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DIT PRACHTIGE BLAD WORDT U AANGEBODEN 

DOOR PZV ZEEZEILVERENIGING

Over PZV

PZV is een vereniging voor schippers en opstappers met 

een passie voor zeezeilen. Het is een club van actieve en 

sportieve zeezeilers die zich richt op het vergroten en 

overdragen van nautische kennis en vaardigheden. In het 

midden van ons blad vindt u onze (uitscheurbare) folder. 

Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op onze website 

www.pzv-zeezeilen.nl, of neem contact op met één van 

onze bestuursleden.
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De cartoons van Peyton blader ik gere-
geld door. Ze  zijn uit het (zeilers)leven 
gegrepen, en met elke nieuwe (oeps-)
ervaring moet ik harder lachen om de 
herkenbare situaties. Zo ook met bo-
venstaande cartoon. In verband met 
copyright heb ik ‘m maar nagetekend. 
Maar de dubbele clou zal u vast niet 
ontgaan: Corona is het nieuwe verwaaid 
liggen. En als je dan toch verwaaid ligt, 
dan is er niks mooiers dan je verdiepen 
in de zeilverhalen van een ander. 

Eerlijk gezegd geldt dan voor mijzelf: 
hoe gruwelijker de verhalen, hoe beter. 
Omdat ik dan heel tevreden kan zijn 
over het feit dat ik nu niet zelf in een 8 

PZV activiteitenkalender
Ondanks een mooi winterseizoen met 
leuke, leerzame  en interessante activi-
teiten kan het niet anders  dat iedereen 
uitkeek naar het voorjaar en de natte 
zeilactiviteiten. Want wat is er mooier 
om de boot te water te laten, schoon 
te maken, te tuigen, bevoorraden en 
weer lekker te gaan varen, al dan niet 
in PZV clubverband. Helaas, dit seizoen 
is alles anders. Inmiddels weten we dat 
tot en met mei alle PZV-activiteiten zijn 
afgezegd vanwege Corona. Daarna is 
het nog even afwachten. Afhankelijk van 
of je mag en kan, en waar je ligt met 
je boot mag je nog naar de haven en 
daar overnachten. Dan kun je eventu-
eel nog je boot nog klaar maken voor 
het zeilseizoen. Als je geluk hebt ligt je 
boot al in het water of lukt het nog net 
dit te regelen. Dit hebben we in 40 jaar 
PZV nog nooit meegemaakt. Zelfs ons 
koningsnummer, de Ramsgate, is gecan-
celd. Het is wel eens anders gelopen met 
het tochtplan van de Ramsgate maar een 
afzegging vooraf is bij mijn weten nooit 
gebeurd. Heel erg is dat. Het bestuur 
bezint zich samen met wat actieve leden 

Bft naar buiten hoef om een derde rif te 
steken. Of de mouwen op hoef te stro-
pen voor een zoveelste smerige klus. En 
misschien ook wel omdat de mooie ver-
halen, over hoe geweldig het kan zijn op 
het water, te veel pijn doen….

Daarom ben ik extra blij dat we u 
opnieuw een dikke Zeezeilen kun-
nen aanbieden. Met een goede 
mix van ‘leermomenten’ en ‘verha-
len-om-bij-te-watertanden’. Maritiem 
genot op de deurmat, zodat u - ver-
waaid tegen wil en dank - toch nog een 
beetje kunt meezeilen met PZV. 

op alternatieve activiteiten bijv. via Fa-
cebook. Er zijn ruim 110 PZV-leden lid 
van de PZV leden Facebook site, maar 
het zou zo handig zijn als veel meer le-
den hier gebruik van zouden willen en 
kunnen maken. Want Facebook is toch 
een mooi en interactief middel voor ver-
enigingscommunicatie, zeker nu fysiek 
samenkomen niet kan. Dus maak een ac-
count aan, al is het alleen maar om PZV 
Leden actief te kunnen blijven volgen.

Lustrumfeest 2020 – PZV 40 jaar
Intussen is het programma van het Lus-
trum weekend (19-20 sept) bekend en de 
inschrijvingen lopen goed. Het programma 
ziet er fantastisch uit. Ik kan alleen maar 
zeggen, wat zou het een mooie beloning 
zijn voor PZV en de commissie als dit 
feest gewoon door kan gaan. Uiteraard 
gaan we hier vooralsnog vanuit. En als je 
nog niet bent ingeschreven, doe dit dan 
snel!

Tochtplan en Leden
2019 is er een Palaver Tochtplan geor-
ganiseerd en hebben we samen met een 
groot aantal leden de speerpunten voor 

En zodat u ook het clubgevoel vast kunt 
houden. Want voor de PZV is het na-
tuurlijk extra zuur dat ons Kroonjaar in 
een Corona-jaar dreigt te veranderen. 
Juist in een jaar dat bol zou hebben ge-
staan van de activiteiten, is het enorm 
balen dat we (voorlopig) niet fysiek bij 
elkaar kunnen komen. 

Natuurlijk hopen we elkaar snel weer 
op het water te zien!  Tot die tijd kun-
nen we in onze club putten uit een schat 
aan kennis en ervaring. Met dank aan 
alle inzenders leest u die hier. Als je dan 
toch verwaaid ligt….

2019 gekozen. Intussen zijn de aanpas-
sing van de deurposter in ons clubhonk 
en het voorstellen van nieuwe leden bij 
elke PZV-bijeenkomst gerealiseerd. In 
2020 willen we ook proberen nieuwe 
leden mee te laten draaien in het orga-
niseren van activiteiten om hiermee wat 
ervaring op te doen en wie weet een op-
stap om zelf een activiteit te organiseren.
We zijn 2020 begonnen met een beschei-
den groei van 3 leden tot op moment 
van schrijven een totaal van 222 leden. 
Laten we proberen de groei vast te hou-
den en nieuwe leden te blijven trekken, 
ondanks deze lastige seizoensstart.
 
Op naar een mooie zomer
Hoe de zomer eruit zal zien weten we 
niet. Laten we hopen op hoe dan ook een 
mooie zomer ondanks wat er nu gebeurt.  
Helaas kunnen we de situatie niet beïn-
vloeden en zullen we het ermee moeten 
doen, zo goed en kwaad als het kan. Ik 
wens iedereen het allerbeste toe en hoop 
jullie toch regelmatig tegen te komen in 
Nederlandse of buitenlandse wateren. En 
het allerbelangrijkste: blijf gezond!

Van Kroonjaar naar Corona-jaar
                    Het nieuwe verwaaid …

Hoe Corona ook PZV raakt
Marja SnoeijenAnnemieke Stallaert

Kent u de cartoons van Mike Peyton? Wij hebben de hele serie compleet, ideaal leesvoer voor ’t kleinste kamertje 
thuis. Want ook thuis zijn wij normaal gesproken veel met onze hobby bezig. En nu de havens in ons vaargebied 
dicht zitten, proberen we er thuis maar het beste van te maken.... 

Zo ben je aardig op dreef, is de winter bijna voorbij en dan komt ineens dat virus met die mooie naam, Corona, 
voorbij. Ik denk dat niemand heeft kunnen bevroeden hoe Corona ook PZV en haar leden in de greep zou kunnen 
houden. Als bestuur kunnen en moeten we niet anders willen dan de regels naleven en maatregelen nemen, maar 
leuk is het niet dat dit gebeurt. Al helemaal niet omdat PZV dit jaar haar 40-jarig jubileum viert met een mooi 
gevuld activiteitenprogramma, een mooie Ramsgate Tocht en een groot Lustrum/Jubileum feest in september.
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Bij een van de winter bijeenkomsten, spreek ik Marcel. Hij 
is de schipper van een hele mooie Kievit 850. Navigatie is 
niet zo zijn ding en bemanning ontbreekt. Ik vind navigatie 
leuk en heb voor dit plan noch een boot noch een complete 
bemanning. Met andere woorden: hier vullen we elkaar heel 
goed aan. De agenda’s tonen in de winter al dat het vertrek 
woensdag 17 juli 2019 vanuit Wolphaartsdijk zal worden. 
Het is puzzelen en schipperen met de derde en/of vierde 
plek. Uiteindelijk blijft het vrouwelijke deel thuis en krijgen 
we versterking in de vorm van de zoon van de schipper.

