat de 
als proef meegegeven 27-MC bakkies het – eenmaal uit de kust 
zijnde – als intership-communicatiemiddel toch nog best aardig 
bleken te doen.
Een plezierige bijkomstigheid bij deze oversteek op de Pepper 
was overigens wel het beschikbaar hebben van een stuurauto-
maat. Zelf hadden we destijds ons eerste kajuit zeiljachtje, een 
Seawych, een kimkielertje van een kleine zes meter, waarvoor ik 
kort te voren een Autohelm-1000 stuurautomaat had gekocht. In 
de aanloop naar de Ramsgate hadden we op Rens z’n boot de 
voorzieningen aangebracht om de automaat ook op de Pepper te 

Hans van Reenen 

Ramsgate nummer 20?
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kunnen gebruiken. En dat bleek direct 
al op het traject Breskens-Ramsgate 
een uitkomst. 
En ook weer een nuttige ervaring. Hoe 
lekker het ook kan aanvoelen om on-
der omstandigheden de boot met de 
hand te sturen, bij dit soort lange rak-
ken en een ruime wind gaat wat mij 
betreft niets boven een stuurautomaat. 
Zeker niet als je over de lange afstand 
ook nog een beetje nauwkeurig wilt 
sturen, en dat wil je toch.

Verkocht en verknocht
Eenmaal thuisgekomen na deze eerste 
zeezeilweek had ik het voldane gevoel 
waarvan ik me voorstel dat je het ook 
hebt als je met succes een berg hebt 
beklommen. En ik was ook meteen ver-
kocht en ’verknocht’ aan het zeezeilen, 
dus.
Deelname aan de volgende Ramsgate, 
die van 1981, was dan ook geen punt 
van discussie, natuurlijk ging ik mee! 
Dat jaar als navigator aan boord van 

Den Bloaser, de Friendship 28 van Piet 
Lucassen, met onder meer Harry Olie 
als lid van de bemanning. De tocht ging 
dat jaar vanuit Zierikzee naar Blan-
kenberge, en van daaruit verder naar 
Ramsgate en Wolverstone, en tenslotte 
via Oostende terug naar huis.
In de daarop volgende jaren werd de 
Ramsgate min of meer vast onderdeel 
van m’n zeilseizoen. Van de tochten uit 
die tijd is de Ramsgate van 1983 het 
vermelden waard. Het was de eerste 
keer dat we –in dit geval in verband 
met een ‘dreigende Kanaalrat’ - niet 
aan de overkant kwamen. Het was ook 
de tocht waarbij Arend Jan Drenth – 
die zich tijdens de eerste jaren al on-
derscheidde als vlootvoogd – ook zijn 
reputatie als meteo-guru vestigde. De 
hele week al had hij tijdens de briefings 
gewezen op een kritisch lage druk ge-
bied nabij Ierland, dat elk moment door 
het Kanaal zou kunnen gaan gieren. 
Zijn gelijk kreeg hij, toen tijdens de 
briefing in Blankenberge, op de laatste 

dag waarop we (gelet op de voort-
geschreden tijd) nog zouden kunnen 
oversteken, zijn conclusie opnieuw en 
nadrukkelijk luidde dat naar zijn mening 
oversteken niet verantwoord was. De 
betreffende briefing was bij de Vlaam-
se Watersport Vereniging. Toen we na 
afloop van daaruit onder een blauwe 
hemel met witte wolkjes terugliepen 
naar de boten, een afstand van een paar 
honderd meter, viel de Kanaalrat vanuit 
het niets over ons heen, met een korte 
tijd windkracht 11 à 12 tot gevolg. Toe-
schouwer zijnde bij de havenhoofden 
van Blankenberge wist ik niet wat ik 
meemaakte. Indrukwekkend! En weer 
een ervaring rijker.

De familie Lady Five
Begin 1984 kregen wij onze eerste 
Lady Five, een Dufour 2800, goede zei-
ler en fijn familieschip. Die zomer gin-
gen we met het gezin voor het eerst 
ver weg met de boot. Samen met de 
Tuimelaar, een Fellowship 28, van Fons 

Navarro voeren we naar Denemarken. 
Heen met een PZV bemanning, in De-
nemarken stapten de gezinnen op en na 
drie-en–een-halve week gezinsvakantie 
op de Deense wateren werd de boot 
door een PZV-bemanning, die met onze 
auto naar Augustenborg was gekomen, 
terug gevaren naar de thuishaven. Dat 
was PZV-stijl ten voeten uit.
Midden van de 80-er jaren voer ik met 
de eerste Lady Five ook voor het eerst 
op eigen kiel de Ramsgate, met Rens 
Vonk als schipper. Op eigen kiel varen 
maakt het varen als zodanig natuurlijk 
niet veel anders, maar het geeft toch wel 
een extra kick. En als je het jaar daarna 
oversteekt als zelfstandig schipper, dan 
kan het helemaal niet meer stuk. 

AP-Navigator
Een van de bijzonderheden van deze 
tocht was, dat we voor het eerst met 
behulp van een (soort van) plotter 
overstaken, de AP-Navigator. De plaats-
bepaling door middel daarvan werkte 
nog niet, zoals bij latere plotters, via sa-
tellieten, maar via een driepuntspeiling, 
middels zenders die op verschillende 
plaatsen langs de kust stonden opge-
steld. 
De AP-Navigator, net op de markt, kon-
den we destijds via de personeelswin-
kel van Philips voor een aantrekkelijke 
prijs aanschaffen. Met de technologie 
van vandaag verbaas je je nergens meer 
over. Maar ik kan je verzekeren dat als 
je de eerste maal met zo’n ding vaart, 
gewend zijnde aan navigatie slechts op 
basis van kompas, log en kaartwyber-
tjes, je de spreekwoordelijke schoenen 
uitvallen van verbazing.
Bij onze oversteek werden we net na 

de Shipping Lane, onderweg naar Har-
wich, geconfronteerd met dikke mist. 
‘Op de tast’, d.w.z. met behulp van de 
AP, zochten we daarna onze weg. En ik 
weet nog als de dag van gisteren dat, 
in de aanloop Harwich/ Orwell varen-
de, schipper Rens me vroeg even naar 
voren te lopen, want volgens de AP za-
ten we in de buurt van één van de rode 
boeien die de grens van de vaargeul 
markeerden. Toen ‘vielen me dus de 
schoenen uit’, want ik was nog nauwe-
lijks naar voren gelopen of daar doem-
de de betreffende rode boei al op uit 
de mist. Als een Fata Morgana! Nu zijn 
we al jaren aan dit soort dingen gewend, 
en is de nauwkeurigheid van plotters al-
leen maar toegenomen. Het is niet voor 
niets dat nu gezegd wordt dat je je way-
points nooit op een boei moet zetten, 
maar in de omgeving er van.

Twee keer mast overboord
In de daarop volgende jaren maakte ik, 
al dan niet met gezin, geleidelijk steeds 
meer tochten over zee. Daarmee werd 
ook de ervaring verder uitgebouwd, 
hoewel niet alle ervaringen op het mo-
ment zelf als even prettig gewaardeerd 
werden. Zo verloren we eind van de 
80-er jaren in één seizoen twee keer 
een mast, waarvan de tweede op vol-
le zee. Intussen maakte de eerste Lady 
Five plaats voor een tweede, en daarna 
voor een derde.
In 1993 en 1994 had ik het genoegen 
vlootvoogd te mogen zijn gedurende de 
Ramsgate tocht. De Lady Five van toen 
had de gedaante van een Fingulf 33, een 
uitzonderlijk snel schip. Het zeilen er 
mee, zeker met een ervaren PZV-be-
manning, was een waar genoegen. Zo 

voeren we in 1994 in het kader van de 
Ramsgate week onder meer van Sche-
veningen naar Wolverstone. De zei-
lomstandigheden waren voorbeeldig te 
noemen. Met halve wind, windkrachtje 
4 à 5, kon toen – nog nauwelijks gehin-
derd door windparken - ‘als een streep’ 
naar de overkant gevaren worden. Het 
schip van de vlootvoogd vertrok als een 
van de laatsten, en vervolgens hebben 
we ‘streepsgewijs’ veel van de andere 
deelnemers in het voorbijvaren gedag 
kunnen zwaaien. Ik ben geen fanatieke 
wedstrijdzeiler, maar ik moet toegeven 
dat ik dat toch wel leuk vond…

De zesde en de twintigste
Inmiddels varen we na de nummers vier 
en vijf, beide Victoires, al weer zo’n jaar 
of tien in de zesde en laatste Lady Five, 
een Najad 361. Ook dat schip heeft 
met haar huidige schipper al weer een 
behoorlijk aantal mijlen op zee afge-
legd, waaronder ook enkele Ramsgate 
tochten. De laatste dateert overigens al 
weer van 2016. 
Maar nu denk ik er dus over haar in te 
schrijven voor de Ramsgate van deze 
zomer. Het idee is om er een tocht van 
een week of twee van te maken, door 
het toevoegen van een aantal dagen 
aan de voorkant zowel als aan de ach-
terkant van het officiële tocht schema. 
Dat wil zeggen, we sluiten na een aantal 
dagen zeilen aan bij de vloot in Shotley 
Point, varen mee naar Chatham en gaan 
van daar uit niet direct naar huis, maar 
maken nog een ommetje.
Ik zie het wel zitten, die 20e Ramsgate. 
Dat wordt er vast één waarop we nog 
heel lang met veel plezier kunnen te-
rugkijken.
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Theo Bouwman

Voorgeschiedenis
In 2005 heb ik deze Dartsailer 30 uit 1980, een motorsailer 
genaamd ‘Si Esta’, gekocht als opvolger van een LM 27. Een 
degelijk schip met een nog degelijker motor, een Perkins 
4.108 met 47 pk. Een van de best zeilende motorsailers. In 
de PZV vloot is er nog een te vinden, de ‘Visser’, een Dart-
sailer 38. Ons vaargebied is hoofdzakelijk IJsselmeer, Wad-
den, Zeeland en kustwateren. Maar het schip zelf is met de 
vorige eigenaar naar de Oostzee en Finland geweest. Bij de 
aanschaf en ook altijd daarna heb ik vaak getwijfeld of ik niet 
de Dartsailer 38 wilde hebben, maar uiteindelijk telkenmale 
besloten bij kleiner en fijner te blijven. Immers de diepgang 
van de Dartsailer 30 is slechts 1.25, perfect voor Friesland 
en Wadden. Daarnaast is dit schip zeer handzaam voor als 
je ook solo zeilt. 

Revisie….?
In de loop der jaren heb ik geen grote problemen met de 
motor gehad. In het begin de verstuivers vervangen (toen 
liep de motor echt mooi) en later een revisie van de op-
voer- en brandstof pompen.
Klein ongemak was de lichte olielekkage, maar wat olie ab-
sorberende doekjes onder de motor en de rotzooi is snel 
opgeruimd. Maar goed, de motor was bij aanschaf natuur-

lijk al 26 jaar oud met naar ik meen meer dan 3000 uren 
op de teller. Na vier jaar, in 2010, heb ik mijn werfeigenaar 
gevraagd wat een fundamentele revisie van de motor zou 
moeten kosten. Hij is onder andere Perkins-dealer.
De prijsopgave was rond de € 5.000,-, acceptabel maar toch 
maar niet gedaan. Immers, hij doet het toch nog goed en is 
bedrijfszeker. Beetje lawaaiig, maar we zeilen toch altijd!

Eind vorig jaar is de beslissing genomen om een nieuwe motor in mijn Dartsailer 30 te laten plaatsen. En nu, eind 
februari, ligt hij er in. Mooie gele Vetus M-line (42 pk) in een schone en lichtgrijs geschilderde bilge, met gedeeltelijk 
vernieuwde isolatie.

Revisie of nieuwe motor?

Uiteindelijk hebben we eind 2018 de knoop doorgehakt, na 
een mislukte poging onze boot te verkopen en in één deal 
een Dartsailer 38 over te nemen. Achteraf toch wel blij mee 
dat dat niet gelukt is! Alle aspecten nog eens doorgenomen, 
zoals vaargebied, diepgang, solozeilen, onze leeftijd (70+), 
status van ons eigen schip (heel veel vernieuwd), afnemende 
ambities op zeilgebied, mast er af en we hebben een prima 
formaat motorboot (voor 80+), motorgeluid (te veel), ver-
koopbaarheid en nu al 5000 uur op de teller.

…..of nieuwe motor?
Nogmaals de vraag revisie of nieuwe motor? Of…? De op-
lossing van een elektrische motor leek na een bezoek aan 
WaterWorld in Heeg onrealistisch voor dit schip. Een revi-
sie kwam uit op € 6.500,- en een nieuwe Vetus M 4.45 (met 
gebruik bestaande keerkoppeling en inruil oude motor) 
kwam op € 9.250,-  De oude Perkins leverde nog €2.500,- 
op. Die wordt dan gereviseerd en weer verkocht! Binnen 

VETUS MARINE DIESEL ENGINE M4.45
Max. output at flywheel (iso 3046-1)  30,9 kW (42 hp)
Max. output at propeller shaft (iso 3046-1) 30 kW (40,8 hp)
Max. Speed (rev/min.)   3000
Bore x stroke (mm)   78 x 92
Capacity     1758 cm³
Number of cylinders   4
Alternator    12 Volt - 110 Amps
Cooling system, standard   Indirect cooling (keel cooling optional)
Gearbox, standard    TMC60P (2/2.5/2.94:1)
Gearbox, option    ZF12M 2.14/2.63:1, TMC60A 2/2.5:1
Certification    EU-RCD II, BSO, SOLAS

de Dartsailerclub had ik uitvoerig navraag gedaan naar de 
ervaringen met diverse nieuw ingebouwde motoren. Di-
verse schippers waren zeer tevreden over de Vetus Mitsu-
bishi, met name over het lage geluidsniveau. De Vetus Deutz 
scoorde laag op dit punt. De Volvo Penta D2 was ook een 
optie, maar er moest meer aangepast worden, waaronder 
van drieblads- naar vierbladsschroef.

Toen van de winter de motor werd vervangen kreeg ik 
dagelijks foto’s van de vooruitgang. Uitbouwen, schoonma-
ken, oude pur-resten (!) verwijderen, opnieuw schilderen, 
vernieuwing isolatie, nieuwe motor erin met geel overge-
schilderde oude keerkoppeling, aansluiten en nieuw dash-
board. Tijdens de wonderschone dagen in februari (zon en 
18 graden C) kon ik me niet meer bedwingen en het echt 
zien. Daarna schip vervroegd te water en proefvaren. Ge-
nietuhh….!
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Ik ben al een paar dagen in Halmstad, Zweden. Jaren geleden 
las ik verhalen van avonturiers die afgekeurde Mercedessen 
naar Senegal reden om met de winst hun vliegticket terug 
naar Nederland te betalen. Als dat met een auto kan, waarom 
niet met een boot? Dat bracht mij naar Halmstad, een stad 
aan de zuidwestkust van Zweden, precies tussen Gothenborg 
and Malmo in. Na twee jaar aan voorbereidingen zouden we 
deze week vertrekken. Een omgekeerde vertrek, want na 2 
weken zouden we weer aankomen in Nederland, maar desal-
niettemin een vertrek. En in ieder geval een avontuur. 

Halmstad – Hallands Väderö
Voor de eerste week kwam Ander opstappen. Een Mexicaan-
se jongen die ik ken van het wedstrijdzeilen. Een dag later 
dan gepland - de laatste trein missen vanuit Kopenhagen is 
nooit handig - komt Ander aan en eigenlijk willen we meteen 
vertrekken. We starten de motor, gooien de trossen los en 
varen weg… 
Maar niet heus, tergend langzaam gaan we de box uit. We va-
ren een rondje in de havenkom maar op volle kracht doen we 
misschien een halve knoop. Hoe kan dat? We besluiten weer 
terug te varen en na minder dan 5 minuten zit onze eerste 
vaartocht erop.