Tochtplan
Bij eerdere tochten had ik al de oversteek en navigatie gedaan 
vanuit Scheveningen en IJmuiden. Deze oversteek is ietsje 
complexer. Het is erg leerzaam om zelf de puzzel te maken. 
Bij vertrek is de gehele heenreisplanning af. Voor de terugreis 
alleen de grove lijnen.
Het globale idee achter het plan van de oversteek bij daglicht:
- vertrek vanuit Blankenberge, Oostende of Nieuwpoort;
- stroming mee tot aan Sandettie (zandbank);
- kentering op de zandbank (dit bepaalt de vertrektijd);
- weer stroming mee tot boven Goodwin Knoll;
- wat stroming tegen tot aan Ramsgate.

De praktijk
De eerste dagen zit er een groot verschil tussen het ver-
wachte en het waargenomen weer. De ene keer 2 Beaufort 
minder, de andere keer 2 extra. Wij gebruiken primair de 
Bracknell kaarten van Met Office en de GRIB-files van het 
Harmonie-model (KNMI). Die laatsten blijken niet in har-
monie met de werkelijkheid. Dat geeft minder vertrouwen 
voor de dagen erna. Het gevolg is dat we de eerste week 
de gehele Belgische kust zien, ongeveer elke haven aandoen, 
en een dag verwaaid liggen. Uiteindelijk belanden we zelfs in 
Duinkerken. Daar hadden we vooraf niet op gerekend; bij 
vertrek uit Nederland is geen Franse zeekaart of vlaggetje 
aan boord.
Dat de wind voornamelijk uit zuidwest komt mag geen grote 
verrassing zijn, maar is niet ideaal voor onze tocht; het is wel 
beter voor een directe oversteek.

Aanpassen
Bij het maken van het plan van de overtocht vanuit Duin-
kerken gebruik ik de iPad. Dat ‘gemak’ blijkt ook een val-
kuil te bevatten. Ik maak een grove planning. Vertrek: even 
voor laag water. Vervolgens werk ik een detail plan in mijn 
spreadsheet uit. Ik denk dan zo goed als klaar te zijn. Bij de 
laatste controle, op de elektronische vector kaart, zoom ik 
wat verder in. Zandbank (Banc Braeck) voor de deur waar 

Perry Egelmeers
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Na een paar maal een oversteek naar een Engelse pub gemaakt te hebben, had ik de wens om eens in etappes 
naar Londen te varen; afzakken naar België en dan oversteken. De wens is er. De boot en bemanning nog niet.

we niet overheen kunnen met laag water. We steken niet 
heel erg diep, maar we moeten ook rekening houden met 
de verwachte zeegang. Alternatieven: of veel verder afzak-
ken naar het ‘zuiden’ of een heel eind terug richting Nieuw-
poort. Behalve extra mijlen ook flinke stroom tegen en op-
kruisen. Niet handig. Balen. Zo wordt een relaxte oversteek 
plotsklaps nog een lange tocht. Inmiddels is het al aardig laat 
geworden en de weerverwachting voor de komende dag is 
perfect voor de oversteek. Nog eens goed opnieuw kijken: 
‘Oh, er is op 1NM ten noordoosten van de haveningang een 
klein doorgangetje tussen de zandbanken van nog geen 200 
meter breed.’ De ingang wordt aangegeven met een kleine 
gele ton. 1NM WNW daarvan ligt nog een geel tonnetje. 
Dat blijkt onze ‘redding’ te zijn. Om 1 uur lig ik in mijn kooi, 
10:30 uur varen we uit.

Overtocht
Met een stevige windkracht 5 gaan we op pad. De zandban-
ken nabij Duinkerken kunnen we goed omzeilen en overste-
ken. Het gaat heel goed. We zijn erg blij dat we nu eindelijk 
oversteken. Er is aardig wat zeegang en daarmee heel wat 
‘lawaai’. Plots extra lawaai en trilling in de boot; de roergan-
ger meldt dat het roer fors trilt. Balen. Valt het roer er zo 
af? Als iemand van ons naar de kajuit gaat is er de verklaring: 
de motor is aangeslagen. Standaard staat die in de achteruit, 
als je dan vooruit door het water gaat is dat niet fijn aan 
het roer. We zetten de motor in neutraal en alles is weer 
‘normaal’. We vragen ons af hoe het kan dat de motor is 
aangeslagen. Het blijft een heel rare zaak. Aangezien het nu 
onder controle lijkt, verdwijnt naar verloop van tijd het on-
rustige gevoel en genieten we met volle teugen van de tocht. 

Quattro Mare naar Londen 2019



Bij het oversteken van het verkeersscheidingsstelsel dreigen 
we wat dicht in de buurt te komen van vrachtschip Steen. 
We nemen even contact op zodat ze weten dat ons plan is 
achterlangs te varen; zij blij, wij blij.

Heerlijk weertje. En nog immer zeilend naderen we Rams-
gate. Ik zit aan het roer en heb de indruk dat onze snelheid 
door het water net even te langzaam is voor deze wind. Aan-
gezien ik maar beperkte ervaring heb met deze boot, denk 
ik dat de oorzaak is dat deze boot minder hard gaat dan ik 
gewend ben. Om de zeilen te strijken, starten we de motor. 
Nadat de zeilen gestreken zijn bemerken we een vreemd bel-
lenspoor achter onze boot. Nu stijgt de spanning aan boord 
rap; de snelheid op de motor klopt niet met het toerental. 
Ai, in het zicht van de haven.

In de marina krijgen we een ligplaats aangewezen. Voordat 
we goed zijn afgemeerd bemerken we dat er iets drijft onder 
onze boot (achterzijde). Om een lang verhaal kort te maken: 
twee uur later liggen we opgebokt op de kant (noodlift); de 
skeg is afgebroken, waardoor we mogelijk twee gaatjes in de 
huid hebben. Dat blijkt achteraf niet het geval te zijn. 
Tocht afbreken of een noodreparatie? Het wordt het laatste. 
Terwijl Eindhoven temperaturen boven de 40 graden no-
teert, blijft ons logboek leeg. Het is geen echte straf om hier 
te zijn; lekker weer, levendig centrum (ook ver na winkelslui-
tingstijd), en de mensen zijn erg aardig en behulpzaam. Heel 
anders dan de plaatsen die we hebben aangedaan tijdens het 
eerste deel van onze tocht.

Ramsgate - Londen
Als we weer in het water liggen, gaan we naar Chatham 
(Medway). De weerkaarten laten niets verontrustends 
zien, in tegenstelling tot de GRIB-files. Die laatsten laten bij 
Chatham heftige wind uit tegengestelde richtingen zien aan 
het einde van de dag. We houden in de namiddag de buienra-
dar goed in de gaten. Het blijkt een fikse onweersbui te zijn. 
Weer wat geleerd.

De dag erna gaan we naar SKD (St Katherine Dock in Lon-
den). SKD HW en sluitingstijd vallen ongunstig. Gevolg: op de 
heenweg een extra deel stroming tegen. De stroming op de 
Thames blijkt een stuk steviger dan we thuis bij de planning 
hadden aangenomen. In ons voordeel: we arriveren veel eer-
der dan verwacht.

Na de sluispassage meren we af. Doel bereikt; we kunnen 
beginnen aan ons bezoek aan Londen.
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Op een koude decemberdag liep ik een rondje golf op het 
landgoed Bergvliet bij Breda. Na een niet geheel perfecte slag 
richting de green belandde mijn golfbal aan de aflopende rand 
van een vijver die naast de green gelegen was. Ik kon daarna 
de bal met enige moeite vanuit het diepe gras richting de 
vlag slaan. Op het moment van slaan voelde ik iets vallen op 
mijn schoen. Mijn gevoel zei dat dit een golfbal moest zijn die 
uit mijn zak gevallen zou zijn vanwege mijn wat onnatuurlijke 
houding. Er was echter geen golfbal te zien wat mij enigszins 
bevreemde. Doordat ik zo dicht bij de rand van de vijver 
stond speurde ik ook het wateroppervlak af. Iets oranjes trok 
mijn aandacht in de donkere achtergrond van modderachtige 
bodem. Ik schrok me dood toen ik ontdekte dat niet een 
golfbal maar mijn telefoon in het water beland was! Zo’n 15cm 
onderwater lag mijn geliefde kleinood! Ik weet niet hoe snel ik 
hem eruit gehaald heb. Al met al moet hij er toch zeker een 
halve minuut ingelegen hebben. Ik vreesde het ergste maar 
tot mijn verrassing functioneerde de telefoon alsof er niets 
gebeurd was. Ja, hij was waterdicht stond in de specificatie 
maar dat vertrouwde ik maar tot op zekere hoogte. Ik vond 
de te water gelaten telefoon alleen maar omdat ik er eerder 
een oranje KNRM-sticker op geplakt had. De organisatie die 
ik als donateur een warm hart toedraag. Dit was de 2e keer 
dat de KNRM mij gered heeft want ik ben al een keer met 
mijn zeilboot bij windkracht 7, stroom tegen en motorpech 
de sluis bij de Roompot binnengesleept door de KNRM!
Natuurlijk blijf ik donateur want je weet maar nooit.