Wat is hier gebeurd? De motor klinkt goed, maar we ko-
men nauwelijks vooruit. Misschien iets met de koppeling? De 
klapschroef? We kijken naar de motor maar allebei hebben 
we er te weinig verstand van en iedereen die we bellen heeft 
een andere oplossing. Ik bel de vorige eigenaar. “I will send 
you an engineer, but I have to warn you: he is a bit weird, but 

Hans Cheung
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Met de Mariana van Halmstad 
naar huis

he can do magic with the electric system”. Ik ben benieuwd. 
Even later komt een slungelige kerel aanwandelen. Hij blijkt 
nauwelijks Engels te kunnen, maar gelukkig klinken Zweed-
se motortermen met een beetje fantasie als Nederlands 
woorden en we kunnen goed raden wat hij bedoelt. Na een 
uurtje prutsen en doormeten zegt hij: “Finished”. “But we 
still have no power,” zeg ik verbaasd tegen hem terwijl ik 
de motor aanzet. Hij haalt z’n schouders op: “I need to go, 
the engine is good”. Ander en ik blijven alleen achter op 
de boot en we kijken elkaar perplexed aan. “Ik neem wel 
een kijkje onder water, misschien zie ik iets,” zegt Ander. Na 
een korte duik heeft hij het probleem snel gevonden. Het 
is niet de motor, maar terwijl de boot 2 maanden geleden 
nog te water was gelaten met een brandschone schroef, was 
er in de tussentijd (misschien door de ongewoon warme 
zomer?) een 2cm dikke koraallaag aan de schroef gegroeid! 
Na 10 duiken met een schroevendraaier had hij de schroef 
schoongebikt. Fijn, zulke opstappers!

Halmstad - Oddehavn (65 Nm)
Oké, onze eerste stop gingen we niet meer halen. We be-
sluiten om ’s ochtends bij zonsopgang te vertrekken en in 
één keer door te varen naar Denemarken. We vertrekken 
rond 5 uur, varen 2 uur op, 2 uur af en steken allebei voor 
het eerst met een boot een grens over. In Deens vaarwater 
vind ik het toch wel spannend. Waar is iedereen? We zien in 
totaal één zeilboot, terwijl ik had verwacht dat dit een druk-
ke aanloop zou zijn naar Kopenhagen (de kant waar we van-
daan komen), maar we gaan ook door militair schietgebied 
heen. Zou dat het misschien zijn? Ik hoop toch wel dat ze 
ons waarschuwen voordat ze gaan schieten? Bezorgd zet ik 
de marifoon wat harder. Uren later stuiven we de Oddehavn 
in. En we snappen waarom het zo rustig was: iedereen was al 
binnen? Om 19:00 leggen we 3 rijen dik aan in een piepklein 
Deens jachthaventje en genieten we van een Deens visje.

Oddehavn – Kerteminde
Oddehavn ligt op een lange, smalle landtong die zich in zee 
voortzet als een lang, ondiep rif. Er is 1 doorgang door het 
rif, maar ik weet niet zeker of ik de betonning geheel begrijp: 
1 rode en 1 groene ton vormen een doorgang, en dat zijn 
alle aanwijzingen die je krijgt. In de ochtend slof ik naar de 
havenmeester die misschien een paar tips kan geven. He-
laas leer ik die ochtend dat havenmeesters in Scandinavië, 
zeer zeldzame vogels zijn en de kaartjesmachine gaf jam-
mer genoeg geen antwoord op mijn vriendelijk gestelde 
vragen. Gelukkig zijn de medezeilers aardig en leren we dat 
we westwaarts moeten gaan, langs de 2 tonnen i.p.v. noord-
waarts tussen de tonnen door. Aha! Achteraf gezien klinkt 
het bijna logisch. Geholpen door de wind van een warm-
tefront stuiven we naar buiten.

Rudkøbing – Marstal - Kiel
Overal waar we zijn op het eiland Aero hangt een vlag met 
een gele, groene, rode baan. “Is this the flag of Ærøskøbing? 
” vraagt Ander aan een winkelier. “No, this is the flag of 
Aero,” bitst de man uit Marstal terug. Oeps, we beseffen 
snel dat Ander de naam van het eiland met de nabijgelegen, 
concurrerende stad door elkaar halen. Terugdenkend dat 
we in Nederland ook niet graag Amsterdam en Rotterdam 
door elkaar halen, lopen we snel de winkel uit.
Het binnenzeilen van Kiel op een vrijdagavond is een feest. 
Kiel ligt in een kilometers diepe inham met aan weerszijden 
jachthavens en honderden, misschien wel duizenden zeilbo-
ten varen ons tegemoet op deze warme zomeravond.

Nordeney – Nederland
“Binnendoor dan maar?” stel ik voor. Hugo en Raoul knik-
ken, ze zijn opgestapt in Kiel en kwamen net terug van een 
zeilvakantie in de Carieb. Onder het genot van enkele sch-
naps in de lokale voetbalkroeg van Nordeney rekenen we 
door hoe laat we moeten opstaan. Voor Hugo, normaal fa-
natiek platbodem zeiler maar nu nog met z’n hoofd in de 
Carieb, was het op de weg naar Nordeney al wennen dat 
de dieptes iets anders zijn (“Ooow, 20 meter!” “Nee Huug, 
dat zijn decimeters.” “Oow.”). Nu moeten we helemaal op-
letten. Vanwege aankomend slecht weer willen we binnen-
door naar Groningen vanuit Nordeney. Dat betekent over 
2 wantijen heen en goed timen met de stroom. We willen 
niet te vroeg en ook niet te laat over de ondieptes heen. Na 
3x dubbel checken (hebben we de juiste HW tijden tabellen 
gebruikt?) weten we precies tussen welke tijden we over de 
ondieptes heen kunnen en moeten zijn.
De volgende dag volgen we de stokken (ahum, prikken) over 
de wantijen. Geen fluorescerende boeien van Rijkswater-
staat, maar ouderwetse opgebonden takken. Het is bijna 
alsof we spoorzoekertje in het bos spelen, alleen zijn we nu 
omgeven door het water van de Waddenzee. 

“You bought a Hallberg Rassy 26? Ah we know that boat. Friends of us sailed around the world in that boat.” Het 
gaat als een lopend vuurtje in de kleine verenigingshaven van Halmstads Segelsällskap dat een tengere jongen uit 
Nederland een Zweedse boot heeft gekocht. En ook nog eens van plan is haar terug te zeilen. Opgewekt zwaai ik 
terug naar de mensen die enthousiast naar me zwaaien.
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Mijn naam is Bastian Baas, 38 jaar en ik 
ben woonachtig in Amsterdam. Sinds ik 
mij kan herinneren ben ik op het water 
te vinden. Wat niet zo verwonderlijk is 
met zeilende ouders en zusje. Uiter-
aard ben ik in de weekenden gestart 
in de Optimist bij GWV Elfhoeven in 
Reeuwijk en in de zomervakantie bij 
Zeilschool de Morra in Friesland. Later 
heb ik nog een uitstapje gemaakt naar 
de 420 klasse om mij toch al vrij snel te 
storten in het wedstrijdcircuit van de 
Laser klasse. Eerst voornamelijk in het 
binnenland op het IJsselmeer, later ook 
in het buitenland.

Naast het wedstrijdzeilen heb ik ook 
zeilles gegeven aan de jeugd op de Elf-
hoeven en de Kaag. Tijdens mijn studie 
bedrijfskunde in Rotterdam verdween 
het zeilen wat meer op de achtergrond. 
Ik ben gaan golfsurfen omdat dit tijdens 
vakanties en reizen in het buitenland 
ook makkelijker te combineren is. 

Ik zeil nu regelmatig op de Randmeren 
op de Albin Vega van mijn vader en ga 
met 7 vrienden om het jaar naar de 
Middellandse Zee om daar als schipper 
op een gehuurde boot de warme wa-

teren te verkennen. Mijn droom is om 
ooit met een eigen zeiljacht de wereld 
rond te zeilen langs alle bekende surf-
stranden. Ik kijk er erg naar uit om te 
gaan deelnemen aan activiteiten van de 
PZV, iedereen te leren kennen en uiter-
aard lekker te gaan varen. Trossen los 
dus!

Bastian Baas
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Trossen los                                                    

Zonder diepte meter is het af en toe 
toch best wel spannend en we leren 
snel dat we dichtbij de prikken moeten 
blijven (BONK). Gelukkig voelen we 
de bodem maar 1x en diezelfde avond 
varen we veilig Groningen in. Eindelijk 
terug!

Epiloog
Was het gaaf? Ja, zeker! Heb ik de boot 
nog? Nee, ik had het geld nodig om een 
huis te kopen. Ga je het nog een keer 
doen? Misschien, de uitdaging stond me 
wel aan, maar niet meer met dezelfde 
boot en dezelfde tocht. Die Marieholm 
racebakken die in Stockholm en Go-
thenborg te koop lagen zijn wel verlei-
delijk.

Wat heb ik geleerd:
-   Zweden en Denemarken zijn zeer mooie zeilgebieden. De afstanden zijn 

goed te doen in dagtochten en er is zeer weinig stroming (meestal alleen bij 
vernauwingen). Veel plekken zijn beschut en de temperatuur is vergelijkbaar 
met Nederland. De dagen zijn lang, zelfs in het zuiden van Zweden wordt 
het in de nacht nooit echt donker. 

-    Waar muggen in Zweden wel een probleem waren, hebben we ze niet ge-
zien in Denemarken.

-  Gas is niet overal beschikbaar, laat staan koppelstukjes voor de gasinstallatie, 
hou hier rekening mee.

-    Vergeet je creditcard niet, bijna alle havens werken met een automaat.
-  De Imray Almanac en de Vaarwijzer Scandinavië en de Oostzee waren veel 

gebruikte gidsen. Helaas staan de mooie kleine ankerplaatsen hierin niet 
beschreven. Daarvoor moet je misschien toch een lokale gids gebruiken of 
de locals om tips vragen.

-  Een map met alle stroomkaarten en HW tijden in de Waddenzee is erg 
handig. Navionics is nutteloos voor alle gebieden die bij LAT droogvallen.

-  De staande mastroute Delfzijl – Stavoren vind ik niet te beschrijven saai, 
tenzij je het heel leuk vindt om min 3 a 4 dagen achter elkaar te motoren. 
Achteraf gezien lag ik misschien liever verwaaid.

Kats - Zeeland
Lion Sails

Met onze zeilen vaart u
vooraan in kwaliteit

kwaliteitszeilengemaaktin Nederland

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

Zeilmakerij Lion Sails Holland BV
Veerhaven 1 b
4485 PL Kats
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Jan-Willem Polman -eigenaar van de Lijnenspeci-
alist en tevens schrijver van het boek ‘Handboek 
splitsen van moderne lijnen’ - en collega Peter 
Kniep zijn die avond naar Eindhoven gekomen 
om ons een hoop kennis bij te brengen over 
het gebruik van de moderne lijnen en hoe die 
te splitsen.

De keuze is reuze
Iets later dan de bedoeling was en een hele hoop 
sjouwwerk later konden we beginnen. De voor-
kant van de zaal stond inmiddels helemaal volge-
bouwd: rekken vol lijnen, -tig dozen met boeken, 
scharen, thimbles, splitsmateriaal, etc. En niet te 
vergeten: er stonden voor 44 (!) deelnemers 
bakjes klaar met oefenmateriaal (splitsnaalden, 
splitstape, D-splicers, lijntjes, scharen).

Dyneema, Spectra, Stirotex - allemaal su-
pervezels
De presentatie van Jan Willem en Peter start-
te met een heldere uitleg over het gebruik van 
moderne lijnen. Welke soorten zijn er? Enkel ge-
vlochten, dubbel gevlochten, SK78, SK99, SK38…. 
De keuze is reuze. Welke lijnen worden waar-
voor gebruikt? De voorbeelden die op tafel lagen 
gingen van hand tot hand. Een groot deel van de 
lijnen wordt door de Lijnenspecialist zelf ontwik-
keld, in samenwerking met fabrieken in Europa. 
En wat ook duidelijk werd: Dyneema is geen 
soortnaam maar een merknaam. Zo zijn er ook 
Spectra lijnen en Stirotex lijnen. Allemaal lijnen 
van supervezels. In de presentatie kwamen diver-
se praktijkvoorbeelden voorbij.

Zelf aan de slag met splitsen
Waarom zouden we lijnen splitsen i.p.v. knopen? 
Omdat je zo’n 50% van de breeksterkte verliest 
als je knoopt t.o.v. het splitsen. En dat splitsen, 

daar ging het vooral om deze avond. 
Voor mij persoonlijk het leukste on-
derdeel

Als eerste de vergrendelsplits in een 
enkelvoudig gevlochten lijn. Een basis 
die je kunt gebruiken in alle variaties. 
Het principe is dat die sterk genoeg is 
als je hem maar ver genoeg terugsteekt 
in zichzelf. Logisch toch??? (ehmmm). 
We maakten hem in een dun zwart lijn-
tje. Dat ging redelijk.

Daarna een oogsplits in een dubbel ge-
vlochten lijn. Dat werd wat ingewikkel-
der. Sommigen haalden de lijn halver-
wege weer uit elkaar om opnieuw te 
beginnen, Manfred en ikzelf inbegrepen. 
Maar de aanhouder wint en uiteindelijk 
had iedereen resultaat. Verhitte gezich-
ten en een hoop ‘gemelk’ alom. Hier en 

Bij toeval kwam ik er enige tijd gele-
den achter dat het Klein Vaarbewijs II 
inmiddels onbeperkt geldig is en dat 
ook verlopen vaarbewijzen omgezet 
kunnen worden in een nieuw exem-
plaar. Het nieuwe vaarbewijs vervangt 
ook het internationale ICC-certificaat.

Tegen inleveing van € 20, een pasfoto, 
het oude vaarbewijs en het oude ICC 
kreeg ik binnen een week een nieuw 
vaarbewijs. Ik heb het niet echt nodig 

Sylvia Ligthart

Bauke Sijtsma

Workshop Splitsen van moderne lijnen          
Een lijn van supervezels knoop je 
niet, die splits je

Verlopen vaarbewijs weer tot leven gewekt
       En mijdt het CBR        

daar met wat hulp van Jan Willem of 
Peter. Ook Peter Slikkeveer hielp her 
en der een handje (waarvoor dank Pe-
ter

Tot slot maakten we een ‘soft-shack-
le’. Een ideale verbinding van je fok-
keschoot met het zeil, maar ook voor 
veel andere toepassingen te gebruiken. 
Met de opgedane ervaring van de vori-
ge twee splitsen was dit een eitje. Hoe-
wel, het venijn zat in de laatste fase: de 
diamantknoop.

Bij ons aan tafel was Jacqueline van Am-
stel duidelijk de ster in het splitsen; ie-
dere splits en knoop had zij het eerste 
klaar. Gelukkig ging mij de soft-shackle 
wel goed af: die had ik zelf al eerder aan 
boord gemaakt

maar voel me nu weer helemaal com-
pleet met een prachtig International 
Certificate for Operators of Pleasure 
Craft.

Voor wie dit ook leuk vindt, is het zaak 
om het voor 1 december 2019 via Va-
mex te regelen, want m.i.v. 1 januari 
2020 gaat de registratie en afhandeling 
van vaarbewijzen over naar het CBR (!).
(Red: zie ook https://www.vaarbewij-
zen.nl/vaarbewijs-cbr)

Winkel open
Aan het einde van de avond werden de 
heren nog hartelijk bedankt voor de 
heldere uitleg. En uiteraard was er ge-
legenheid tot het stellen van vragen en 
de mogelijkheid om materiaal te kopen. 
Daar werd nog volop gebruik van ge-
maakt, ook door ons. Want zo’n D-16 
schaar voor Dyneema vezels werkt - in 
tegenstelling tot een gewone schaar - 
wél erg goed voor supervezels!
Daarna moesten ál die materialen weer 
naar de auto en de rit weer terug rich-
ting Amsterdam. Het werd dus een la-
tertje voor de heren van de Lijnenspe-
cialist.

Voor mij was het een boeiende, leerza-
me èn gezellige avond.

Woensdag 6 februari, klokslag 18:30 uur was de PZV-zaal boven de Trafalgar Pub ‘bomvol’ 
met PZV-leden en enkele introducés. Gezien het vroege tijdstip op de avond was het zaak om 
vooraf te zorgen voor een gevulde maag. Sommige PZV’ers werkten op de valreep nog even 
een paar broodjes naar binnen en er kwam zelfs iemand met een bakje friet naar boven.
Henk en ik hadden de warme hap - voor ons doen - al wel héél vroeg achter de kiezen.

In 2007 heb ik mijn Klein Vaarbewijs II gehaald, samen met anderen van PZV. 
Destijds was het geldig tot je 65ste dus moest het tijdig verlengd worden. Ik 
heb er vervolgens nooit meer naar gekeken, want nodig had ik het niet.
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Vlissingen
10 juli. Na al dat klussen dan eindelijk vanmorgen ver-
trokken en liggen nu in Vlissingen. 
De dag dat wij vertrekken even een dipje in het weer. 
Maar dat mocht de pret niet drukken. Deels op de fok, 
en aan de wind toch nog snelheid van 6 knopen.
Het Veerse meer haast helemaal op zeil gedaan, vlagen 
tot 27 knopen. 
Morgen om 05.00 u. in de sluis. Afhankelijk van het weer 
of Boulogne of Cherbourg. Heerlijk weer de zee op. Net 
even weersverwachting bekeken, wellicht nog wat hoge 
golven, maar wind neemt in kracht af en komt uit NO. 
Windvoorspelling ziet er komende dagen goed uit om af 
te zakken naar het Zuiden. 

Duinkerken
11 juli. Het is geen Boulogne geworden. Om 04.00 u. op 
en om 05.00 u. de sluis van Vlissingen uit. 
Na een uurtje neemt de wind toe tot Bft 6 en besluiten 
we een rif te steken. Als Max de boel ordent zakt ineens 
de fok voor een deel naar beneden. 
Eerste reactie, oei verkeerde val los gezet, we zien dat 
dat het niet is, zien de fok nog meer zakken, raakt in-

tussen te water en dan zien we dat de top van het lijk 
is gescheurd. Ai, dit zit er serieuzer uit. Max begint de 
fok binnen te halen. Ja, of ik de boot even stil wil leggen. 
We trekken de fok in de kuip en kijken naar de schade, 
dat wordt in ieder geval een zeilmaker bezoeken. Verder 
alleen op gereefd grootzeil. 
We worden flink heen en weer gerold. Het is goed vast-
houden, de zijwaartse golfslag en deining laat ons flink op 
en neer gaan. Ik dacht lekker weer de zee op...
Het plan wordt om binnen te varen bij Duinkerken. Trou-
wens flinke regenbuien onderweg. Het lijkt wel een ou-
derwetse zomer.
Om 16.00 u. leggen we in Duinkerken aan. Morgen het 
fokkeval klaren en de genua aanslaan. 

Oversteek
12 juli. Een hele happening vanmorgen. 08.00 u. op, eerst 
ontbeten. Max in zijn tuigje gehesen. Daarna naar boven 
en antenne geplaatst (schroeven, tape, tiewrap boven in 
de mast) en de top van rolfok en val naar beneden. Waar-
schijnlijk is het harpje los gegaan of gebroken en heeft 
de wind de rest gedaan. Daarna fok afgespoten, koffie 
gedronken, en nieuwe harpjes gaan halen (net voor de 

lunchpauze – die Fransen nemen het 
er toch altijd van!). 
Weerbericht nog een keer bekeken en 
om 14.30 u. varen we uit. De deining is 
gelukkig verdwenen. Genua uit en we 
zetten koers naar Cherbourg. NW 12 
kt dus we maken mooi vaart. Tot voor 
Calais houden we een variabele wind 
tussen 8 en 12 kt. Dan zakt het in tot 
tussen 6 en 8 kt. Motor aan. 2 tot 3 kt 
stroom mee, daarmee zijn we op tijd 
voorbij Cap Gris-Nez. Rond 20.00 u. 
ook de eerste zonnestralen en blauwe 
luchten. In de verte zien we de druk 
bevaren shippinglane en aan de andere 
zijde Dover. 

Cherbourg
13 juli. Nog 2 mijl en dan ronden we 
de punt met Cherbourg om de haven 
in te kunnen. We hebben de wind con-
tinue pal van achteren gehad, maar wel 
te weinig. Vannacht veelal gemotord. 
Soms even de genua uit als de wind 
toenam maar dan moesten we wel dui-
delijk onze koers verleggen. Tot 23.15 
u. konden we de scheidslijn tussen de 
zee en de lucht nog zien en toen was 
het nacht. Brrr koud. Wat blij toen 
vanochtend de zon begon te schijnen. 
In de ochtend nog wat kunnen zeilen, 
maar in de voormiddag was het gedaan. 
Met een snelheid van 5.5 kt door het 
water hebben we de rest dus gemo-
tord. 
We hadden besloten om Cherbourg 
wat hoger aan te lopen. We hebben 
voor Cherbourg maar liefst 6 kt tegen-
stroom. Het is springtij maar op zo-
veel stroom hadden we niet gerekend. 
Toch maar eens een gedetailleerde 
stroomatlas van het Kanaal kopen. De 
vier windmolens op de kant raakten 
we maar niet voorbij. Dan maar rich-
ting de kant en kijken of daar minder 
stroom is. Nu varen we 3.000 toeren 

met een logsnelheid van 6,8 kt om een 
SOG van 1,8 kt te halen. Dit toeren-
tal draaien we dus al 3 uren om 5 mijl 
verder te komen. We streven ernaar 
voor 0.00 u. binnen te zijn. Op zoveel 
stroom hebben we niet gerekend. Maar 
ja gaat Cap Gris-Nez met gezwinde 
spoed bij Cherbourg is het dan toch 
afzien. Het lijkt er toch op dat we meer 
aan de kant moeten varen.
Ja, spiegeltje glad nu, je blijft je verba-
zen. Een voordeel van motoren is dat 
de wijn koel blijft! Dat is koel ook lek-
ker: Herman laat weten in Maastricht 
29 Celsius! 
We voeren om exact 0.00 u. de baai 
van Cherbourg binnen en om 0.20 u. 
konden we eindelijk aan ons glaasje 
met kaas plankje beginnen. Aangelegd 
aan de langsteiger tegenover het mu-
seum. 

Vuurwerk
14 juli. Geslapen als een blok. 09.00 u. 
lekker buiten bakkie thee gedaan, daar-
na tanken (automatique was nog steeds 
stuk – al meer dan een jaar – typisch 
Frans?)
De box in lekker vooraan bij de eerste 
trap. Gezellig op een terras een bakkie 
gedaan en in mijn snoepwinkels (lees 
kookwinkels) gekeken. Langs de ha-
ven een gezellige brasserie gevonden 
en lekker geluncht. Heerlijk gedineerd 
aan de kade bij de haven. Daarna ons 
voorbereid op de tocht morgen naar 
Alderney en later naar Carteret. 
Inmiddels was het druk aan de haven 
vanwege het vuurwerk. Om exact om 
23.30 u. begon de show op het veld 
voor de haven. Wij zaten eerste rang 
met een glaasje rode wijn en het rode 
PZV dekentje over ons heen. Prachtig... 
Indrukwekkend: alle toegangswegen 
naar de haven waren geblokkeerd met 
vuilniswagens. Staking? Neen, gezien 
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Anet van de Berk en 

Max van VrieslandlDe Scylla in Bretagne
          Heenreis: Scharendijke - Carteret
De Scylla maakte afgelopen zomer een tocht van ruim 5 weken naar de noordkust van Bretagne. Daarbij 
werd 2 keer van bemanning gewisseld. In het vorige nummer stond het verslag van het middelste gedeelte 
van de tocht; in dit nummer vindt u het verslag van de heenreis en de terugreis. 

de aanslagen van 2 jaar terug worden 
vergaande beveiligingsmaatregelen ge-
nomen. Geen betonblokken maar vuil-
niswagens…
Morgen christelijke tijd op 8.00 u. en 
om 12.00 u. de box uit. Weinig wind 
maar dat mag de pret niet drukken. Een 
heerlijk relax dagje. 

Alderney
15 en 16 juli. Aangekomen op Alderney, 
deels zeilend! Vandaag heerlijk toeris-
tisch bezig geweest. 8.00 u. op blijkt 
later 7.00 u. local time te zijn als we 
menen dat we om half 1 de lunch nutti-
gen. Blijkt het 11.30 u. te zijn. Watertaxi 
gebeld en fietstassen klaargezet. 
Het is inmiddels 6 jaar geleden dat we 
Alderney hebben bezocht, en nadien is 
het duidelijk toeristisch verbeterd met 
een hotel en diverse horecagelegen-
heden. Het centrum St Anne is onge-
wijzigd. We besluiten het eiland eerst 
aan de oostkant te verkennen. Immers 
dat zien we als we in de baai liggen. 
Met name de witte huizen die ook op 
de foto op de Scylla te zien zijn in de 
kajuit. Heuvel op en af. Prachtige uit-
zichten en forten. We komen een stel 
archeologen tegen. Lunch genuttigd in 
een typisch Engeles theehuis. We heb-
ben het eiland nagenoeg rond gefietst. 
Tussendoor ergens wat gedronken en 
ik heb een winkel ontdekt met prachtig 
kreeften en garnalenservies.
Vertelde aan de eigenaar dat ik graag 
kookte en het leuk vond om tijdens 
mijn vakantie iets te kopen dat me al-
tijd aan mijn vakantie deed denken. Hij 
vertelde dat zijn vrouw heel goed kon 
koken. Hij sprak in de verleden tijd dus 
bleek ze 18 maanden geleden te zijn 
overleden. Hij kreeg tranen in zijn ogen 
en daarna liepen ze over zijn wangen. 
Hij liet haar foto zien, die in de zaak 
stond en ik ben op hem toegelopen en 
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Bij PZV Zeezeilvereniging herken-
nen w

e die hang naar avontuur en 
naar de zee. Zeew

aardigheid en van 
elkaar leren staan centraal binnen 
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heb hem 3 Hollandse zoenen gegeven. Ik had 
het reuze met hem te doen. Temeer omdat 
ik van een van mijn beste vriendinnen voor 
vertrek afscheid heb genomen, waarvan ik elk 
moment kan vernemen dat ze is overleden. 
Allemaal heftig dus. 
Daarna terug naar de boot en gedronken op 
het leven en dat we er iets moois van moeten 
maken. Terwijl ik aan het koken ben heeft Max 
alvast voor morgen gekeken. Zo meteen alles 
klaar maken om morgen rond 06.00 u. uit te 
varen naar Carteret waar ook de wissel met 
Peter en Herman zal plaatsvinden. Enjoy life.

Carteret
17 juli. Vanochtend 05.00 u. ging de wekker 
en om 05.30 u. vertrokken we. Van 22.00 tot 
0.200 u. was het onrustig met NW5 - rollen 
dus. 
Na het ronden van de havenpier zien we in 
de verte al de overfalls. Ervoor een kolkende 
massa en opstuwend water. Echt indrukwek-
kend. Op een gegeven moment hebben we 
COG van 11.4 kt. Scylla duikt in de golven 
maar we houden het droog. Het ochtendglo-
ren is prachtig. 
We halen met het zeil bij een aan de windse 
koers net te weinig snelheid (wind varieert 
van 8 tot 11 kt). Dus toch motor bij om op 
tijd ivm hoogwater in Carteret te zijn. Recht 
aansturend op Carteret komt het vaste land 
dichterbij en Alderney verdwijnt uit het zicht. 
Wel zien we Sark. We komen mooi om 10.15 
u. bij de baai en zien de paalboeien. We hebben 
5 m water onder de kiel. 
Er staat 4.60 m boven de drempel (seuil zeg-
gen de Fransen). Dus mooi op tijd. Haven-
meester vangt ons op met bootje en wijst 
ons een box aan tegenover de jachtclub. Net 
daarvoor merk ik dat ik de achteruit vreemd 
doet: ik kan niet remmen! (later blijkt een stuk 
visnet in de schroef)
Intussen contact met Peter voor de juiste 
Carteret (er zijn er meer). Rond 15.00 u. ver-

trekt Max naar de havenmeester en maak ik 
de lunch. Het is niet druk met passanten. In-
middels lekker schaduw en genieten we van 
de rust. We hebben zicht op de jachtclub, waar 
we nu wat gaan drinken.
Tjé, dat lijkt wel vakantie!

Foerageren
19 juli. De fietsjes klaargezet. Pfff, buiten is 
het nu flink warm. Douchen, restaurant re-
serveren en dan op onze fiets naar Barneville. 
Bloody hot, geen schaduw en bergop. Geen 
verfrissend windje zoals op Alderney. In het 
centrum stoppen we voor een kleine lunch. 
Een Frans echtpaar komt even praten met de 
vraag waar we vandaan komen. Als hij hoort 
dat we Nederlanders zijn begint hij over voet-
bal en daar weten wij nou net niet zoveel van. 
Aardig. 
Daarna richting het strand. Prachtig, dat gro-
te zandstrand en dat blauwe water. Nog een 
koffie op het terras en genieten van het uit-
zicht. Weer terug, tjee eigenlijk geen weer om 
te fietsen. Op de boot bijkomen en intussen 
heeft Max telefonisch contact met Peter. 
Om 16.45 u. zijn Peter en Herman er. Bier-
tje gedronken, bijgepraat en geïnstalleerd. We 
moeten ons uiteindelijk haasten om op tijd bij 
het restaurant te zijn. 
Op het terras en alle 4 het Vismenu met een 
toetje van de chef. De wijnkeuze Chablis valt 
ook goed. 
Dat toetje hebben we geweten. In het ijs zit 
een pipet met een bramencoulis. Bij Herman 
en mij blijkt het puntje te zijn bevroren. Als we 
dan wat harder knijpen schiet het alle kanten 
uit. 
Inmiddels is het flink afgekoeld en besluiten 
de koffie op de boot te drinken. Lekker warm 
binnen. 
Er wordt een aanvang gemaakt voor de tocht-
planning voor de komende dagen. Om 23.30 u. 
besluiten we onze kooien op te gaan zoeken. 
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De Scylla in Bretagne
       Terugreis: Cherbourg- Scharendijke
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Cherbourg
28 juli. Die avond hebben de oude (Pe-
ter en Herman) en nieuwe bemanning 
(Marc en Irene) de ‘wisseling van de 
wacht’ gevierd in een restaurant aan de 
binnenhaven, samen met schipper Max. 
Deze haven lag vol met machtige wed-
strijdboten welke meededen aan de 
Dhream Cup, tjonge jonge wat is het 
wedstrijdzeilen in Frankrijk dan groot 
t.o.v. Nederland! Afhankelijk van de 
grootte van de schepen gaat deze race 
via de Fastnet Rock of via de Wolf rock.
Zondagochtend namen we afscheid van 
Peter en Herman, zij reden met onze 
auto terug naar Nederland. Deze dag 
lagen we verwaaid, buiten was het 8 Bft 
en het regende de ganse dag. Wij heb-
ben de dag in de kajuit doorgebracht 
en de tijd gedood met het maken van 
de tochtplanning, rondje boot, lezen, 
koken enz. Ook op maandag waaide 
het nog behoorlijk maar was het droog. 