Leo van LeeuwenGered door de KNRM
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foto: Mario Rentmeester via Pixabay
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In de verte zagen we ze al aan komen. Wat gaan ze doen? 
En wat doen wij? Verleggen we duidelijk onze koers of 
houden we hem vast? We zitten toch overduidelijk aan 
stuurboordwal!? We besluiten koers te behouden. Op 
een schamele anderhalve meter afstand komen ze ons 
voorbij gelopen. Oef... Anno 2020 vergt zelfs een simpele 
wandeling door de stad een goed zeemansoog.

Het is niet anders, we moeten Ramsgate 2020 laten varen. 
Figuurlijk dan. Maar wij laten ons niet kisten. Als wij niet 
naar Ramsgate kunnen, dan komt Ramsgate maar naar ons. 
Hierbij het fotoverslag van onze Ramsgate 2020.

Ramsgate 2020, zeker een bijzondere ervaring. 
Maar volgend jaar graag weer met z’n allen!

Sander Toonen en 

Henriëtte Raudzius

De tochtvoorbereiding was dit jaar te overzien.

Op de heenweg verliepen de positiemel-

dingen uiterst soepel.

Tijdens de hondenwacht aansterken met 

boterkoek en koffie.Weer een plek met voldoende voorraad 

gevonden!

We hebben smakelijk gelachen om de 

zeuntjesact.

De vlootvoogd 

wond tijdens het 

palaver geen 

doekjes om de 

bestemming.

Op de terug-

tocht kregen we 

slecht weer te 

verduren.

Ramsgate 2020
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Wij hadden op dit moment al een tijdje ergens op de Middel-
landse Zee moeten rondvaren, maar in plaats daarvan zitten 
we, bij mooi weer althans, in de tuin onze vitamine D op te 
doen.

Het ongeluk was, dat wij eind februari naar de boot zouden 
gaan voor het jaarlijkse onderhoud. Omdat mijn echtgenote 
ten gevolge van een acute (geklapte) blindedarmontsteking 
met ernstige bijbehorende buikvliesontsteking, het Bernho-
ven-ziekenhuis (inderdaad ‘dat ziekenhuis’) in ging, werd de 
knip en scheerbeurt twee weken uitgesteld. En afhankelijk 
van de gezondheid van Margareth, zou ik dan alleen aan de 
slag gaan. Maar het voelde niet goed om vanuit het episch 
centrum Uden, naar Port Camargue in Zuid Frankrijk te ver-
trekken en ik cancelde op de vrijdag voor vertrek, de hele 
boel. Dat weekend ging Frankrijk ‘op slot’… Gelukkig gaat 
het heel goed met Margareth en was ze op tijd dat ‘Corona 
ziekenhuis’ uit zonder besmet te raken en gelukkig zijn wij 

geen carnavalsvierders en zijn wij zelf, 
vrijwillig, gelijk in quarantaine gegaan. 
Stel je voor dat we in Frankrijk op de 
boot hadden gezeten, op de kant, met 
alle winkels dicht en een volle vuilwa-
tertank...

Dus wat nu: zonder boot in de tuin 
of thuis. Dat is iets dat wij sinds 2001 
niet meer hebben gedaan. April tot 
november is ons zeilseizoen. De kunst 
is natuurlijk om je voorstelling aan te 
passen aan de niet veranderbare re-
aliteit. We gaan dus zeker niet bij de 
pakken neerzitten en ik verwacht dat 
we mogelijk pas in juni naar de boot 
kunnen. Dan maar met duikbril en fles 
de bodem schrobben en de plannen 
van onze zomertrip aanpassen. En hier 

alle tijd om wat andere leerpunten om 
te zetten in acties. Recent is mijn broer 
onverwacht overleden en moest ik zijn 
boot verkopen. Zijn echtgenote is, net 
als de mijne (en misschien de uwe) meer 
een meevaarster dan een schipper. En 
ik dacht dat mijn broer, die ongelofelijk 
handig was en alles wat in zijn hoofd zat 
met zijn handen kon maken, alles op de 
boot voor elkaar had. Nou mooi niet 
dus. Ik heb me rot gezocht naar waar 
alles lag en hoe alles werkte en wat de 
noodzakelijke zaken waren voor een 
nieuwe eigenaar van de boot. Geluk-
kig hebben we zijn prachtige Contest 
binnen een paar maanden aan een bij-
zonder aardig echtpaar kunnen verko-
pen. Maar de hele exercitie heeft mij 
wel aan het denken gezet. Stel je voor 
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Reflectie
            
Daar zit je dan, in je al dan niet vrijwillige quarantaine. Wat hebben wij een ‘geluk bij een ongeluk gehad’ (dat zeg 
je alleen wanneer het ongeluk goed afloopt natuurlijk).

dat ik morgen zomaar om zou vallen… 
Kan een ander dan mijn boot verkopen 
en de noodzakelijke info (bijvoorbeeld 
over onderhoud, motoruren, facturen, 
scheepspapieren etc.) vinden. Want na-
tuurlijk weet ik waar alles ligt en hoe 
het allemaal zit, maar vraag het niet aan 
mijn scheepsmaatje, want die weet het 
gewoon niet. Ik heb dus wat zaken op-
geruimd en gereorganiseerd. De tip die 
ik u wil meegeven is: stel jezelf eens de 
vraag, kan een buitenstaander uw boot 
verkopen en is dan alle info makkelijk en 
overzichtelijk beschikbaar?

Is het antwoord ontkennend of een 
vraagteken, gebruik dan deze coro-
na-lockdowntijd om dat op orde te 
brengen. Het kan ook u overkomen.

Hans Kampers
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Sinds voorjaar/zomer van 2019 hangt het bordje ‘Te koop’ 
op ons schip en hebben we advertenties geplaatst, o.a. op 
Boat24.com, Botentekoop.nl, Yachtfocus en Marktplaats. Re-
acties uit binnen- en buitenland kwamen mondjesmaat bin-
nen en we hebben zelfs enkele serieuze bezichtigingen gehad. 
Dat de Dommelaer een heel mooi en goed onderhouden 
schip is met uitstekende zeileigenschappen, daarover is men 
het unaniem eens. Dat het een stalen schip is waarbij een 
eigenaar past die oog heeft voor onderhoud, is evident. En de 
binnenruimte is aan de krappe kant voor een gezinsvakantie 
met 2 kinderen. Je begrijpt het: een nieuwe eigenaar is nog 
niet zo snel gevonden. Toch maar een makelaar inschakelen?

Het nieuwe-bootvirus…
Ondertussen zijn we ook voortdurend aan het kijken naar 
andere boten en werken we aan een wensenlijstje voor ons 
volgende schip. Maar ja, we willen eerst de Dommelaer ver-
kocht hebben toch? Nee, twee boten bezitten, daar zitten 
we niet op te wachten. Maar ondertussen blijven we natuur-
lijk wel kijken. We rijden zelfs een keer naar Andijk voor een 
aluminium kits-getuigde sloep, naar Makkum voor een stalen 
schip met variabele diepgang, naar Lemmer voor een stalen 

Henk Ligthart

Het is bij veel PZV-ers wel bekend dat wij de Dommelaer te koop hebben omdat we ‘een maatje groter’ willen. We 
hebben de ambitie om een meerjarige zeilreis te gaan maken en daarvoor biedt deze Koopmans 33 wat te weinig 
ruimte. We zijn tenslotte geen twintig meer.

Aangenaam: de Lotus
Een schip verkopen. Een schip kopen. Of toch andersom?

Koopmans 41. En we overwegen ook nog een rit naar Delfzijl 
voor een stalen Nordia 41. Want er ligt genoeg te koop. We 
raken besmet met het nieuwe-bootvirus.

We laten ons oog ook vallen op een Victoire 1200 die in Wil-
lemstad bij een makelaar ligt. Geen staal, da’s even wennen. 
Wel een heel comfortabel en mooi afgewerkt interieur. Maar 
ja, het teakdek oogt niet heel best, de handmatige ankerlier 
met ondiepe ankerbak, het relatief hoge vrijboord, 2,20 me-
ter diepgang, geen kotterstag… Nee, valt toch maar af. 
Nu we al bij de makelaar in Willemstad zijn, kijken we ook 
nog even naar een van de Stadt 41 die aan dezelfde steiger 
ligt, de ‘Lotus’. Dit schip is gebouwd in woodcore epoxy, een 
materiaal dat zeker niet mijn eerste voorkeur heeft, maar ik 
heb me er eigenlijk nooit zo in verdiept. Het ontwerp, met 
een vaste buiskap, 7/8 tuigage – ‘wat is die mast hoog en giek 
lang’– is totaal anders dan de meer ‘Koopmans’-achtige sche-
pen die we tot dan toe bekeken hebben. Maar hoe langer we 
kijken, hoe meer het schip ons aanspreekt. 

Achter heel veel punten van ons wensenlijstje kunnen we een 
vinkje zetten. Thuisgekomen struin ik het web af naar infor-
matie over woodcore epoxy. Ik kom erachter dat dit materi-
aal toch wel veel voordelen heeft. Het is erg sterk, zorgt voor 
een stijve vormvaste romp, isoleert goed, geen corrosie. En 
ook belangrijk: altijd goed te repareren als het nodig is. 
De Lotus is gebouwd van 28 mm dikke Oregon Pine plan-
ken, die aan beide zijden zijn bedekt met 2 lagen glasvezel in 
epoxy. Loeisterk.

Schip met een verhaal
We bellen voor een 2e bezichtiging. Het toeval wil dat de 
(eerste) eigenaar aan boord is, dus meteen naar Willemstad. 
De eigenaar heeft het schip in 1989-1990 laten bouwen bij 
Spiro Ships in Enkhuizen. Alle bouwfoto’s liggen in een album 
op de kajuittafel. Na een aantal jaren ‘rondjes Noordzee en 
Oostzee’ is hij met zijn echtgenote vertrokken voor een we-
reldreis. De Lotus heeft 14 jaar over de wereld gezworven. 
Van Zuid-Europa, via Kaapverdische eilanden naar Brazilië, 
Argentinië, Patagonië, Polynesië, Nieuw-Zeeland, Indonesië, 
Thailand, Filipijnen, Australië, Zuid-Afrika, Caribbean en via 
de Azoren weer terug naar Nederland. Wauw, wat een ver-
haal. We worden uitgenodigd om een lezing van hem bij te 
wonen in Pijnacker. In 2x 45 minuten komen de meest afgele-
gen uithoeken in de wereld voorbij. Wauw…

Nog maar eens kijken
Na de ontmoeting aan boord met de eigenaar besluiten we 
om de volgende dag nóg een keer terug te gaan om wat meer 
tijd te besteden aan een grondige inspectie. Alle luiken en 

kastjes open, overal onder en achter kijken. Tja, je ziet wel 
dat dit schip 30 jaar oud is en heel veel mijlen heeft gemaakt. 
Maar we zijn ‘om’. De Lotus moet het worden. Het schip 
neemt bezit van ons in plaats van andersom. We verheugen 
ons al op de Ramsgate en de tocht naar Noorwegen die 
gepland staat.

Keuren
We doen een bod en komen tot een akkoord. Uiteraard wel 
onder voorbehoud van keuring. Daarvoor benader ik Olav 
Cox (ritmevandeoceaan.nl). Op 19 maart is de keuringsaf-
spraak, waarbij de regel geldt dat we zoveel mogelijk 1,5 meter 
afstand van elkaar houden. We doen ons best. Maar hopen dat 
niemand ziek is, want de eigenaar behoort met zijn 74 jaar tot 
de risicogroep. 
De keuring neemt een volle dag in beslag. Buiten en binnen 
wordt alles nagelopen. Als de boot in de kraan hangt wordt 
ook het onderwaterschip minutieus onderzocht. De vochtme-
ter kent geen geheimen en het ‘afklophamertje’ ook niet.

Heb een boot… of twee
Het vakmanschap en de ervaring van Olav Cox blijken van 
grote waarde te zijn. Er komen een aantal serieuze zaken 
naar voren, die toch echt aangepakt moeten worden. Is het 
niet de Corona, dan toch wel oponthoud voor reparaties die 
een vroege start van het vaarseizoen zullen verhinderen. Het 
eindrapport van 27 pagina’s A4 is indrukwekkend en geeft 
precies aan welke punten aandacht nodig hebben. ‘Heb een 
boot werk je dood’ geldt ook nu weer. Maar: alles is in princi-
pe goed op te lossen. Deels bij een werf en deels zelf.

De eindconclusie: Een zorgvuldig, stevig gebouwd zeewaardig 
toerzeiljacht van eerste eigenaar dat zich tijdens een lange 
wereldomzeiling bewezen heeft.
Met een zorgzame, handige nieuwe eigenaar die bereid is om 
tijd, geld en energie te investeren om het onderhoud weer 
helemaal up-to-date te krijgen, heeft het jacht naar verwach-
ting nog vele jaren en wereldwijde mijlen voor de boeg.

Een reële schatting van de reparatiekosten wordt verrekend 
in de prijs en daarover zijn we het snel eens. Inmiddels is ook 
duidelijk geworden dat de eigenaar heel graag aan ons wil 
verkopen. Zijn ‘kindje’ gaat goed verzorgd worden.

En de Dommelaer? 
Die heeft afgelopen winter weer een aantal onderhouds-tech-
nische verbeteringen ondergaan en gaat alsnog naar de ma-
kelaar in Willemstad. We konden daarmee een gunstige ver-
koopafspraak maken. Nu nog een geschikte nieuwe eigenaar 
vinden, dat is alles…

De Lotus is een iets verlengde Van de Stadt 40 Caribbean. 12.30 x 4.00 x 2.00 m.
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Op 24 oktober gaan we Plastic Vissen! Met de boten van ge-
recycled plastic maken we de grachten vrij van plastic om te 
voorkomen dat het via het IJ het IJsselmeer in komt of naar 
de Noordzee stroomt. Plastic Whale is een social enterprise 
met een maatschappelijk doel: plasticvrije wateren wereldwijd. 
Inmiddels hebben al meer dan 450 bedrijven en organisaties 
plastic gevist met Plastic Whale en zijn ze actief in binnen- en 
buitenland.

Voordat er gevist gaat worden geeft een van de schippers een 
korte introductie. Na 2 uur plastic vissen en de mooiste plek-
jes van de Amsterdamse grachten gezien te hebben, wordt de 
vangst bekeken en is er een prijs uitreiking. Benieuwd hoe dit er-
uit ziet? Check dan deze film:  https://youtu.be/_sl-iVStRLI. (red: 

of zoek op We are plastic Whale). 
Op- en afstap is op de steiger van het Oosterdok op 200 m 
lopen vanaf Amsterdam Centraal station. We vertrekken om 
13:30 uur en varen tot 16:00. Kosten per persoon: € 25,00 incl. 
btw. (normaal € 53,85 incl. btw). Voor de liefhebber drinken 
we na afloop een lekker glas (op eigen rekening) in het oudste 
scheepvaartcafé van Amsterdam: Café In ’t Aepjen (eveneens 
bij het Centraal Station).

Wil je na de borrel nog ergens gezamenlijk een hapje eten? 
Laat dit dan even weten bij je inschrijving dan reserveren we 
wat voor de groep.
 
Als jullie verder nog iets nodig hebben, let me know!

Bastian Baas

Beste PZV leden, we hebben een unieke mogelijkheid om met onze leden iets terug te doen voor ons geliefde 
water. Uiteraard gecombineerd met een heerlijke rondvaart over de Amsterdamse grachten. 