We besloten, mede omdat het eerste 
traject 80 Nm naar Fécamp betrof nog 
een extra dag in Cherbourg te blijven.
La Cité de la Mer werd bezocht: een 
museum dat op nautische gebied zeer 
de moeite waard is. Er is de onderzee-
er Le Redoutable te bezichtigen, en er 
is uitgebreide aandacht voor de Titanic. 

Fécamp
31 juli. Op dinsdag begon dan het derde 
gedeelte van de tocht welke Max had 
uitgezet. Zoals gezegd direct een flinke 
overtocht van 80 Nm naar Fécamp, het 
weer was nu echter volledig omgesla-
gen, er was nauwelijks nog wind en dus 
werd het motoren.
Omdat we onze zinnen op Dieppe had-
den gezet, werd het een kort bezoek 
aan Fécamp, bijna Marc vergeten die 
dacht nog even rustig te kunnen dou-
chen...

Dieppe
1 augustus. In het gezellige Dieppe kre-
gen we een mooi plekje in een box. We 
reserveerden een restaurant voor de 
volgende avond want we bleven hier 2 
nachten liggen.
De volgende dag de fietsen tevoor-
schijn gehaald en we gingen al fietsend 
langs de boulevard op pad, via de golf-
club richting Pourville-sur-Mer.
In Pourville trok een gebouw met daar-
op groot ‘Huitres’ direct onze aandacht. 
18 Oesters werden gekocht, bij de 
bakker een stokbroodje gehaald en de 
lunch was geregeld! 
’s Avonds heerlijk vis gegeten in een 
restaurant wat verder van de drukke 
boulevard.

Boulogne-sur-Mer
3 augustus. De tocht ging door naar 
Boulogne-sur-Mer, ook deze etappe 
weer veel motoren. Eind van deze dag 

Marc en Irene 

Swinkels

Op zaterdag 28 juli vertrokken wij ’s ochtends vroeg vanuit Helmond naar Cherbourg.
Na een reis van ongeveer 10 uur kwamen we rond een uur of vijf ’s middags aan bij Port Chantereyne daar 
waar de Scylla keurig afgemeerd lag.
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was er nog tijd om het stadje te bezoeken. Voor het gemeen-
tehuis werden ‘Fabels van Jean de la Fontaine’ in de vorm van 
tuintjes uitgebeeld.

Duinkerke 
4 augustus. Zaterdagochtend zijn we om 05:00 uur opgestaan 
om met stroom mee Cap Gris-Nez te kunnen ronden. Rond-
om Calais is het goed opletten door de ferries welke met 
regelmaat passeren. Het was trouwens een prima zeildag op 
weg naar Duinkerke.
Vermeld moet worden dat we in Duinkerke zeer vriende-
lijk en behulpzaam ontvangen werden door de vrouwelijke 
havenmeesteres. Direct maar even van de gelegenheid ge-
bruik gemaakt om te tanken. Terwijl we aan de borrel zitten, 
is een Franse boot wat minder zorgvuldig met het in de box 
varen. Met de achterkant raakt dit schip de preekstoel van 
zijn overbuurman, een behoorlijk kabaal volgt met flink wat 
schade!
’s Middags bezochten we Duinkerke en we deden nog wat 
boodschappen bij de Carrefour.

Oostende
5 augustus. Oostende was de volgende bestemming. Na een 
prima zeildag volgde een vast ritueel bij bezoek aan Oos-
tende: het eten van garnalenkroketjes! Op het Wapenplein 
speelde de plaatselijke harmonie, en we besloten hier ons 
diner te nuttigen. Ondertussen hadden we Maxzim’s ijssalon 
gespot. Hier stond continue een rij van zo’n 40 mensen te 
wachten om ’n ijsje te kunnen bestellen. Nou, dat wachten 

was zeer de moeite waard, het lekkerste ijsje van de hele 
tocht volgde! En een nieuw ritueel is geboren.

Wolphaartsdijk
6 augustus. Op het traject naar Wolphaartsdijk was het de 
kunst om in ieder geval niet tegen de stroom in de Wester-
schelde op te moeten varen, dit betekende wederom vroeg 
uit de veren. Op de Noordzee konden we nog zeilen daarna 
t/m Wolphaartsdijk werd de motor weer aangezet. Het was 
waarschijnlijk de warmste dag van de hele zomer, zo warm 
dat we besloten spontaan een duik in het Veerse meer te 
nemen!

Scharendijke
7 augustus. De laatste dag van de tocht bevatte nog twee be-
langrijke horden: de Zandkreeksluis en de sluis bij Bruinisse! 
Bij de eerste hadden we geluk en konden we direct aanslui-
ten, bij Bruinisse was het aanzienlijk drukker, er kwamen 40 
schepen uit de sluis en er gingen er ongeveer 30 weer in.
In de haven van Scharendijke kreeg de Scylla nog een flinke 
schrobbeurt voordat we huiswaarts togen.
Een ruime week hebben we mee mogen varen met Max.
Wij hebben zeer genoten, ondanks dat zeilers altijd wel iets 
te klagen hebben, dan weer te veel, dan weer te weinig wind 
of komt de wind weer niet uit de goede hoek, te veel moto-
ren, de temperaturen waren in ieder geval prima.
Toch hebben we weer zeezeilervaring toe kunnen voegen 
aan onze zeil CV’s. Max en Annet, reuze bedankt!

D’Ark, een fijne boot

Refit
Vervolgens hebben we in 2010 een be-
hoorlijke refit uitgevoerd; boegschroef 
in laten bouwen, nieuwe verstaging, 
nieuwe zeilen, nieuwe accu’s, vuilwater 
tank laten inbouwen, en nieuw toilet. 
Daarna zijn de instrumenten vervan-
gen (log, dieptemeter, windmeter en als 
laatste is er een nieuwe stuurautomaat 
onderdeks geïnstalleerd.
Alles bij elkaar een behoorlijke investe-
ring. We hebben het voornemen gehad 
om een lange tijd weg te gaan, we zijn 
in mei 2011 vertrokken maar waren in 
november van dat jaar weer terug. Voor 
Ans was het in verschillende opzichten 
te zwaar gebleken. Het lang van huis 
zijn, de kinderen en kleinkinderen (te) 
lang niet zien, veel zeeziekte en soms 
hoge golven werden haar op een mo-
ment te veel. 

Arzal en Azoren
We hebben D’Ark toen in Zuid-Bre-
tannië (Arzal) gelegd en hebben daar 
2 jaar gevaren. In die tijd heb ik met 2 

opstappers van de PZV een 7-weekse 
tocht naar de Azoren gemaakt. D’Ark 
heeft op die tocht weer eens bewezen 
dat het een schip was dat was gemaakt 
voor de oceaan.
In 2016 hebben we een vlieg/camper-
reis naar Australië gemaakt, en dat was 
een heel fijne en interessante ervaring 
vond ik toen, ondanks dat we op de 
helft van de geplande 6 weken naar 
huis moesten wegens dreigende over-
lijden van de zus van Ans. Toen ik een 
paar maanden later plannen wilde ma-
ken voor de vaartocht van 2017 vertel-
de Ans dat ze klaar was met het zeilen 
en niet meer met de boot weg wilde. 
Wat ik een fijne en interessant ervaring 
vond in Australië was voor Ans een 
openbaring: een camper, dat was wat ze 
echt wilde. 

Van D’Ark naar camper
Ik heb toen meteen de knoop doorge-
hakt, en diezelfde week lag D’ Ark te 
koop. En ze heeft bijna 2 jaar te koop 
gelegen. In oktober 2018 is ze ver-

kocht aan een Duitse klipper kapitein 
die tochten op de Oostzee voer. Hij wil 
met D’Ark de reis gaan maken die Ans 
en ik wel begonnen zijn, maar nooit af-
gemaakt hebben, hij wil er mee de we-
reld rond. De wetenschap dat D’Ark 
in goede handen is en voor haar doel 
gebruikt gaat worden maakt voor mij 
de acceptatie van het gemis wel gemak-
kelijker.
Dat, en de camper die we meteen in 
2017 gekocht hebben. Want nadat de 
boot te koop was gezet wilde ik er niet 
meer mee varen. Wij zijn beiden enorm 
blij met de camper, we genieten nu met 
z’n tweeën en zien ook meer van de 
landen waar we komen dan we met 
D’Ark konden. Ook ik ben (buiten ver-
wachting) heel erg blij met onze cam-
per, het geeft mij toch de gelegenheid 
de zwerver te blijven die ik eigenlijk al-
tijd geweest ben. Maar ik mis toch soms 
nog wel de kick van het zeilen en het 
omgaan en trotseren van de elementen.

In het voorjaar van 2007 hebben we de stalen knikspant van van de Stadt, type Zeehond 38 met de naam 
D’Ark gekocht. Daar was veel voorbereiding en zoeken aan vooraf gegaan. 
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Holy Island
Onze prachtige tocht gaat vanuit Inver-
kip verder. Allereerst naar Holy Island. 
Ook al is het een stuk koeler, er is nog 
steeds geen wind, dus alweer motoren 
naar onze volgende bestemming. Holy 
Island heeft een lange godsdienstige ge-
schiedenis en is nu een boeddhistisch 
project van een Tibetaanse Lama. Dat is 
te zien aan de “Stupa’s”, 8 ornamenten 
meteen bij de aanlandsteiger staan. 

Na het ontbijt ankerop en door naar 
Campbeltown, laatste stop voor de 
Mull of Kintyre, een landpunt berucht 
om de overfalls, plotselinge weersver-
anderingen en stromingen. 

De verwachte aanhoudende wind uit 
het noordwesten staat nu al door en 
dat is waar we heen willen. Niet goed 
dus. Wind van open oceaan, dus hoge 
zeegang, kruisen. Ook met rustig weer 
ervaren we het wispelturige van de 
wind al, die om de bergen en eilanden 
heen draait. Zo verwacht je op het vol-
gende rak een mooie ruime koers naar 
het volgende waypoint en als je dan 

vervolgens achter het eiland vandaan 
komt staat de wind ineens tegen ter-
wijl je net aan het bedenken bent welke 
spinaker gehesen gaat worden en je de 
schoten al hebt klaargelegd... geen dus!

Campbeltown
Indrukwekkende vuurtorens: daar kan 
je in Schotland ook echt niet omheen 
of juist wel. Op de 
25 mijl van Holy Island naar Campel-
town komen we tegen:  Vuurtoren 
Holy island, Vuurtoren Pladda/ Island of 
Arran en vuurtoren Davaar/Campbel-
town. Campbeltown is een levendige 
havenstad met veel vissersboten. Als de 
vracht gelost wordt zijn de zeemeeu-
wen maar ook de zeehonden erbij 
om te vechten over het afval. Wat een 
feestje, al die zeehonden die door de 
haven zwemmen. 
Campeltown zal ik me blijven herinne-
ren als gastvrij en behulpzaam. De vrij-
willigers die als havenmeester werken, 
helpen iedere boot die aankomt met af-
meren, geven adviezen over nieuwe be-
stemmingen, het weer en andere nut-
tige info. En vertrouwen is een woord 

dat hier goed past, als het gaat over 
het havengeld dat je in een envelop in 
een kluisje kan deponeren, de “honesty 
box”. 

Vrijdag 20 juli, wachten op betere om-
standigheden. Het is kil, druilerig, mistig, 
kortom echt schots weer, goed voor 
een binnen activiteit en dan kan je in 
Schotland natuurlijk niets beter doen 
dan een bezoek brengen aan een whis-
ky distilleerderij. 

Campbeltown had vanwege de beschut-
te haven in haar hoogtij dagen, in de tijd 
dat het transport nog het snelste over 
het water ging, niet minder dan 30 dis-
tilleerderijen. Met de komst van weg- 
en treinvervoer en het verdwijnen van 
de Amerikaanse afzetmarkt zijn op 1 na 
alle distilleerderijen gesloten. Nu zijn er 
weer 3 open. 

Springbank Distillery is nog een echt 
familiebedrijf waar het proces zoveel 
mogelijk op authentieke wijze plaats-
vind. Dat is arbeidsintensief en de fa-
milie is er bijzonder trots op dat ze 

Jacqueline van AmstelXinia in Schotland
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daarmee werk creëren in het stadje. 
Leuke rondleiding gehad. Als we terug 
lopen naar de boot en etalages bekij-
ken, valt ons oog op setjes met glazen 
die bij de “General store” te koop zijn. 
In onze ogen een setje gewone whisky 
glazen, maar volgens de verpakking “Es-
sentials”. Geeft wel aan hoe er hier in 
Schotland over whisky gedacht wordt.  

De muziek vergeten we natuurlijk ook 
niet. De Argyll Ceilidh Trail verzorgt 
een ceilidh (spreek uit “keelie”), een 
dansfeest. Deze band, die jaarlijks wis-
selt van samenstelling, bestaat uit een 
groep enthousiaste jonge muzikanten 
die traditionele schotse muziek spelen 
en een tour maken om ervaring op te 
doen om beroepsmuzikant te worden. 
Zij krijgen die kans via een regionale 
organisatie die traditionele muziek en 
cultuur promoot en in de regio mu-
zieklessen verzorgt voor jongeren. 
Meespelen met een band kan natuur-
lijk niet, het is de bedoeling om mee te 
dansen. Circassian circledance, Boston 
twostep, Canadian barndance, jigs, reels, 
de Dashing white Sergeant dance, Hig-
hland dance. Geen idee hoe de passen 
zijn, op dansles heb ik ooit de quickstep 
geleerd! Maar met een beetje hulp en 
een beetje afkijken kom je met een cir-
keldans al snel mee.

Zaterdag nog steeds noordwesten 
wind (die richting willen we dus uit) 
maar droog, dus met de fietsjes eropuit. 
Windje in de rug, lekker relaxed trap-
pen richting Davaar, een klein eiland 
bij de inham van Campbeltown Loch. 
Alleen met laag water kan je van het 
vaste land naar het eiland toe lopen 
over het kiezelstrand. We proberen 
eerst nog over de natuurlijke dam naar 
het eiland te fietsen, maar zakken met 
de wielen hopeloos weg in het kiezel-
strand en gaan dus te voet verder. Op 
het eiland zijn naast een vuurtoren ook 
grotten en in één ervan bevindt zich 
een muurschildering. Nu zijn er nog-
al wat grotten, maar die speciale grot 

heb ik niet gevonden. Helaas is in veel 
van de grotten afval achter gelaten. Dat 
probleem is blijkbaar universeel. Als we 
de volgende middag langs Davaar varen 
zien we vanuit de verte alle grotten aan 
de waterlijn liggen. 

Mull of Kintyre
Zondag 22 juli. We zijn op weg naar Islay 
en hebben een mooi gaatje in het weer 
gevonden om rond de Mull of Kintyre 
naar het noordwesten te varen. Een 
kaap, een zee-engte (tussen Schotland 
en Ierland), elkaar rakende tegengestel-
de stromingen, oplopende dieptes, oce-
aan deining, draaiende winden, allemaal 
ingrediënten voor een “heksenketel”. 
De ronding moet dus zorgvuldig ge-
pland worden en niet voor niets want 
ook al lijkt het windstil, bij de kaap 
staan ineens verwarrend hoge golven 
en krijgen we 15 knopen wind tegen, 
die in geen enkele weersverwachting 
staan. Kan je nagaan wat de gevolgen 
kunnen zijn als het harder zou waaien.  
Als we langs de Mull varen kan ik het 
niet nalaten hardop Mull of Kintre te 
zingen van Paul Mc Carthy. Het lied 
was bedoeld als eerbetoon aan het pit-
toreske schiereiland waar McCartney 
sinds 1966 de High Park Farm bezat.