Plastic Vissen

Philip Nienhuis

Ik woon ook in Mokum, geboren en getogen zelfs, 
met Elvira (was mee met afgelopen Waddenweek-
end) en onze dochter en kat.
Ik ben bij de PZV gekomen via Jacqueline Flink 
(studiegenote, eerst 7 of 8, later nog eens 11 jaar 
collega, maar vooral schaats-, ski- & zeilmaatje) en 
Ton Buijs (ook ski & zeilmaatje). Tot een paar jaar 
terug was mijn zeilervaring beperkt tot het Nieu-
we Meer (zeeverkenners rond mijn 10e), veel op 
de Friese meren (zelfstandig) en zeilen bij Grieken-
land en Turkije (opstapper). Tijdens een verblijf van 
ruim een half jaar in Nieuw-Zeeland in 2008 zeilde 
ik mee bij tweewekelijkse clubwedstrijden in de 
Doubtless Bay, aan boord bij schipper Bruce (‘quite 
a character’). Perfecte tuigage op de “Simply Red” 
maar binnenin leek het alsof er een bom was ont-
ploft. Tijdens de wedstrijden ontplofte Bruce zelf 
ook regelmatig (“hmmm  getting excited”) maar 
terug in de kantine was hij altijd poeslief en zeer 
gul met bier.
Toen Jacqueline haar boot kocht hielp ik haar eerst 
met omzeilen en daarna met het achterstallige on-
derhoud. In mijn jonge jaren heb ik heel veel ge-
sleuteld aan fietsen, brommers en motors (naast 
elektronica - PE1BRU voor wie dat wat zegt, en 

her en der wat verbouwingen) maar de decennia 
daarna sneeuwde dat wat onder. Dat sleutelen aan 
Jacqueline’s boot bracht dus weer heel wat her-
inneringen boven - zo’n door poolwinden geteis-
terde botenwinterstalling buiten lijkt functioneel 
gezien sterk op de ‘overkant van de straat’ waar 
ik destijds in weer en wind mijn Honda’s uit en in 
elkaar haalde. Ik denk dat pas na Ramsgate 2019 de 
hoeveelheid zeiluren op de Lutra het aantal sleu-
teluren aan de Lutra evenaarde. Nog altijd beter 
dan m’n ouwe Honda Dream 300: 1 uur rijden = 2 
uur sleutelen. Maarre, begrijp me niet verkeerd, dat 
werken aan Jacq’s boot gaf me heel veel voldoening 
(en gezelligheid).
Fysiek sleutelen maakte na mijn studie plaats voor 
virtueel sleutelen, oftewel computeren en daar heb 
ik nog heel veel meer tijd in gestopt en lol aan ge-
had.
Mijn toekomst bij PZV is nog in nevelen gehuld. 
Ik wil voor zover ik tijd heb wat activiteiten mee-
doen en hoop naast gezelligheid her en der wat op 
te steken, ook van andere leden dan Jacqueline en 
Ton. Geen idee wat ik kan brengen maar dat komt 
vast goed.
Tot ziens bij een of andere PZV-activiteit!

Hallo, ik ben Philip Nienhuis. Een aantal leden kent mij al van Ramsgate 2019 en 
het afgelopen Waddenweekend. O, en van ‘Amsterdam op eigen kiel’. 
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Arie van der Hoek

Is het mogelijk om een back-up plotter te bouwen voor 150 Euro? Met deze vraag werd het zeilseizoen 
2019 afgesloten. Werk aan de winkel dus om een antwoord te vinden.

De aanleiding
Op de Beagle maken we oa gebruik van een Raymarine 
C120 plotter. Deze is van 2005 en vertoont zo af en toe 
kuren. Als er bijvoorbeeld druk AIS verkeer is, kan hij het al-
lemaal niet meer verwerken en ontstaat er een ‘lock down’. 
Ook start het systeem soms spontaan opnieuw op. Daar-
naast worden we gewaarschuwd dat na een update van de 
Navionics kaarten er wel eens problemen kunnen ontstaan. 
Tot op heden valt er allemaal nog mee te leven maar je 
vraag je toch af wanneer stopt het systeem er echt helemaal 
mee. Je zult zien dat dit dan ergens gebeurt op een plaats 
waar aanschaf van iets nieuws, financieel en qua keuze, niet 
de optimale locatie is. Dus thuis de internet-browser maar 
eens opgestart en op zoek gegaan naar ‘low cost’ oplossin-
gen voor hardware en software. Natuurlijk kan je eenvoudig 
iets installeren op een tablet of laptop, maar hé we heb-
ben nog een hele winter de tijd..! Na wat zoekwerk kun je 
er niet omheen: het Raspberry Pi platform en software als 
OpenCPN en Openplotter. Leuk projectje toch?

Raspberry Pi
Vanuit de universiteit in Cambridge is er voor studenten 
een hardware platform ontwikkelt die goedkoop en vrij 
van rechten is. Dit alles om een eenvoudig hulpmiddel te 

hebben om de computer deskundigheid van studenten te 
verhogen. Inmiddels zijn er verschillende versies uitgebracht 
en is er een heel ECO-systeem rond de R-pi ontstaan van 
collectieven die ‘add-ons’ op hardware en software gebied 
beschikbaar maken.
Voor mijn plotter heb ik de ‘top lijn’ aangeschaft, de Rasp-
berry PI 4B (4 GB geheugen). Deze is te koop voor zo’n 65 
Euro. Achteraf een beetje overkill, de 2GB uitvoering kost 
zo’n 50 Euro. De R-pi is een klein printplaatje met 2 USB 2.0 
en 2 USB 3.0 poorten, 2 micro HDMI poorten voor moni-
tors, Ethernet poort, Wifi, Camera aansluiting, Audio en een 
zogenaamde GPIO poort. Hierop kunnen de verschillende 
‘add-on’ hardware componenten aangesloten worden. 

<Foto Rasp4 uit map 16 Plotter Beagle>

In principe is het systeem diskless. Software die normaal op 

een harddisk staat wordt bij de R-pi op een micro SD kaart 
gezet. Goedkoop maar ook kwetsbaar bij gebruik. Ook 
hiervoor zijn weer allerlei oplossingen op internet voorhan-
den. Het systeem werkt op 5 Volt/2A. Dus een eenvoudige 
converter van 12V naar 5V moet worden aangeschaft voor 
gebruik aan boord. Ik heb nog niet gecontroleerd wat het 
systeem operationeel aan ampères gebruikt maar zal rond 
de 1 Ampère liggen. Dit zonder het stroomverbruik van een 
beeldscherm.

Openplotter & OpenCPN
Als besturingssoftware wordt een Unix versie gebruikt ge-
naamd Raspbian. Gratis te downloaden van de Raspberry 
organisatie site. Voor de benodigde navigatiesoftware kun 
je gratis OpenCPN installeren (zie ook het artikel van Phi-
lip Beekman in de laatste Zeezeilen). OpenCPN is o.a.  be-
schikbaar voor Windows en Mac. Er bestaat ook nog iets 
als Openplotter, wat ook gratis te downloaden is. Dit is een 
set van software componenten die als één geheel geladen 
wordt op de R-pi. Dus minder kans op installatiefouten. 
Openplotter bestaat o.a. uit Raspbian, OpenCPN, zyGrib, 
NMEA converters, Wifi Access Point, Mobile device access, 
Remote Boat Monitoring etc. Alles wat nodig is voor onze 
bootjes hobby.

Back-up oplossing voor de Beagle
Het navigatiesysteem op de Beagle bestaat uit de volgen-
de componenten: EasyTRX2 AIS +  Raymarine diepte, log, 
stuurautomaat + GPS + Plotter C120 + Marifoon + Laptop. 
Eén en ander is volgens het onderstaande schema met elkaar 
verbonden:

Een kleine uitleg:
• De Surface laptop wordt gebruikt voor routeplanning en 
navigatie binnen;
• Een geplande route op de laptop wordt omgezet in een 
serie waypoints;
• Deze waypoints worden via de Seatalk/NMEA converter 
naar de GPS gedownload;
• Een waypoint wordt geactiveerd op de GPS;
• Een geactiveerd waypoint wordt vervolgens zichtbaar op 
de C120 plotter buiten;
• De C120 plotter buiten kan niet omgaan met routes/meer-
dere waypoints;
• De AIS gegevens van omliggende schepen worden vanuit 
de Easy TRX2 naar plotter en laptop gestuurd;

Wat heb je nodig voor de bouw:
• Raspberry pi 2 GB + koelelementen   50 Euro
• Voeding 220V/5 volt (voor thuis gebruik)   10
• Micro SD kaart 32 GB Class A   10
• Toetsenbord + muis  (mini)   10
• HDMI monitor bij kaartentafel 110
• Voedingsconverter 12 V/5 V  (voor op de boot)   10
Totaal 200 Euro
• Kaart Italië (deze post is afhankelijk van vaargebied en wat 
gratis voor handen is   20 Euro
• Computer voor installatie (Windows/Mac) 
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Een ‘low cost’ plotter 
voor de Beagle! Nav System

Eerste stap is om te testen of we de Surface laptop kunnen 
vervangen door de R-pi. En of het werken met Openplot-
ter/OpenCPN en de daarbij behorende kaarten, tijdens het 
zeilen bevalt. Kunnen we net zo eenvoudig e-navigeren als 
ik gewend ben met PCplotter en Navionics kaarten? Het 
vervelende aan deze test-opstelling is dat we buiten Navi-
onics kaarten zien en binnen de Imray kaarten op de R-pi. 
Het is ook wel weer een kans om tijdens het varen goed de 
verschillen te ervaren.

De bouw en kosten
De R-pi wordt van de initiële software voorzien door ge-
bruik te maken van je eigen PC (of Mac). Als eerste moet de 
micro SD kaart geformatteerd worden. De volgende stap 
is Openplotter downloaden, unzippen en kopiëren naar de 
SD kaart. Er zijn verschillende hulpprogramma beschikbaar 
om dit zonder veel IT-kennis te kunnen doen. Vervolgens 
de SD kaart in de R-pi steken en de spanning aansluiten. 
Hierna gaat het systeem zich installeren. Hiervoor wordt 
ook een internet connectie gebruikt. Na installatie heb je 
Openplotter draaien op je R-pi. Vervolgens kun je kaarten 
downloaden. Dit is een wereld op zich. Er zijn gratis kaarten 
maar ook een aantal andere opties. Zo is er ook een initiatief 
‘O-charts’ om voor weinig kosten professionele kaarten te 
downloaden. Zo heb ik voor ongeveer 20 Euro vectorkaar-
ten van Italië gekocht en geïnstalleerd.



De R-pi en de voedingsconverter zijn in een multiplex kastje 
gebouwd achter de monitor. Met deze opstelling kan ik een-
voudig de surface laptop vervangen voor de R-pi configuratie.

Het is dus niet gelukt om voor 150 Euro een plotter te rea-
liseren. Het was ook wel erg ambitieus, ik heb nl. alles nieuw 
moeten aanschaffen. Het wordt natuurlijk wat anders als er 
nog ergens een toetsenbord of een monitor op zolder ligt 
om te gebruiken. Zo kwam ik nog een oude GPS muis tegen 
uit de oude Windows XP tijd, die gewoon blijkt te werken 
op Unix/Raspbian. Een duur onderdeel is de monitor. Hoe 
groter hoe duurder. Maar via AliExpress is er wellicht iets 
goedkoper te vinden.
 
En verder?
De volgende stap die ik zou kunnen doen, mits het werken 
met de kaarten en OpenCPN bevalt, is om de C120 plotter 
buiten te vervangen door een monitor direct aangesloten op 
de R-pi via een HDMI kabel. Het systeem zou er dan als volgt 
uitzien: (zie onderstaand schema)

 PZV Zeezeilen 1 - 2020   21

‘May you live in interesting times’ is de Engelse vertaling 
van een oude Chinese vloek. De bijzondere zo niet barre 
tijd die we nu beleven laat uiteraard ook de activiteiten 
van onze zeilvereniging niet ongemoeid. 

De navigatiespeurtocht in Vinkeveen, de excursie naar 
een tuigerij in Zaandam, de traditionele inslingertocht, 
ons koningsnummer de Ramsgate-tocht en de cursus 
‘manoeuvreren op de motor’ zijn afgelast en de voorjaars-
ALV is uitgesteld in verband met de maatregelen om de 
verspreiding van het COVID-19 virus af te remmen. Hoewel 
begrijpelijk is dat natuurlijk toch een enorme teleurstelling 
voor zowel de deelnemers als de projectleiders en 
commissies die deze activiteiten in hun vrije tijd hebben 
georganiseerd.

Ook de activiteitencommissaris heeft helaas geen glazen 
bol die ons vertelt wanneer we weer in verenigingsverband 
fysiek bij elkaar kunnen komen. Wel heeft een aantal van 
onze leden inmiddels de koppen bij elkaar gestoken om te 
zien hoe we dan op afstand een bruisende vereniging kunnen 
blijven. Inmiddels was de eerste Online Pub (met meer dan 
60 deelnemers!) een groot succes. Op het moment dat 
deze Zeezeilen op je deurmat ploft kijken we hopelijk met 

Bericht van de activiteitencommissaris
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Om bovenstaande te realiseren moet ik een geschikte moni-
tor vinden die ik onder de vaste buiskap kan monteren. De 
extra kosten zijn dan een monitor voor het vervangen van de 
C120 plotter buiten. Het systeem zou dan in totaal op zo’n 
300 Euro komen. Dat is dan weer niet slecht voor een vol-
ledig nieuw systeem met twee beeldschermen/workstations!
Wat ook nog een aardige bijkomstigheid is dat ook naast de 
navigatiesoftware ook andere software ter beschikking staat 
voor de R-pi. Zo is er bv LibreOffice beschikbaar waarmee 
bijvoorbeeld een logboek opgezet zou kunnen worden. Of 
als er een internet connectie beschikbaar is aan boord, even 
op internet gezocht kan worden of mail bijgewerkt. Of als er 
behoefte is aan een e-barometer dit ook nog te realiseren is. 
De mogelijkheden zijn groot en de beperkende factor is wel-
licht de creativiteit van de gebruiker. Maar voordat ik het sys-
teem verder ga uitbouwen, moet ik eerst een seizoen lang de 
basisopzet testen. En daarvoor moeten we eerst op de boot 
kunnen komen en uitvaren wat, tijdens het schrijven van dit 
stuk, helaas nog niet kan ten gevolge van het corona virus.

RPI collection
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Nav System in de toekomst

veel plezier terug op de PZV PubQuiz - en wat er verder 
nog uit de koker van onze enthousiaste vrijwilligers komt. De 
creativiteit is grenzeloos! 
Ook is een aantal leden achter de schermen druk bezig om, 
zodra het kan, meteen uit de startblokken te schieten en 
een aantal goedmakers te organiseren. Het belangrijkste is 
evenwel dat we allemaal gezond blijven en hopelijk tijdens het 
Lustrum het glas kunnen heffen op ons 40-jarig clubje.

Sander van Eijkern
activiteitencommissaris

Foto: Meli1670 via Pixabay

Sander van Eijkern



Tijdens het slalommen door de geul 
werden we langzaam ingelopen door 
een boeienlegger die op een gegeven 
moment nadrukkelijk begon te toe-
teren. Geen idee wat er aan de hand 
was totdat we ontdekten dat wij op 
zijn aanduidingen de verkeerde kant van 
een groene boei moesten passeren. De 
geul was alweer zo verplaatst dat zij de 
boeien weer zouden moeten verleggen. 

We hoorden dat zij dagelijks bezig zijn 
de boeien te verplaatsen. Ik had een 
route uitgezet over plaatsen waar de 
diepgang het gunstigst leek. De gevaren 
route week daar nogal vanaf (zie afbeel-
ding).

Het stadje is meer dan 1000 jaar oud 
en werd in de Middeleeuwen veelvuldig 
gebruikt als haven voor het maritieme 
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verkeer met Engeland. Het stadje is 
absoluut de moeite waard om te be-
zoeken. De route ernaar toe vereist de 
nodige aandacht en alleen met rustig 
weer en een goed HW aan te raden. 
Het haventje ligt vlak bij de stad en er 
blijft genoeg water staan om te blijven 
drijven.

Het middeleeuwse stadje ligt tussen Bou-
logne-sur-Mer en Dieppe in. Om er te ko-
men moet je wel zo’n 5 NM de monding van 
de Somme opvaren. Dit kan alleen bij HW 
en dan nog moet je goed opletten. Verder 
stroomt het er flink wat het allemaal nog 
interessanter maakt. De geul vanaf de zee 
wordt gemarkeerd door een aanvaarboei 
vanwaar een betonde geul naar Saint-Valery 
leidt.

De geul verplaatst zich zo regelmatig dat 
dit op de kaarten niet wordt aangegeven. 
De betonning is niet groot van afmeting en 
door de grote slingeringen van de geul niet 
zo eenvoudig te volgen! Wij konden in eerste 
instantie de aanvaarboei niet vinden want die 
wordt ook regelmatig verlegd en natuurlijk 
begon het lekker te waaien op een moment 
dat je dat even minder kan gebruiken.
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Saint-Valery-sur-Somme
In de zomer van 2019, toen je nog gewoon kon zeilen waar je naar toe wilde, maakten wij een tocht 
naar Bretagne en Normandië. We deden zoveel mogelijk haventjes aan en speciaal die waar we nog niet 
geweest waren. Zo kwamen we op de terugtocht Saint-Valery-sur-Somme tegen

Leo vanLeeuwen
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Verzet tegen zonne-eilanden
‘Er is verzet tegen de aanleg van zonne-eilanden voor de 
Friese kust (Workum, Hindelopen en Gaasterland). In 
onderzoek wordt gesproken over mogelijk 752 ha. Een 
petitie hiertegen is ook door de Toerzeilers ondertekend. 
De gemeente Súdwest-Fryslân heeft een motie aangenomen 
tegen het plaatsen. Er komt wel een proefopstelling van 
Sunfloat van 100 panelen bij Breezanddijk. De gemeente kan 
dit niet tegenhouden vanwege het van toepassing zijn van 
het Rijksinpassingsplan.’
Aldus het Kort Planologisch Nieuws van het blad Toerzeilen 
(nr 280/2019).