Goed op het tij varen betekent nu wel 
dat we in het donker aankomen en we 
gaan voor anker in de grote baai voor 
Port Ellen op Islay. 

Islay
Islay is voor Wim de ultieme bestem-
ming van deze tocht ...dit eiland heeft 
niet minder dan 8 florerende whisky 
distilleerderijen en we zullen gaan ont-
dekken wat Islay hiervoor zo geschikt 
maakt.
De gerst in elk geval niet, alle gerst, 
één van de 3 belangrijkste grondstoffen 
voor de whisky, komt van de oostkust 
van Schotland en wordt per vracht-
schip aangeleverd in de haven van Port 
Ellen en deze levering heeft voor het 
draaiende houden van de whisky pro-

ductie zo’n hoge prioriteit dat zelf de 
Ferry soms moet wachten. De bereik-
baarheid van het eiland is dus wel een 
pré. 

Gemiddeld regent het 5 van de 7 dagen 
van de week en deze week lijkt na een 
droge periode geen uitzondering. Op 
het eiland zijn ze er blij mee, want naast 
gerst is water een belangrijk onderdeel 
van het proces om whisky te maken. 
Wij zijn iets minder blij als we op de 
fiets in de stromende regen op weg 
gaan naar de dichtstbijzijnde Laphroaig 
distilleerderij. Na een rondleiding en 
proeverij heeft Wim wat moeite met 
omhoog fietsen. Hoe zou dat toch ko-
men?

Die avond mogen we een kijkje nemen 
op een vrachtschip dat gerst aflevert. 
Het schip wordt in 3 dagen leeggezogen 
(170.000 ton gerst) en de gerst gaat op 
een transportband naar de grote silo 
in de haven, vanwaar het meteen in 
vrachtwagens overgeladen wordt. Het 
grootste gedeelte wordt voorbewerkt 
in de grote fabriek aan de baai van Port 
Ellen, voordat het naar de distilleerde-
rijen gaat. Zo krijgen we langzaam krij-
gen we een beeld van het hele proces 
van grondstof tot eindproduct. 

De Bowmore distillery, waar één van 
de favoriete  whisky’s van Wim van-
daan komt, kunnen we natuurlijk niet 
overslaan. Hiervoor pakken we de bus 
en onderweg snappen we nu helemaal 
waarom uitgerekend Islay zoveel distil-
leerderijen heeft. Vanwege de uitgebrei-
de veengronden. Hier wordt de turf 
(peat) gestoken wordt om de gerst te 
roken en de whisky de typische “pea-
ty” smaak te geven. Onderweg zien 
we eigenlijk nauwelijks iets anders dan 
uitgestrekte veengebieden in een of 
ander stadium van afgraving. Aangeko-
men bij de kade van het kleine haventje 
van Bowmore ontmoeten we Ross, die 
mondharmonica zit te spelen en mij 
nog een nieuwe tune leert. 
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We volgen onze neus naar de distilleerderij, waar bij de ingang 
een markante fontein staat. Ziet er chique uit, maar nee, he-
laas stroomt er geen whisky uit. Nadat Wim voor 2 genoten 
heeft van de proeverij (ik drink geen alcohol) lopen we nog 
om de ronde kerk, waarvan gezegd wordt dat de duivel er 
door de vorm geen plek kan vinden om zich te verschuilen…

In Port Ellen is er niet zoveel vertrouwen in yachties voor wat 
betreft betaling van het havengeld. De havenmeester komt 
wel 3x per dag luidruchtig stampend over de steiger vragen 
of we al betaald hebben, ook al hebben we de rekening achter 
het raam geplakt. Irritant en wat een contrast met de vorige 
haven.

Ontmoeting
Schotland is dit jaar populair onder PZV-ers. Hoewel we de 
“La Liberte” en de “Cyrano” mislopen ontmoeten we Philip 
en Mariëtte van de “Lyra” in Port Ellen, waar we genieten van 
elkaars kookkunsten. Dat koken is aan boord en in een ver 
weg gelegen havenplaatsje met een klein supermarktje best 
een uitdaging. Je moet het doen met wat je nog aan boord 
hebt en wat er op de schappen ligt in de winkel en dat is vaak 
niet heel veel voor wat betreft verse groeten en vlees. Dan 
zijn wij in Nederland maar verwend met een zeer uitgebreide 
keuze. Naast het eten genieten we samen van live muziek.

Dan gaat de Lyra verder naar het zuiden om Groot Brittan-
nië geheel te ronden en wij vertrekken naar het naast Islay 
gelegen eiland Jura waar we Loch Tabert invaren, waarvan de 
ingang vergeven is van half onderwater liggende rotsen en 
we in de lijn van de witte bakens varen die de weg tussen de 
rotsen door aangeven. Best lastig om deze kleine bakens te 
vinden en in lijn te houden.

Gale warning, gale force 8 soon and perhaps gale 9 later. De 
navtex (weerbericht ontvanger) ziet ineens zwart van de be-
richten, we kunnen er niet omheen en we kunnen eigenlijk 
ook niet meer weg, want op korte termijn van waar we nu 
liggen zijn er geen havens of meer beschutte baaien dan waar 
we al zijn. Telefoonbereik is er niet op dit verlaten stukje we-
reld dus ook geen internet dus extra informatie is niet be-
schikbaar. We kruipen zo dicht als we kunnen onder de hoge 
wal en bereiden ons mentaal voor op wat gaat komen. In de 
middag een “voorproefje” met ruim 30 knopen wind. Dat gaat 

prima. Dan de stilte voor de storm en in alle hevigheid barst 
het vervolgens tegen de avond los. In korte tijd zien we de 
windmeter oplopen 25-30-35-40 knopen. Door het raampje 
maak ik nog een foto. De golven bouwen ondanks de korte 
afstand naar de kant snel op en de boot giert vreselijk achter 
het anker. Dan enkele nog heftigere vlagen van 50+ knopen. 
Dat houdt het anker niet en gaat krabben. Gelukkig vind het 
anker weer houvast en met de motor bij probeert Wim het 
anker te ontlasten sturend in de striemende ijskoude re-
gen. Als de wind iets luwt gaan we ankerop en zoeken we in 
de donkere nacht weer een plekje onder de hoge wal. Om 
beurten proberen we nog wat te slapen, maar de adrenaline 
stroomt nog wild door ons bloed. Tijd om bang te zijn hadden 
we niet eens. Het besef over het gebeurde kwam pas de vol-
gende dag. Het was een unieke prachtig gelegen plek, maar we 
hebben er niet van kunnen genieten en zullen hier nog vaak 
met gemengde gevoelens aan terugdenken. De kracht van de 
natuur is overweldigend.

Bijkomen
We hebben allebei behoefte aan een haven om bij te komen 
en rustig te slapen en na te denken over de lessen die we 
hieruit kunnen leren. De kortste weg is door de Gulf of Cor-
ryvreckan, maar de almanac en pilots waarschuwen om daar 
niet doorheen te varen, vanwege de maalstromen en over-
slaande golven, zelfs bij rustig weer. De volgende iets verder 
gelegen passage tussen de eilanden door naar het vaste land 
wordt zelfs aangeprezen als “Wildwater rafting “voor jach-
ten. We hebben wel even genoeg natuurgeweld ervaren en 
zoeken een rustige route om alle gevaarlijke doorvaarten te 
vermijden wat wel een omweg van 25 mijl betekent. Nu ont-
breekt de beloofde (mooie zeil)wind helaas, maar ondanks 
het rustige weer zien we in de verte, als we een doorkijk 
hebben door die beruchte Corryvreckan, hoge overslaande 
golven over de gehele breedte van de engte. Na een rustige 
tocht meren we af in de Craobh marina voor een heerlijke 
nachtrust. 

Wolken, grauwe luchten, regen. Daar waar in Nederland het 
landschap onder de tropische zon verdort, leeft de natuur 
hier helemaal op in het typisch Schotse weer. In de Sound of 
Mull zien we  watervalletjes langs de helling omlaag storten 
en prachtige laaghangende bewolking. Na alle zonnige plaatjes 
levert de regen en bewolking heel Schotse plaatjes op.

Aan gekomen in Loch na Drumbuie (doe me aan het drankje 
Drambuie denken) proberen we ons vertrouwen in het anke-
ren weer te herstellen. Het waait nauwelijks en licht deinend 
achter het anker vallen we heerlijk in slaap om de volgende 
ochtend op dezelfde plek wakker te worden.

Treshnish
4 augustus alweer. De tijd gaat snel. Grijze wolken boven To-
bermory. Wij zitten knus in de kajuit, kacheltje aan, tja het is 
niet overal 30 graden, en luisteren naar de regen die op het 
kajuit dak tikt. Tobermory ligt op het eiland Mull en is een 
pittoresk, levendig, gezellig toeristisch plaatsje met in gezelli-
ge kleuren geschilderde huizen, winkels en eetgelegenheden 
langs de baai. Om wat meer van de omgeving te zien maken 
we van hieruit wat uitstapjes.
Ook al hebben we zelf een boot, we gaan toch mee met een 
excursieboot mee naar de onbewoonde eilandengroep Tresh-
nish en het eiland Staffa. De overweging is dat het ons 5 uur 
kost daar te komen (en dezelfde tijd terug) en veel beschut-
te overnachtingsplaatsen zijn er onderweg niet. Als we er al 
zouden komen, dan kunnen we met onze diepgang van 2,1 
meter alleen ankeren in onbeschut open water waar je niet 
echt de boot alleen wilt achterlaten om samen van boord te 
gaan. Vervolgens moet je in de swell aan land zien te komen 
en is het de vraag of dat gaat lukken en of we dus veel van 
het eiland zullen zien. Vandaar dat we met een speciaal snelle 
rondvaartboot meegaan die er maar 1 uur over doet, waar-
door er dus voldoende tijd is op de diverse eilanden relaxed 
van boord te gaan.

Fingal’s cave
Op Staffa bezoeken we Fingal’s cave, een zeegrot in de over-
weldigende zeshoekige basaltzuilen van het eiland. De grot 
staat bekend om zijn natuurlijke akoestiek en is vernoemd 
naar de gelijknamige hoofdpersoon uit een heldendicht dat 
werd geschreven door de 18e-eeuwse Schotse poëet en his-
toricus James Macpherson. Het pad dat de grot in zou moe-
ten lopen is in een storm weggeslagen en helaas kunnen we 
de akoestiek in de grot niet uittesten. De romantisch compo-
nist Felix Mendelssohn bezocht de grot in 1829 en schreef, 
geïnspireerd door de vreemde echo’s in de grot, een ouver-
ture: De Hebriden, ook bekend als Fingal’s Cave ouverture. 
Als onze rondvaart boot zich dicht bij de grot waagt, er bijna 
in en dichterbij dan wij ooit zouden kunnen of durven met 

de Xinia, speelt de ouverture van Mendelssohn op de achter-
grond. Het eiland Staffa en ook Fingall’s Cave bestaat helemaal 
uit zeshoekige, met elkaar versmolten, basaltzuilen die zijn 
ontstaan uit lavastromen. Afkoeling van de bovenste en de on-
derste lagen van het gestolde lava veroorzaakten inkrimping 
en scheuren, waardoor er zich eerst een blokvormig vierkant 
patroon vormde dat overging in een zeshoekig breukpatroon 
met verticale breuken in de richting van de afkoelende opper-
vlakte. Door het afkoelen scheurden deze breuken geleidelijk 
verder naar het midden van de lavastroom, en zo werden de 
lange zeshoekige zuilen gevormd die nu te zien zijn in de door 
golven uitgesleten dwarsdoorsnede. De zeskantige structuren 
lijken ook erg op de vorm van mijn concertina dus misschien 
moet ik mij daardoor ook eens muzikaal laten inspireren.

Aanlanden op een klein eiland is aparte tak van sport. Op 
Staffa is een kleine kade in een smalle inham met veel deining. 
Op Lunga drijft een steiger midden in de baai tussen de ei-
landjes. Leuk, maar hoe kom je dan aan land? Heel verrassend! 
Daarvoor maakt de rondvaartboot vast achterop de steiger. 
De steiger wordt vervolgens losgekoppeld van de meerboei 
waar deze aan bevestigd is. De boot vaart de steiger naar een 
lage plek op de rotsachtige kust, met zoveel vaart dat de stei-
ger het land opschuift. De boot blijft gas vooruit geven om de 
steiger die nu als loopplank fungeert tegen de wal te houden 
en iedereen op en af te laten stappen. 

Lunga
Het eiland Lunga is het grootste van de Treshnish eilanden-
groep en is net als Staffa vulkanisch van oorsprong. Het is 
een van de unieke plekken met een ongerepte natuur waar 
je papegaaiduikers van dichtbij kan zien. De papegaaiduikers 
op Lunga zijn niet bang van mensen. Integendeel, wij worden 
al een soort bondgenoten beschouwd die hun natuurlijke 
vijanden (andere zeevogels zoals meeuwen, Jan van Genten, 
aalscholvers) weghouden van hun nesten in de grond. Als we 
het eiland op klimmen zien we langs de helling al snel een 
hele rand met holen (ondergrondse nestgangen van 1-2 me-
ter lengte) van de papegaaiduikers. Als het reisgezelschap daar 
is aangekomen en uitwaaiert over het eiland komen, als op 
commando, vanuit zee de papegaaiduikers aangevlogen om 
een hol in te duiken en de jongen te voeden of wat voor ons 
te paraderen (zo lijkt het tenminste). Het is ineens een ko-
men en gaan van vogels die aankomen vliegen en zomaar ver-
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dwijnen of weer verschijnen uit de grond. Ze zijn niet schuw 
en lijken zelfs op je af te komen. Een ongelooflijke ervaring 
om mee te maken dat deze vogels je zo dicht bij laten komen 
en rustig en onverstoord hun gang gaan op een meter afstand 
van waar je zit of staat. Ik weet niet waar ik het eerst moet 
kijken en maak dan ook honderden foto’s. Vast erg overdre-
ven, maar dat zoek ik later wel uit, “deleten” kan altijd. We 
hebben net nog geluk met de tijd van het jaar. De vogels zit-
ten hier van april tot begin augustus en nog een weekje en 
de vogels gaan hier vertrekken naar zee, weg van de kust en 
komen dan de rest van het jaar niet meer aan land. Kom je ze 
op zee tegen is onze ervaring dat ze vreselijk schuw zijn, en al 
van verre voor de boot wegvliegen. 

Op één dag een minkwhale (dwergvinvis) en visarenden zien, 
honderden puffins (papegaaiduikers) om ons heen en tot slot 
op de terugtocht nog een basking shark spotten. Een gewel-
dige unieke ervaring. 

Mull
Schapen, berggeiten, koeien, Schotse hooglanders, zeearen-
den... voor de afwisseling zijn we met een (huur)auto onder-
weg voor een rondje Mull. De wegen op Mull zijn voornamelijk 
single track met veel “passing places”. Echt opschieten doet 
het niet, stukje rijden, op passeerplek stoppen om tegenligger 
voorbij te laten gaan, optrekken, weer stoppen, stukje ach-
teruit terug naar passeerplek die je net voorbij was en maar 
weer optrekken, schapen op de weg en ho STOP… een foto-
momentje tussendoor … een 4e en 5e versnelling heeft een 
auto hier niet echt nodig. Twee uur rijden en 30 mijl verder 
vragen we ons af of we het eiland wel rond gaan komen... Mull 
laat wel een diepe indruk achter. Het ruige bergachtige land-
schap, waar de schapen en geiten gewoon over de weg lopen 
en zich niets van je aantrekken en onverschillig hun weg ver-
volgen (over diezelfde smalle weg dus waar wij over rijden), 
watervalletjes langs de hellingen, vergezichten over de vele 
lochs (meren). Ook vandaag weer komen we ogen tekort. Er 
zijn soms even momenten dat je je adem inhoudt omdat er 
een onoverzichtelijke bocht komt, waarin je niet ziet of er 
een tegenligger aan komt op die smalle weg. En links blijven 
rijden, ook zo’n dingetje… We sluiten deze mooie dag af met 
een concert van het Routes Quartet, een Schots strijkkwar-
tet dat een mix van folk muziek met klassieke en moderne 
invloeden laat horen met voornamelijk eigen composities en 
arrangementen.