Tegen het Windpark Fryslân is ook verzet (geweest). 
89 windmolens van 4,3 MW (tiphoogte 174 meter) op 
7,5 kilometer voor de kust van Friesland ter hoogte van 
Makkum, vlak onder de afsluitdijk (600 meter). Maar de 
Raad van State heeft in juli 2018 de bezwaren van meerdere 
organisaties, waaronder de IJsselmeervereniging en It Fryske 
Gea, ongegrond verklaard. De bezwaren waren deels 
aantasting van de natuur (vogeltrek, bedreiging voortbestaan 
visdief en zwarte stern, etc.) en deels van landschappelijke 
aard (o.a. verstoring lange zichtlijnen op IJsselmeer). Het 

Windpark Fryslân wordt daarmee het grootste windpark op 
binnenwater ter wereld!
Ook het Windpark Blauw tussen Lelystad en de Ketelbrug met 
meer dan 61 windmolens van meer dan 200 meter hoog kan 
worden gerealiseerd. De Raad van State heeft op 6 november 
2019 de bezwaren van meerdere organisaties verworpen.

Het zal duidelijk zijn dat de animo van allerlei natuur- en 
recreatieorganisaties voor nog meer en verdergaande 
plannen voor energieopwekking door windmolenparken 
in het IJsselmeergebied tot een nulpunt is gedaald. Het 
Regionaal Overlegorgaan IJsselmeergebied (ROIJ) verenigt al 
die organisaties en heeft een visie ontwikkeld voor verdere 
energieopwekking in het gebied, maar voor windenergie is 
volgens het ROIJ geen plaats meer. Maar eerst, wat zijn de 
plannen die in aantocht zijn van de betrokken Provincies, regio’s 
en niet te vergeten likkebaardende projektontwikkelaars. We 
noemen er een paar om een beeld te krijgen. 

De verkenningen en de plannen 
In het eindrapport van H+N+S en anderen met de titel 
‘Energieverkenning IJsselmeergebied’ van begin 2019 is aardig 
te zien wat er op ons af kan komen. Uiteraard windturbines, of 

Duurzame energie IJsselmeergebied 
               Zorgvuldige inpassing nodig

Theo Bouwman

Als uitwerking van het Klimaatakkoord worden er door de Provincies Regionale Energie Strategieën ontwikkeld. 
Nederland is opgedeeld in 30 regio’s en die moeten plannen opstellen voor energieopwekking door windmolens, 
zonneparken, etc. De regio’s rond het IJsselmeer roeren zich! 

windturbines samen met zonne-eilanden, windturbines bij 
waterwerken, zonne-eilanden langs de Flevolandse kust, 
zonne-eilanden bij de Trintelhaven, Refugia (drijvende 
zonne-eilanden) bij de Friese kust en windturbines langs 
het Ketelmeer. Qua nadere situering is bijgevoegde kaart 
van Energie mogelijkheden IJsselmeer verhelderend. 
Met de klok mee: Windpark Fryslân met daarin 800 
ha zonnepanelen, 3 Zonne-eilanden voor Hindelopen, 
4 zonne-eilanden voor Gaasterland, Windpark 
Noordoostpolder met zonnepanelen, Zonne-eiland 
Trintelhaven, Windpark Ketelhaven, Windpark Lelystad 
met zonnepanelen, Windturbines bij waterwerken 
Lelystad, 3 Zonne-eilanden Oostervaardersplassen, 3 
Zonne-eilanden Lepelaarsplassen, Zonne-eiland Almere, 
2 Zonnezandbanken Amsterdam, 4 Zonnezandbanken 
Schardam, 3 Zonnezandbanken Hoorn, 2 
Zonnezandbanken Andijk, Windpark Wieringermeer met 
zonnepanelen, Windturbines Waterwerken Den Oever.

Dit pakket is geconfronteerd met de beperkingenkaart 
IJsselmeergebied, zoals Natura 2000 gebieden, vliegcirkels 
en radar, militaire schietterreinen, lange zichtlijnen, 
arealen voor oeverplanten, arealen voor vissen, rekening 
houden met landschap en dorpen. Dan blijkt dat 
sommige windparken (Wieringermeer, Flevopolder, 
Waterwerken) deels binnen de vliegbeperkingen vallen. 
Ook blijken sommige zonne-eilanden zoals nu ingetekend 
te overlappen met vaarroutes. Maar de belangrijkste 
beperking, zo melden de onderzoekers, is dat het 
overgrote deel van het IJsselmeergebied valt onder de 
Natura 2000 wetgeving. Men stelt dat er daarom gezocht 
is naar minimale ecologische impact en het bereiken van 
optimale meerwaarde voor het natuurlijke systeem van 
het IJsselmeergebied.
Verder onderzoek is dus noodzakelijk. 

En wat levert het op? De projecten uit deze 
energieverkenning leveren een bijdrage aan het huidige 
energieverbruik van de betrokken provincies van 6%. 
En 11% van het verwachte energieverbruik in 2050 na 
besparing en transitie.
De totale energieopwekking bedraagt in potentie 9,2 
TWh oftewel 33.560 TJ. Die 9,2 TWh is 26% van de 
totale opgave opwekking duurzame elektriciteit op land 
in 2030 volgend uit het Klimaatakkoord.

Regionale Energie Strategieën
De belangrijkste aanbeveling van deze verkennende 
studie is dat de hier gepresenteerde bouwstenen gebruikt 
kunnen worden bij het opstellen van de Regionale Energie 
Strategieën (RES). Nederland is opgedeeld in 30 regio’s, 
vallende onder het bestuur van de provincies, die allemaal 
een RES moeten opstellen, waarvan de eerste versie 
in 2020 aangeleverd moet worden. Zo’n RES moet 
aangeven hoeveel energie men denkt op te wekken 
met grootschalige windparken en zonneprojecten (hoe 
groot en waar). Sommige provincies zijn al een heel 
eind en hebben al (voor)onderzoeken gedaan en allerlei 
organisaties en burgers bij het proces betrokken. Soms 
met een heel eigen invulling. Zo heeft Zeeland gemeld 

dat het de kerncentrale in Borssele langer wil openhouden 
om aan de opdracht voor energieopwekking te voldoen. 
Uiteraard zullen de provincies/regio’s rond het IJsselmeer met 
een meer dan schuin oog kijken naar de potentiële projecten 
uit bovengenoemde studie. Immers, wat op het IJsselmeer 
kan, hoeft niet meer op land en dat scheelt heel wat moeilijke 
discussies met betrokkenen (nimby).
Zo was in een recente Zeepost te lezen dat Kor Buitendijk, 
oud projectdirecteur van de ‘Zandmotor’, ten behoeve van 
de RES Noord-Holland-Noord, al had geopperd de ideeën 
van de zonne-eilanden en zonnezandbanken over te nemen. 
Want… dan zijn er geen windmolens op land meer nodig… 
Overigens wil hij ook 7 windmolens bij Den Oever (in het 
IJsselmeer).