Loch Sunart
Ondanks dat we vlak voor ons vertrek uit Nederland de 
meest recente pilots en kaarten gekocht hebben van het ge-
bied waarin we nu varen, is veel informatie verouderd. De 
rotsen liggen gelukkig wel op dezelfde plek, hoewel ook niet 

altijd accuraat in kaart gebracht, maar er zijn best wel wat 
haventjes bijgekomen die niet vermeld staan. Zo komen we in 
Loch Sunart in het kleine baaitje bij Salen (piepklein dorpje) 
een pontoon tegen dat over alle faciliteiten beschikt om te 
overnachten, hoewel het aardig hobbelt in de baai die naar 
het zuiden open ligt (uiteraard is de wind nu zuid). We wor-
den er zeer gastvrij welkom geheten, krijgen uitleg over alle 
locale ondernemers (die natuurlijk graag iets aan ons willen 
verdienen) en een plattegrond met wandelroutes. De pees-
blessure aan de voet van Wim is erg hardnekkig dus trek ik er 
alleen op uit en volg, gewapend met de plattegrond en rou-
tebeschrijving, een drassig bospad tot boven de boomgrens 
waar het uitzicht (hoe kan het hier ook anders) prachtig is. 

Loch Aline
In 1940 werd in Loch Aline een silica sand mine geopend. 
Het pure witte zand dat hier gewonnen wordt, is erg geschikt 
voor de productie van zuiver glas voor bijvoorbeeld speciale 
vergrotende lenzen. Het zand dat uit de mijn komt, wordt bo-
vengronds verder gezuiverd en per schip afgevoerd. De mijn 
is nog in volle productie en het witte zand ligt dan ook overal 
in de omgeving en al snel ook aan boord. Loch Aline ligt zeer 
omsloten en beschut. Wel goed opletten bij het invaren. Met 
laag water is de toegang zo ondiep dat we er niet in (of uit) 
kunnen en in de nauwe doorgang stroomt het hard. Ook hier 
is ondertussen een aanlegsteiger, waar je luxe kan liggen, maar 
die nog niet in de almanak staat.

Caledonisch kanaal 
Maar aan alles komt een einde. We gaan aan de terugtocht 
beginnen. Op 12 augustus zijn we weer terug in Oban waar 
mijn broer en zijn gezin een weekje aan boord komen. Zij 
gaan mee door het Caledonisch Kanaal naar de oostkust van 
Schotland. Fijn dat we nu hulp hebben bij het schutten en hoe 
leuk is om te moeten wachten voor deze trein! Wie films van 
Harry Potter gezien heeft zal deze trein vast herkennen. De 
stoomtrein die van Fort William naar Mallaig rijdt, is gebruikt 
bij de opnames van de Zweinstein express. Helaas is het on-
mogelijk om een plekje in de trein te reserveren. De hele 
vakantieperiode is de trein volgeboekt! 

Zeker aan te bevelen is een bezoekje aan de Eagle bar/res-
taurant, een oud vrachtschip dat is omgebouwd als restaurant 
in Laggan een afgelegen plek aan het kanaal, dat uit niet meer 
dan een sluis en enkele huisjes bestaat. Hoewel het restau-
rant(je) erg klein en vol geboekt is, worden we aangemoedigd 
naar de bar te komen waar ook maaltijden geserveerd wor-
den. Ook daar nauwelijks plek, maar we worden uitgebreid 
welkom geheten en met wat inschikken, half staand, krijgen 
we toch een echt Schotse pubmaaltijd voorgeschoteld. Op de 
muur hangt een affiche, waarop te lezen staat dat muziek heel 

welkom is en dat er instrumenten beschikbaar zijn. Dus na de 
maaltijd komen de instrumenten te voorschijn en maakt mijn 
muzikale familie er een feestje van, waarmee de maaltijd weer 
wordt terugverdiend.  

En er blijken deze zomer nog meer PZV-ers in Schotland te 
zijn dan gedacht. Hier in deze uithoek ontmoeten we onver-
wacht nog een PZV lid, Joep Klerks, die op een rivier barge 
meevaart. Ook een leuke manier om iets van Schotland te zien.

Loch Ness
Op Loch Ness beleven we nog een hilarisch moment als mijn 
schoonzus bij het langsvaren van het bekende Urquhart Cast-
le, onder het oog van de vele toeristen op de torens van het 
kasteel, het monster “Nessie” aan de haak slaat. 

Nessie buitelt en rollebolt achter de boot aan en maakt de 
vreemdste capriolen. Onderste boven, achterste voren aan z’n 
staart wordt het beest door het water gesleurd. We hebben 
de grootste lol en als een soort van trofee wordt Nessie op 
de boeg vastgezet. Dat geeft weer veel hilarische momenten 
bij het schutten in de laatste sluizen op weg naar Inverness.  

In Drumnadrochit staat het Loch Ness Centre & Exhibition, 
een tentoonstelling over alle onderzoek dat naar het mon-
ster is gedaan en nog gaande is. De tentoonstelling neemt 
de bezoekers mee door een aantal themaruimtes over de 

oorsprong van Loch Ness, monster waarnemingen, analyses 
over de mogelijkheid van de aanwezigheid van een monster 
en uitleg over de onderzoeken die plaats hebben gevonden 
en nog steeds plaatsvinden. Het mysterie of er een monster 
bestaat, is tot op de dag van vandaag nog niet opgelost en 
blijft ondanks alle onderzoek die ernaar is verricht één groot 
vraagteken??? Wij weten nu wel beter en varen lachend met 
onze “Nessie” verder...

Na een drukke en ooh zo gezellige week met de familie keert 
op maandag de 21e augustus de rust weer aan boord. We be-
steden de dag om de boot weer zeeklaar te maken, alles goed 
te stouwen, de spinakers grijp klaar te leggen in het nu weer 
lege vooronder, water te tanken en te provianderen. 

Als we de volgende ochtend de voorlaatste sluis van het ka-
naal invaren zwemt er een ottertje achter de boot langs naar 
de nog openstaande sluisdeur en speelt vervolgens verstop-
pertje in de nissen van de sluisdeur. Af en toe zien we het 
beestje tevoorschijn komen. Zo leuk! Die had ik nog nooit 
eerder in het wild gezien. 

Lossiemouth
Hoewel het weer eerder erg gunstig leek om een lange etap-
pe naar Peterhead te varen, bleek dat helaas bij vertrek een 
stuk minder gunstig. Er gaat een front over trekken met veel 
wind, uiteraard uit de verkeerde richting, dus het plan wordt 
bijgesteld en Lossiemouth wordt de nieuwe bestemming.   De 
timing is niet helemaal perfect en zo komen we precies op 
laag water aan bij de haveningang waar we maar net wel/niet 
in kunnen met onze diepgang. Op advies van de havenmees-
ter een half uurtje wachten en na wat rondjes varen voor de 
ingang wagen we het erop en kunnen we naar binnen. Op de 
diepste plek in de haven is een box beschikbaar. Dat gaat nu 
net, maar met springtij is deze haven voor ons geen optie. 
Het stadje ligt bij een luchtmachtbasis en met oorverdovend 
lawaai komen met enige regelmaat straaljagers over. Aan de 
andere kant liggen prachtige duinen, een mooi surfstrand bij 
de riviermonding. Maar een echte badplaats zal het met alle 
lawaai wel niet worden.

Peterhead
Verwend als we zijn met relaxte vertrektijden en uitslapen, 
passen we nu onze vaartijden weer aan op het tij en de stro-
mingen. Om vijf uur op voor de etappe naar Peterhead. De 
warme zuiden wind van gisteren heeft plaatsgemaakt voor 
een ijzig noordwesten windje. Schiet wel lekker op, ruime 
wind, fok uitgeboomd, koersje pal oost tot bij Rattray Head 
waar de wind op is en de meestroom helaas ook. Op het 

laatste stuk zuidwaarts nog even flink de motor aan voor de 
resterende 16 mijl naar de werk- en visserijhaven en marina. 
Een goede haven om een gunstige wind of stroomrichting af 
te wachten, door de strategische ligging aan de noord-zuid 
gaande route van- en naar Schotland. Dat doen wij nu ook, 
wachten op een gunstige wind naar het zuiden, naar Engeland. 
Daarmee komt een einde aan ons prachtige inspirerende 
Schotland avontuur. 

Terugtocht
Als de terugtocht eenmaal begonnen is moet dat ook maar 
zo snel mogelijk. In 2 langere best pittige zeil etappes, niet 
alleen vanwege de afstand (180 en 260 mijl) maar ook van-
wege de windsterkte (varierend van 0 tot 6 Bft) en drukte op 
zee (windmolenparken, veel grote scheepvaart, shippinglanes, 
olieplatforms en andere gebieden met restricties), varen we 
via Hartlepool terug naar Wemeldinge waar de buren Janet en 
Ben, die ons in juni hebben uitgezwaaid, op de steiger klaar-
staan. Wat een welkom, zo wordt ook thuiskomen een feestje. 
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Problemen met de waterkwaliteit zijn 
sinds de jaren zestig steeds erger ge-
worden door de toename van de voe-
dingsstoffen fosfaat en stikstof. Deze 
‘vermesting’ heeft onder meer algen-
bloei en vissterfte tot gevolg. Vanaf be-
gin jaren tachtig zijn er veel maatrege-
len genomen die de vermesting terug 
moeten dringen. Dat heeft geresulteerd 
in enige verbetering. Door het niet 
meer toevoegen van fosfaat aan was-
middelen en het reinigen van rioolwa-
ter is de concentratie fosfaat in het wa-
ter sterk teruggedrongen. Zelfs zo ver 
dat de achteruitgang van de visstand 
door sommige vissers geweten wordt 
aan ‘te schoon’ water. Maar bij de in-

voering van de Kaderrichtlijn Water is 
rond 2010 de toestand van vrijwel alle 
wateren in Nederland beoordeeld als 
matig tot slecht.

Stikstof
De ecologische problemen zijn ingewik-
kelder dan het vaak lijkt. Fosfaat is suc-
cesvol teruggedrongen, maar er is nog 
een tweede boosdoener: stikstof. Dit is 
vooral afkomstig van dierlijke mest en 
komt via afspoeling in het IJsselmeer of 
via de lucht. Vooral de verhouding stik-
stof-fosfaat blijkt een sterke invloed te 
hebben op de groei van verschillende 
soorten fytoplankton (zwevende kleine 
plantjes) en algen. Voor aquaria wordt 

de zogenaamde Redfield-ratio gebruikt 
om deze algenvrij te houden. De ideale 
verhouding stikstof-fosfaat lijkt 16:1 te 
zijn. Als er weinig stikstof is en er veel 
fosfaat in het water zit, krijg je last van 
blauwalgen. Bij een overmaat aan stik-
stof gaan de groene algen woekeren. 
Voor aquaria zijn er allerlei preparaten 
te koop die de verhouding kunnen re-
guleren. Dat is natuurlijk niet mogelijk 
in de stroomgebieden van de grote ri-
vieren die in Nederland in de Noord-
zee uitmonden. Uit recent onderzoek 
blijkt het daar helemaal mis te gaan. 

Overbemesting
In 2016 is in het kader van het 
NWO-programma ‘Zee- en Kuston-

Er is een heel toegankelijke app voor 
getijden en getijstromen, beschikbaar 
voor Apple en Android. De app, Tides 
Planner van Imray, geeft wereldwijd 
hoog- en laagwatergegevens, met de 
getijcurve zodat je voor elk moment de 
verwachte getijhoogte kunt zien.  
Stroomgegevens zijn beschikbaar voor 
alle wybertjes op de zeekaarten, uit-
gebreid met veel locaties voor de Ne-

Barbara van 

BeijmaMest en IJsselmeer
          

Tides Planner
          

derzoek’ systematisch zeewater on-
derzocht op vaste afstanden van de 
kust. Normaal komt in zeewater in de 
Noordzee de verhouding stikstof-fos-
faat niet boven 20:1 uit, maar in de 
kustwateren loopt die op tot wel 375:1. 
Het gevolg is dat de algenpopulatie een 
sterk tekort heeft aan fosfaat. Dat re-
sulteert in een remming van de groei 
van zoöplankton (dierlijk plankton) en 
schelpdieren en dat heeft weer invloed 
op de visstand. 
Ook in het IJsselmeer is de voedselke-
ten ernstig verstoord door de overmaat 
aan stikstof ten opzichte van fosfaat. De 
hoeveelheid voedsel voor vissen en vo-
gels is sterk afgenomen, terwijl er wel 
een overmaat is aan waterplanten, zoals 

derlandse kust. Zie de illustratie. De 
kosten zijn nihil voor een verwachting 
van circa een week tot ongeveer een 
tientje voor een heel jaar. Je kunt per 
uur door de stroomgegevens stappen 
en je ziet in één oogopslag hoe vroeg je 
moet opstaan om in de Ramsgatetocht 
van Ramsgate naar de Medway te varen. 
Ik gebruik niet anders meer.

fonteinkruid. Het is te vergelijken met 
de woekering van brandnetels en bra-
men op overbemeste grond. 
Om de verhouding stikstof-fosfaat weer 
op een normaal peil te krijgen, pleiten 
sommige mensen voor het toevoegen 
van fosfaat aan het water. Alleen ligt 
dan het gevaar van het optreden van 
blauwalg op de loer. Veel belangrijker is 
het nu echt serieus werk te maken van 
het terugdringen van de overbemesting. 

(Naschrift van de redactie: dit artikel 
is met goedkeuring van de redactie en 
auteur overgenomen uit het blad ‘IJssel-
meerberichten’ 1/2019. U kunt natuur-
lijk ook lid worden van de IJsselmeer-
vereniging! tb)

In het IJsselmeer is de voedselketen ernstig verstoord door de overmaat 
aan stikstof ten opzichte van fosfaat. Dit betekent dat er minder voedsel 
voor vissen en vogels is terwijl fonteinkruid hierdoor welig tiert. Het is zaak 
serieus werk te maken van het terugdringen van de overbemesting.
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Rare kikkers
Dus, wat doen zeilers?  Ze nuttigen een 
lunch om 10:00, trekken wetsuits aan, 
doen alsof ze gered moeten worden 
op zee, zwemmen in aaneengesloten 
rij als een stel rare kikkers, voeren red-
dingsoperaties uit op een onhandige 
manier en krijgen hopelijk niet te veel 
water binnen (een halve liter kan dode-
lijk zijn).  Die zeilers zijn inderdaad van 
een vreemdsoortig pluimage.
De activiteit werd georganiseerd door 
de ASCN, waarbij er ook leden van 
PVZ en niet-zeilers deelnamen, 32 per-
sonen in totaal.  Deze vond plaats in het 
trainingscentrum van STC-KNRM. Dit 
is bedoeld voor mensen die werken op, 
in of net boven zee; een soort binnen-
zwembad dat drijft in het Rotterdams 
havengebied (dus een iets andere plek 
als waar de PZV het laatst organiseer-
de).

Mijn hele leven lang trekt water mij al 
enorm aan en was ik en ben ik hier zoveel 
mogelijk te vinden. Wandelen langs het 
strand, plaatsjes met een haven hebben de 
voorkeur voor een bezoekje. Sinds dit jaar 
woon ik aan het water in Harderwijk, dit is 
geweldig.

Ergens in 2006 heb ik tijdens een botter-
tochtje in Elburg besloten om hier als vrij-

In groepen van circa 11 personen oe-
fenden we het omdraaien van een red-
dingsvlot, een drenkeling aan boord 
hijsen, hoe je je als groep in het water 
moet gedragen, wat te doen als een 
auto te water is geraakt (ja, ook op zijn 
kop), wat te doen in een reddingsvlot, 
reddend zwemmen, klimmen in netten, 
touwladder, met een heli opgetakeld 
worden, abseilen en in het water sprin-
gen vanaf een schip.

Donker en stormachtig
Na een korte pauze gingen de lichten 
uit, kwam er regen,  harde wind (Bf7) 
door middel van ventilatoren), golfslag 
en bliksemflitsen om de juiste sfeer te 
creëren.  Vervolgens deden we weer 
alle hiervoor genoemde oefeningen.

We waren allemaal uitgeput.  De laat-
ste missie was het uittrekken van onze 

williger aan de slag te gaan om zo mee 
te helpen met het behouden van de El-
burger botters en hier gelijk te kunnen 
leren zeilen. Dit zijn echt monumenten 
op het water. Op dat moment was dit 
voor mij een mooie mogelijkheid om-
dat ik geen eigen boot had. Dit heb ik 
11 jaar lang met veel plezier gedaan. In 
het seizoen gingen we iedere donder-
dag trainen. Een platbodem varen vergt 
andere inzichten dan het varen op een 
scherp jacht. Van opstapper ben ik ook 
schipper geworden. Vanuit Elburg heb 
ik met gasten veel tochtjes gevaren en 
veel wedstrijden tijdens evenementen. 
En heel veel geleerd.

Ondertussen heb ik via contacten op 
het internet veel gezeild als opstapper 
met groepen mensen. Veel weekenden 
op het IJsselmeer en Markermeer, Wad-
den, Zeeland, Noordzee en Friesland. 
Hierdoor merkte ik dat mijn voorkeur 
toch het ruimere sop heeft. In 2011 heb 
ik mijn eerste zeilbootje gekocht, een 
Compromis 720 en deze met veel lief-

wetsuits.  Na het douchen was er nog 
wat te eten, gevolgd door drank en 
knabbels.
Complimenten aan de organisatie en 
iedereen bedankt voor de fijne en leer-
zame dag.  Dit gaan we nog een keer 
doen.

de opgeknapt. In 2018 heb ik een Com-
promis 777 gekocht, maar door een 
ongelukje met mijn arm in september 
weer verkocht.
 
Sinds deze zomer vaar ik ook regel-
matig als gastvrouw/opstapper mee als 
vrijwilliger met de stichting Vaarwens. 
Als je hier meer over wil weten verwijs 
ik graag naar de site https://www.stich-
tingvaarwens.nl/. Dit heeft niets met 
zeilen te maken maar wel met water, 
passie en een laatste vaarwens vervul-
len.

Mijn arm en hand doen weer meer wat 
ik wil en komend seizoen wil ik graag 
weer meer zeilen dan afgelopen jaar, en 
ook graag weer de zee op. Verder hoop 
ik meer bij te leren over zeilen op zee, 
en uiteraard kom ik ook graag voor de 
gezelligheid en steigerborrels. Een aan-
tal van jullie heb ik al ontmoet op het 
eindeseizoensweekend op de zaterdag. 
Graag tot ziens en tot zeils.

Perry Egelmeers Gerda KlockGet Wet
              Met ASCN

Vrijwilliger
             

Zondag 3 maart 2019.  In het zuiden des lands wordt carnaval gevierd.  Wat doe je dan?  Voor vertrek leg je een 
stevig bodem (je eet vaak op een ongebruikelijk tijdstip), als groep kleed je je als vreemde typen, doe je de polonaise, 
gedraag je gek, drink je veel vloeistoffen (niet te veel, want het kan dodelijk zijn).

Graag stel ik mezelf aan jullie voor. Mijn naam is Gerda Klock. Ik heb 4 kinderen en 4 kleinkinderen. Ik zal in het kort 
proberen te vertellen hoe ik aan het zeilen ben gekomen en hoe deze sport mijn grote passie is geworden.
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Mijn naam is Sander van Eijkern en ik ben de opvolger van 
Maarten Roks als activiteitencommissaris in het PZV-be-
stuur. De laatste winteractiviteiten zijn nog onder auspici-
en van Maarten georganiseerd en waren gelet op de grote 
belangstelling voor onder meer de workshop lijnensplitsen 
en het bezoek aan het windmolenpark voor de kust van 
Egmond een groot succes. Ik zal mijn best doen om deze 
successen te evenaren, maar dat gaat niet zonder de hulp 
van onze leden.

We zoeken altijd enthousiaste leden die als projectleider 
en met ondersteuning van het bestuur een activiteit willen 
organiseren! In dat kader werp ik terwijl het zeilseizoen nog 
moet beginnen toch al vast een balletje op voor mogelijke 
winteractiviteiten in 2019/2020: pub-avonden, lezing KNRM, 
EHBO-cursus, rondleiding zeesluizen IJmuiden, elektra aan 

Voor de traditionele zeilactiviteiten als Waddenweekeinde 
(in september) en Eindejaarsweekeinde (begin oktober) 
zoeken we nog projectleiders. Geef je zelf op via activitei-
ten@pzv-zeezeilen.nl. Dan kunnen we een datum vaststel-
len en de activiteit op de lijst zetten. Het zou toch te zot 
voor woorden zijn als ASCN beter kan plannen dan wij! 
Voor de noordvloot hebben we aan het einde van het sei-
zoen in ieder geval al een nieuwe activiteit in petto:  Am-
sterdam experience op eigen kiel. Kortom een oproep voor 
meer ideeën en projectleiders voor:

Zeilactiviteiten in het najaar
- Waddenweekeinde
- Eindejaarsweekeinde

Winteractiviteiten
- Lezing KNRM
- EHBO-cursus
- Rondleiding zeesluizen IJmuiden
- Elektra aan boord
- Zeil-trim
- Rondleiding verkeerscentrale Dordrecht
- Maritiem Culinair

boord, zeil-trim, rondleiding verkeerscentrale Dordrecht. 
Vul deze lijst aan of nog beter meld je zelf aan als projectlei-
der via activiteiten@pzv-zeezeilen.nl!

Het is mijn ambitie om wat langer vooruit te plannen zodat 
het voor jullie in jullie drukke agenda’s makkelijker is om 
rekening te houden met PZV-activiteiten waar je aan wilt 
deelnemen. Hieronder volgt daarom een voorlopige agenda 
voor de rest van 2019 met (bijna) alle activiteiten van de 
vereniging (dus ook de activiteiten die niet onder auspiciën 
van de activiteitencommissaris worden georganiseerd maar 
die ook concurreren om een plekje in de agenda van de 
leden) waarvan de datum al vast staat:

VAKMANSCHAP 
ONTMOET 

TECHNOLOGIE
Kom langs en laat u overtuigen hoe wij de 

beste zeilen voor u en uw boot maken.

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

WERF-00092 Adv zeilen februari-2015_v2.indd   1 27-03-15   14:03

Van de nieuwe 
activiteitencommissaris

Sander van Eijkern

Datum Activiteit Projectleider
2 mei 2019 Ramsgate briefing Jacqueline Flink c.s.
10 en 11 mei 2019 Inslingertocht Willem Triki / Mariëtte Roozeveld / 
  Manfred Paradiek
25 mei t/m 2 juni 2019 Ramsgatetocht Jacqueline Flink c.s.
31 mei t/m 3 juni 2019 Woolverstone regatta ASCN
13 juni 2019 Napraat Ramsgate Jacqueline Flink c.s.
12 juli t/m 15 juli 2019 Sailing trip North Sea Jazz ASCN
10 augustus 2019 Mosselrace Oosterschelde ASCN
31 augustus en 1 sept. 2019 Stoere verhalen weekeinde Willem Triki
14 september 2019 8 Uren van de Oosterschelde Arjen de Bruin / Marc Swinkels
14 en 15 september 2019 Regatta Vlissingen – Blankenberge ASCN
19-22 september Waddenweekend 
5 en 6 oktober 2019 Amsterdam experience op eigen kiel Manuela Paradiek
12 en 13 oktober Eindejaarsweekend (Zeeland) 
13 november 2019 Metstrade Expo ASCN
22 november 2019 Sails Manufacture ASCN
6 december 2019 Slepersborrel Bestuur
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Medio februari organiseerde PZV een excursie naar windmolenpark ‘Noordzeewind’ voor de kust van Eg-
mond. In de toekomst zal een kwart van de Noordzee bedekt zijn met windparken. Zeezeilers varen nu re-
gelmatig langs en door de bestaande parken. Ook voor ‘landrotten’ is er nu een mogelijkheid: vanuit IJmuiden 
kun je een drie-uur-durende trip-met-uitleg maken naar dat windmolenpark.

Doorvaarbaarheid 
Sinds 1 mei 2018 mogen schepen tot 
24 meter - onder allerlei beperkende 
voorwaarden - door drie windparken 
voor de Nederlandse kust varen: het 
park Noordzeewind (officieel Offshore 
Windpark Egmond aan Zee / OWEZ), 
het ‘Prinses Amalia Windpark’ voor 
de kust van IJmuiden en het ‘Wind-
park Luchterduinen’ voor de kust van 
Noordwijk. Kijk op www.windopzee.
nl voor de voorschriften. Wie dat doet 
kan zich dan een goede indruk vormen 
wat de aanwezigheid van al die mono-
toon wiekende enorme molens in het 
zee-landschap betekent. Met de PZV 
namen we op een prachtige ‘zomerdag’ 
in februari onder leiding van Maarten 
Roks de proef op de som.

Dwarrelwind
WSVH én PZV-lid Ad Willemen be-

ving. Zij citeren meerdere wetenschappelijke 
studies die met computersimulaties aangeven 
dat grote aantallen windturbines het klimaat 
ingrijpend beïnvloeden tot op duizenden kilo-
meters afstand. Onder meer omdat het draaien 
van de wieken van windmolens die meer dan 
120 meter hoog zijn turbulentie opwekt in de 
verschillende luchtlagen. Omdat warme lucht in 
hogere luchtlagen door het draaien van de mo-
lens vermengd wordt met koude lucht vlak bo-
ven het wateroppervlak, ontstaat er vlak achter 
de windmolens een hoeveelheid zeer vochtige 
lucht, wolken of dikke mist, die tot meer dan 
honderd kilometer achter het windpark nog in-
vloed heeft en vaak zware neerslag veroorzaakt.

Satellietbeelden
Dit is heel goed te zien op de foto hieronder 
die vanuit een vliegtuig is gemaakt op 12 febru-
ari 2008 van het Deense windpark Horn Rev 
I en waar het turbulentiepatroon achter de 
windmolens duidelijk te zien is. De wolken be-
wogen zich tot ver achter de horizon, waarbij 
het zwaar regende.

Ook van het park ‘Noordzeewind’ bestaat sa-
tellietbeeld die goed laat zien hoe dit effect 
uitpakt op Egmond en de kuststreek tot ruim 
in het binnenland. De experts van de Groene 
Rekenkamer hebben duizenden satellietbeelden 
uitgeplozen op zoek naar de effecten van wind-
molenparken.

Op de foto van een gebied ten oosten van het 
Windpark Egmond is het mistveld en bijbeho-

schreef in Bestek 183 zijn in 2016 zijn 
tijdens de Ramsgate-tocht opgedane 
ervaringen op de Sundancer met een 
tripje door het Engelse windmolen-
park Gabbard: “In de buurt van zo’n 
molen hoor je de wieken rondgaan en 
zie je pas echt hoe groot en hoog ze 
zijn. Hoe verder we in het park zeilden, 
hoe meer last we kregen van wind die 
sterk afweek van de werkelijke wind. 
Windmolens nemen veel energie van 
de wind op en wat er overblijft is een 
dwarrelwind uit verschillende richtin-
gen. Onze snelheid viel snel terug naar 
drie à vier knopen en we moesten met 
het steeds bijsturen om goed op koers 
te blijven. Opletten dus.”
Bij de excursie per rondvaartboot 
vanuit IJmuiden krijg je wetenswaardi-
ge en ‘neutrale’ informatie van de gids, 
maar het schip van organisator ‘Frise 
ecotrips’ vaart in rechte lijn tot voor 

rende bewolking goed te zien. Op deze datum 
in mei 2009 was het verder onbewolkt in Ne-
derland en een mooie zomerse dag met een 
temperatuur van boven de 20 graden.
Volgens deze onderzoekers worden de kli-
maateffecten van windmolenparken niet mee-
genomen in de onderzoeken waar de overheid 
opdracht voor geeft. Zij denken dat dit niet 
past in de heersende beleidsvisie. Ook wordt 
dit weggemoffeld omdat er, zowel bij de offsho-
rebedrijven als bij de kuststeden, te grote eco-
nomische belangen gemoeid zijn met de groot-
schalige bouw van windparken in de Noordzee.

Klimaatsceptici
De hierboven genoemde critici van de groot-
schalige aanleg van windmolenparken zijn re-
cent als klimaatsceptici onder de loupe geno-
men in een uitvoerige Volkskrantreportage (op 
9 februari gepubliceerd in de Volkskrant-bijlage 
‘Sir Edmund’, op blz. 10 en verder onder de ti-
tel ‘Senioren tegen ‘klimaatgekte’), die nog na te 
lezen is op hun website. Een en ander als ant-
woord op de uitspraken van hen - en ook politi-
ci zoals Thierry Baudet - over klimaat (door de 
eeuwen heen al grillig geweest) en de oorzaak 
van klimaatverandering (CO2 niet de oorzaak).
Let wel, wie wijst op de negatieve effecten en 
het geringe rendement van windmolens op zee, 
hoeft nog geen ontkenner van klimaatverande-
ring te zijn. Je hoopt alleen wel dat de ingrijpen-
de maatregelen die nu worden uitgevoerd een 
zinnig doel dienen.

het windpark en keert dan weer om. 
Je hebt dus niet de ervaring dat je tus-
sen de turbines door vaart. Het was 
aardiger geweest als je nog een tijdje 
voor het windpark heen-en-weer had 
kunnen kruisen om het beeld van de 
enorme palen goed op je te kunnen la-
ten inwerken. Maar als je geen zeilschip 
tot je beschikking hebt krijg je in ieder 
geval een goede indruk van ons wind-
molen-areaal.

Dikke mist
De experts in ons PZV- gezelschap we-
zen ook op een ‘onafhankelijke’ website 
groenerekenkamer.nl. 
Dat is een gezelschap klimaatscepti-
sche ingenieurs, wetenschappers en 
journalisten dat geen goed woord 
over heeft voor de invloed van deze 
windmolenparken op het klimaat van 
de kust- en zeegebieden in de omge-

PZV-excursie ‘Wind op zee’
      Effecten van windmolenparken op lokaal klimaat?

Henne Pauli
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De kanaaloversteek tussen Engeland en de Roompot 
kenmerkt zich door de nodige obstakels: ondieptes aan 
de kusten, windmolenparken voor Engeland en België/
Nederland, de drukke shipping-lanes, vissersschepen etc. 
Gedurende het hele traject is alertheid geboden.

Een ‘natte’ oversteek
Een andere, niet te onderschatten factor is de zee zelf. Met 
windkracht 4-5 die tegen de stroming in waait (wat wij 
dus hadden) bouwt zich al snel een behoorlijk vervelende 
golfslag op. We voeren halve wind (ZW-4-5), dus we 
hoefden er gelukkig niet tegenin te beuken, maar af en toe 
bezorgt een ‘brekende golf ’ een flinke douche in de kuip 
van onze Dommelaer. De omstandigheden waren zodanig, 
dat Sylvia al vrij snel zeeziek werd. Ze werd rillerig en ik 
ging een paar keer onderdeks om extra kleding te pakken 
en nog wat eenvoudigs te eten. Gevolg was, dat ikzelf ook 
wat katterig werd en zelfs een keer visjes kon voeren. Maar 
goed, we liepen lekker volgens schema/vaarplan, dus verder 
geen klagen.

Blokgebied Steenbank
Toen we het windmolenpark Borssele, dat ter hoogte van de 
Westerschelde ligt, rond half drie ‘s nachts aan de Noordkant 
gepasseerd waren, was de wind wat minder geworden en de 
zee rustiger, ook omdat we weer wat ruimer konden varen. 
Nog zo’n 15 mijl en dan waren we in de Roompot. Maar eerst 
was er nog het vaarwater van Vlissingen richting Rotterdam 
wat we moesten oversteken, dus rekening houden met 
beroepsvaart. Intussen voeren we in het blokgebied Steenbank.
Ik was intussen erg moe geworden van al die tijd geconcentreerd 
zeilen en de navigatie bijhouden. Met Sylvia ging het weer 
iets beter, dus ik vroeg haar of het goed was als ik even 10 
minuutjes binnen ging liggen. Zo gezegd zo gedaan en ik was al 
snel op de bank aan het doezelen.

Snel weer wakker
Opeens hoorde ik Sylvia vanuit de kuip roepen: “niet 
schrikken, maar ik start nu de motor”. Ik nam aan dat de wind 
was weggevallen (zo leek het ook), maar kwam toch snel 
overeind om even buiten mee te kijken. Daar bleek dat de 

Henk Ligthart

Dommelaer op weg naar de thuishaven
  Even spannend bij Steenbank

Op 8-9 augustus 2018 voeren we (Henk & Sylvia) vanuit Titchmarsh Marina aan de Engelse oostkust naar de Room-
potsluis. De oversteek duurt zo’n 20-21 uur. We hadden een goed uitgewerkt vaarplan gemaakt, waarin zowel de di-
verse waypoints, stroming en windverwachting waren opgenomen. Ook waren een aantal marifoonkanalen genoteerd 
die tijdens de tocht van belang kunnen zijn.
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reden een andere was: we zaten in de vaargeul 
voor zeeschepen en aan stuurboord kwam een 
schip wel heel erg dichtbij. Het was de Seniority 
die zij pas laat had opgemerkt. We zagen het rode 
boordlicht nog, maar op de AIS zaten we er al 
pal voor. Even was er twijfel: alsnog achterlangs 
sturen, of koers houden... Ik snelde weer naar 
binnen en greep de marifoon:
‘Seniority Seniority, this is sailing Yacht Dommelaer, 
over”.
Opeens een antwoord: “De Seniority zit op 
kanaal 64!”.
Stom! Ik had kanaal 16 nog op de marifoon 
staan en we zitten in blokgebied Steenbank. Snel 
overgeschakeld en opnieuw een oproep aan de 
Seniority, maar geen antwoord. Op dat moment 
kwam Traffic Center Steenbank ertussen: 
“Seniority, u wordt opgeroepen door zeiljacht 
Dommelaer”.
“Ja de Seniority luistert”
Op dat moment zie ik op de AIS dat we al voor de 
Seniority langs waren gevaren. Ik denk dat er nog 
zeker zo’n 100 meter tussen zat (Sylvia kon dat 

moeilijk beoordelen in het donker), maar ja dat 
is voor deze tanker slechts een scheepslengte...
Op de marifoon kreeg ik vervolgens antwoord 
van de Seniority, in het Vlaams: “Ja het was een 
spannertje”. 
“Seniority, hier de Dommelaer, excuses, we 
hebben niet goed opgelet”.
Vervolgens hoor ik een ander stem: “Hallo Henk, 
even dubbel, even naar kanaal 77”. 
“Hier de Dommelaer, kanaal 77”.
Op kanaal 77 sprak ik met iemand van het 
loodswezen. Ik dacht eerst dat het een bekende 
was op een ander jacht, maar deze loods had onze 
site blijkbaar snel gevonden en kon mij dus met 
naam aanspreken. Het bleek een register-loods 
in het gebied Scheldemonden te zijn. Hij wees 
ons op het feit dat de kans groot is dat kanaal 16 
helemaal niet gehoord wordt in een blokgebied. 
En dat we als zeilschip een nauw vaarwater 
aan het oversteken waren waarbij zeeschepen 
voorrang hebben. Dat wisten we uiteraard, maar 
toch prima dat deze loods, die overigens zeer 
vriendelijk was, er nog even op wees.

Leermomenten
Gelukkig is het allemaal goed afgelopen, maar het was natuurlijk geen beste 
actie van de Dommelaer. Hieronder de belangrijkste lessen:
•  De combinatie van zeeziekte en vermoeidheid kan heel gevaarlijk 

zijn en ligt altijd op de loer bij een oversteek.
•  Ik was helemaal vergeten om in het blokgebied het juiste 

marifoonkanaal in te schakelen. Hadden we dat wel gedaan, dan was 
het verkeer gehoord en waren we veel alerter geweest (op kanaal 
16 was het erg rustig...).

•  Kom je in een situatie waarbij je koers gaat kruisen met een zeeschip, 
dan kan het geen kwaad om al in een vroeg stadium de marifoon te 
gebruiken en contact te maken.

•  Ik had natuurlijk niet moeten gaan liggen, wetende dat er nog een 
nauw TSS overgestoken moest worden.

•  Sylvia wilde mij niet wakker maken en het zelf oplossen, zij had 
mij eerder moeten roepen, zodat we samen de situatie konden 
beoordelen.

Kortom: we waren niet voldoende gefocust, misschien ook door het idee dat 
we al bijna thuis waren.
Dit artikel is afkomstig van www.dommelaer.nl. Op de site vind je onderaan 
het artikel nog extra informatie over de regelgeving en blokkanalen langs de 
Nederlandse en Engels kusten, met een aantal handige PDF-documenten die 
je kunt downloaden.



Op de melodie van “De nozem en de non” (Cornelis Vreeswijk), tekst Jacqueline Flink

BEN SPRAK TENSLOTTE 
HET FINALE OK
WE DEDEN ER EEN STRIK OMHEEN
EN IK NAM HAAR MET ME MEE
JA MEE NAAR DE NOORDZEE

ZIE DAAR KIT IK RAMEN, 
ZE ZIJN NIET ZO GROOT
MAAR TOCH ZIT ER MEER KIT OP MIJ 
DAN OP MIJN NIEUWE BOOT
DAN OP MIJN NIEUWE BOOT

STIL STOND ZE IN DE KOU, 
HAREN IN DE WIND
VERWACHTINGSVOL KEEK ZE OP
WORDT JIJ MIJN NIEUWE VRIND
WORDT JIJ MIJN NIEUWE VRIND

IK WASTE HAAR HAREN, 
GING ER FLINK TEGENAAN
ZO WERD HET VIEZE EENDJE
AL SNEL EEN MOOIE ZWAAN
KIJK AAN EEN MOOIE ZWAAN

HIJ ZEI TIK HET BESTE 
MARIFOONSPUL OP DE KOP
IK VOLGDE ZIJN ADVIES  
EN VANG NU HOUSTON OP
JA VANG NU HOUSTON OP

KOOP EEN BOOT WERK JE DOOD
‘T IS ALLEEN MAAR GETOB
MAAR ZEILEN BRENGT OOK VREUGDE
EN DAT WEEGT ER TEGENOP
JA DAT WEEGT ER TEGENOP

VLAK VOOR DE PAAS 
STAKEN WE VAN WAL
HET ZEILEN GING HEEL GOED MAAR IN 
DE DIESEL ZAT EEN KWAL
JA EEN HELE VIEZE KWAL

PINGUIN TON SCHOOT MIJ TE HULP
‘T WAS BUITEN MIN TIEN
MAAR ZONDER KACHEL ZEI HIJ
MIJ NIET GEZIEN
NEE MIJ NIET GEZIEN

‘T WAS HEEL GEZELLIG 
IN DE WARME KAJUIT
ZE WAS STERK EN SNEL EN HAD NOG
GEEN PUKKELS OP HAAR HUID
NEE GEEN PUKKELS OP HAAR HUID

RAMSGATE TOCHT NAAR CHATHAM
DE BRITTEN ZIJN NU DOL
BREKEN ZELF DE KETTING
EN SLAAN DAARNA OP HOL
LOS VAN DEES AARDBOL

DE STAGEN WAREN WEL HEEL OUD
IK ZOCHT EEN EDELSMID
DIE VLOCHT WAT STALEN DRADEN
VOOR EEN IJZERSTERK GEBIT
EEN IJZERSTERK GEBIT

VROEG IN HET VOORJAAR 
ONTMOETTEN WIJ ELKAAR
HAAR EIG’NAAR WILDE VAN HAAR AF
DAT VOND ZE HEEL ERG NAAR
JA DAT VOND ZE HEEL ERG NAAR

EEN LIER LIGT ZO UIT ELKAAR
MAAR MAAK NIET DE FOUT
DAT JE UITEINDELLIJK
EEN TANDWIEL OVER HOUDT
EEN TANDWIEL OVERHOUDT

Jacqueline Flink

Begin 2017 was het dan eindelijk zo ver: ik had een eigen boot gekocht. Ben Visser ondersteunde me als aankoopma-
kelaar en het grote avontuur kon beginnen. Nog wat kleine klussen (laten) doen en daarna kon ik volop zeilen. Dacht 
ik, wist ik veel. Ignorance is bliss.

Nu hebben klussen op een boot de vervelende eigenschap 
dat ze minstens twee maal zo lang duren als je denkt en ab-
soluut onmogelijk zijn uit te voeren voor een gemiddelde 
Nederlander. Je mag maximaal 1,10m lang en uiterst slank 
(zeg maar vel over been) zijn en het zou handig zijn als je 
gewrichten alle kanten op kunnen scharnieren. Alternatief 
is Houdini inhuren. Ik ben nooit iemand tegen gekomen 
met de ideale eigenschappen dus moest ik zelf aan de slag. 
Opgevouwen en wel maar gelukkig is er de PZV waar men 
elkaar gewoon helpt.

Lutra blues

Toen afgelopen jaar een mini Oeral georganiseerd werd 
tijdens de Waddentocht heb ik enkele van mijn ervaringen 
als booteigenaar op rijm gezet en van plaatjes voorzien: 
de Lutra Blues. Helaas werd de tocht afgelast vanwege het 
slechte weer. Maar ik wil jullie mijn zieleroerselen niet ont-
houden. De muziek moeten jullie er zelf maar bij denken. 
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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.

•  Marine Business, zoals serviezen en linnengoed
• Exclusieve bootkussens, nautische cadeaus, etc.

Datema Amsterdam

Eind 15

4201 CP Gorinchem

Telefoon: +31 (0)183 - 71 20 50

Fax: +31 (0)20 - 427 95 66

Openingstijden:

Ma, do, vr en za: 10:00 uur - 19:00 uur.

Di, wo en zo: Gesloten.

Voor gewijzigde openingstijden zie: 

“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!

WELKOM IN ONZE DIGITALE WINKEL

ONZE WEBSHOP 
WWW.DATEMA-AMSTERDAM.NL
BLIJFT ACTIEF

• Zeekaarten
• Gasten vlaggen 
• Waterkaarten/Binnenwateren
• Pilots
• Pilots Binnenwateren
• Almanakken
• Getijden en stromen

• Boeken 
• Studieboeken en    
 Studiematerialen
• Electronische navigatie 
• Verrekijkers
• Navigatie instrumenten
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Deze vakantie ben ik naar Denemarken geweest. Helaas niet met de boot. En daar heb ik wel spijt 
van: wat een geweldige plekken om te zeilen. Dat gaan we zeker nog eens doen. Naast een fasci-
natie voor de Oostzee ben ik ook geboeid geraakt door de mensen en de Scandinavische cultuur. 
Over het algemeen heel relaxte mensen. Niet uitbundig uiteraard, maar wel erg vriendelijk. 

Nordic Jazz
Verder is mijn muzieksmaak in de loop 
van afgelopen jaar veranderd. Vroeger 
luisterde ik alleen naar pop. Later ben ik 
klassieke muziek gaan waarderen. Maar 
nu verdiep ik me meer in jazz. En het 
aardige is dat Scandinavië en jazz bij el-
kaar zijn gekomen. Er is een stroming in 
de jazz die Nordic Jazz wordt genoemd: 
jazz muzikanten uit Scandinavische lan-
den. 
Maar wat heeft dit alles nu met varen 
en muziek te maken? Waar zit de ver-
binding tussen zeilen en jazz? Want dat 
is natuurlijk de link in de reeks stukjes 
die ik schrijf. Om te beginnen zijn er 
opvallend veel cruises, waar jazz een 
centrale rol speelt: van de Donau tot 
in de Cariben. Maar dat is niet de scene 
die wij als zeilers zoeken. Er zijn wel 
opvallend veel jazz festivals aan het wa-
ter: Northsea Jazz natuurlijk, maar het 

aardigste is het jaarlijkse Jazz & Sail fes-
tival in Bergen en Bergen aan Zee. Daar 
wordt live Jazzmuziek gecombineerd 
met zeilwedstrijden. Kijk, dan begint het 
leuk te worden. 
Maar het belangrijkste voor mij is het 
gevoel dat zowel het zeilen als de Nor-
dic Jazz bij me oproepen. Met het risico 
om in clichés te vervallen: het is vaak 
ruimtelijk, harmonieus en erg cool. Het 
lijkt wat op de relaxte sfeer die de mu-
ziek uit de Yacht Rock oproept, maar 
een stuk zuiverder, eerlijker. Ik wil graag 
een aantal voorbeelden delen.

Espen Eriksen Trio
Mijn favoriet is het Espen Eriksen Trio. 
Dit trio heeft onlangs met Andy Shep-
pard op saxofoon, het album Perfectly 
Unhappy uitgebracht. Dit is hele toe-
gankelijke muziek. Het slotnummer 
Home heeft een erg mooie melodie. 

Verder is de Deense gitarist Jacob Bro 
interessant. Ook bij hem sferische mu-
ziek, soms wat experimenteler.  Erg fraai 
is de muziek van de Noor Nils Økland. 
Dit is een violist die geïmproviseerde 
muziek combineert met folkmuziek uit 
de noordelijke regionen. Hele open, 
ruimtelijke muziek, waarbij alle klanken 
opgaan in het grote geheel. 
Misschien wat bekender is de saxo-
fonist Jan Garbarek. Hij heeft in 1994 
samen met het Hilliard Ensemble het 
album Officium uitgebracht. Hij impro-
viseert daarop over oude muziek heen. 
Het resultaat is ook open, ruimtelijke 
muziek. Een wat nieuwer album is In 
Praise of Dreams. Ik zou zeggen: pro-
beer het eens als het schip vast ligt. 
Alles is gewoon op Spotify te vinden. 
Goed glas øl erbij en genieten maar.

Koers naar het noorden Piet Schrijver



	

Bemiddeling van:
    ●  alle woonobjecten
    ●  alle bedrijfsobjecten
    ●  agrarische objecten
    ●  alle gronden

Taxaties van:
    ●  alle onroerende zaken 
       voor alle doeleinden

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

	

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