Regionaal Overleg IJsselmeergebied (ROIJ)
ROIJ is in het leven geroepen als plek waar natuur- en 
milieuorganisaties en de recreatiesector hun visie kunnen 
geven over de door hen gewenste ontwikkelingen. De 
IJsselmeervereniging is daar ook lid van, net zoals de 
Toerzeilers. En vele anderen. ROIJ vindt het van belang dat er 
een integraal beleid komt voor duurzame energieopwekking 
in het IJsselmeergebied. Ze willen niet dat iedereen zomaar 
zijn eigen pilots voor zonne-energie op het water gaat 
doen. Initiatiefnemers staan immers te trappelen (zie 
boven). En in de kustvisie van de Gemeente Lelystad en het 
ontwikkelingsplan van het landschap Nieuwland staan al vele 
zonne-eilanden ingetekend.
De energieopgave moet in harmonie zijn met de draagkracht 
van het ecosysteem en de omgevingskwaliteiten van het 
gebied. Enkele uitgangspunten zijn (samengevat):
- Maximale energiebesparing en zoeken naar locaties 
volgens de ‘ladderbenadering’ (eerst industrieterreinen, op 

Foto: Ines Groen via Pixabay
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- Pas eventueel nieuwe eilanden en vooroevers zorgvuldig 
in: ruimte voor natuur en ecologie, maar ook waterrecreatieve 
beleving en aanlegplaatsen voor dagrecreatie
Onder de kop ‘Energietransitie’ vinden we soortgelijke 
ontwerpcriteria. Waaronder:
- Energiemaatregelen moeten passen in de kernwaarden 
van het gebied (openheid, weidsheid en rust)
- Kijk verder dan alleen windenergie; voorkom (nieuwe) 
grootschalige windparken
- Respecteer vaarroutes en -gebieden
- Koppel energiemaatregelen aan bestaande landschap-
pelijke structuren
- Houd rekening met bezeilbaarheid

Tot zover een impressie uit de Toekomstvisie. De Commissie 
Vaarbelangen van de Toerzeilers vraagt nadrukkelijk om de 
mening van de leden van Toerzeilen en daarmee eigenlijk ook 
die van PZV…

Het zal iedereen duidelijk zijn dat we nog een lange weg 
te gaan hebben om het IJsselmeer en de energietransitie in 
goed vaarwater te loodsen….en met elkaar in het reine te 
brengen. Energietransitie is onontkoombaar maar zorgvuldige 
inpassing is een must!

En voor wie wil weten hoe het er volgens de WUR 
(Wageningen University and Research) in 2120 uit kan 
- of wellicht moet – zien, kijk maar eens goed naar het 
IJsselmeergebied over honderd jaar. Rekening houdend met 
stijgende zeespiegel, vaarroutes, visserij, duurzaamheid, 
biodiversiteit, en nog veel meer. Met verlegde vaarroutes, heel 
veel vooroevers, uitgediepte delen in het water, uitgebreide 
delta van de IJssel, etc. En niet onbelangrijk, met de duurzame 
energieopwekking op zee ten westen en ten noorden van 
Nederland.
Zie onderstaande impressie. Goed voor een volgend artikel!

IJsselmeer met vooroevers in 2120 (WUR)

gebouwen, langs infrastructuur en dan pas…)
- Vermijd primair natuurgebieden zoals IJsselmeer (Natura 
2000) en hanteer een integrale benadering (duurzame 
energie, ecologie, landschap, afstemming regionale plannen, 
etc.)
- Kies voor duurzame energieopwekking die past bij 
kwaliteit IJsselmeergebied
- Onderzoek alternatieven die passen bij dit gebied b.v. 
aquathermie

De IJsselmeervereniging en de andere leden van de ROIJ 
zullen zich inzetten om deze uitgangspunten een rol te laten 
spelen in de RES van de verschillende provincies waar nu 
hard aan gewerkt wordt. Opgetekend uit IJsselmeerberichten 
2/2019.

Toekomstbeeld waterrecreatie
Nog recenter (begin 2020) heeft Waterrecreatie 
Nederland, een samenwerkingsverband waarin alle belangen 
vertegenwoordigd zijn, waaronder de leden van voornoemde 
ROIJ, een toekomstvisie geschetst voor het IJsselmeergebied. 
Die leden zijn o.a. Watersportverbond, Toerzeilers, HISWA, 
Sportvisserij, Motorbootsport en de Wadvaarders. Op de 
website van de Toerzeilers, www.toerzeilers.nl/vaarbelangen/
artikelen is informatie beschikbaar over het concept van dit 
Toekomstbeeld. 
Onder de kop met streefdoel ‘Landschap van wereldklasse’ 
vinden we een paar ontwerpregels voor de ruimtelijke 
identiteit:
- Behoud de grote, open maten en lange zichtlijnen
- Houd de grote middengebieden van de verschillende 
wateren vrij: visueel, functioneel bevaarbaar en te bezeilen 
voor grotere boten
- Richt de ondiepe randen op een slimme manier in 
ten behoeve van natuurontwikkeling, klimaatadaptatie en 
energietransitie; maak deze ondiepe randen tevens geschikt 
voor kleinere waterrecreatie (open bootjes) en watersport
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Inmiddels krijgt “ver weg” toch ook een andere beleving. Co-
vid-19 houdt de hele wereld en dus ook de waterrecreatie 
in een pauzestand. Hoe lang blijven havens, horeca en musea 
gesloten? En als ze open gaan, onder welke voorwaarden dan? 
En als dan de “anderhalvemeter” nog geldt, kun je dan wel zei-
len, met je bemanning koffie of een borrel drinken in de kuip, 
dineren in de zalen die we bij Loetje hebben gereserveerd, de 
gidsen in Scheepvaartmuseum of de nautische wandeltocht 
nog verstaan, met zes tot acht personen op een sloepje varen, 
of zelfs elkaar veilig passeren op een steiger?
Medio mei horen we van Rutte hopelijk weer verdergaande 
versoepelingen, maar “ver” genoeg? Of moeten we vroeg of 
laat maar accepteren dat er deze keer 6 jaar tussen twee lus-
trumfeesten zit? Verzinnen we dan maar een passende naam 
zoals Clustrum? We schrijven nog geen wedstrijd uit voor de 
best treffende naam. Wel weten we dat als er enig uitstel 
moet komen na 19 september, we wel heel dicht tegen het 
einde van het vaarseizoen zitten … en dan kom je wellicht op 
september 2021 en dat is héééél “ver weg”.
Gelukkig staat het draaiboek voor (18-)19 -20 september 
2020 al helemaal klaar. Alleen de laatste details gaan we met 
betrokken partijen en leveranciers nog even doornemen. Dit 
kan zelfs nog in de laatste week augustus/eerste week sep-
tember.  Dat is dus ook nog “erg ver weg”.

Ons lijntje met Rutte is kort, dus we houden jullie op de 
hoogte over Lustrum of Clustrum.

Lustrum-commissie 

Manuela, Arjen, 

Hans en Mathy 

Een hele poos heeft de Lustrum-commissie de bestemming in het ongewisse gelaten. Sinds de Nieuwjaarsborrel is 
duidelijk geworden dat we onze 40e verjaardag in Amsterdam gaan vieren. Op een paar Amsterdammers na, voor 
de meeste leden inderdaad “ver weg”, maar op eigen kiel wel een mooie bestemming om naar toe te varen.

8e Lustrum PZV ver weg …
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Annemieke Stallaert

In de afgelopen Zeezeilens hebben we meermaals aandacht 
besteed aan de Staande MastRoute. Voor onze redactie 
was dit onderwerp zo langzamerhand uitgekauwd. Maar 
dan toch is er ineens een nieuwtje, dat deze veelbesproken 
route nog aantrekkelijker kan maken. 

Tanend enthousiasme
Tijdens de Staande MastRoute is de Schipholbrug bij de A9 
een bekend waypoint. De Schipholbrug is een basculebrug 
over de Ringvaart in de A9, tussen de Nieuwe Meer en 
Schiphol-Oost. Omwille van de ochtendspits draait hij voor 
het zuidwaarts konvooi, dat rond middernacht vanuit Am-
sterdam vertrekt, 1 x tussen 5:00 en 6:30 uur ‘smorgens.  
Menig PZV’er heeft in het holst van de nacht figuurlijk zijn 
neus gestoten: geen aanlegmogelijkheid aan de kade, omdat 
men daar al 4 boten dik ligt. Of, zoals ik, letterlijk de enkel 
verzwikt bij het (in grote groepen) aanmeren aan een kade 
met slechts 3 grote bolders voor de beroepsvaart. Om daar 
vervolgens – op een onchristelijk vroeg tijdstip –een paar 
uur te doorwaken. Mijn enthousiasme was tanende, zo kan 
ik u verzekeren. 

Benaderbaar
Onlangs reed ik met de auto richting Haarlem, en ik zag 
allerlei werkschepen bezig, precies waar ik vorige zomer zo 
lelijk onderuitging bij het aanmeren. Heiwerk, zo te zien. Mijn 
nieuwsgierigheid was geprikkeld. En dan merk je dat onze 
overheid heel benaderbaar is. Één telefoontje naar Rijkswa-
terstaat volstond. Ik werd keurig te woord gestaan, vertelde 
dat meer zeilers hier slechte ervaringen hadden, en ontving 
binnen 1 week het antwoord (zie volgende pagina).

Met andere woorden, het kan nog even duren, maar we kun-
nen er van uitgaan dat de wachtplaats aan de Noordzijde, 
die nu absoluut ongeschikt is om met een konvooi af te me-
ren, wordt aangepakt. En de behoeften van de recreatievaart 
worden (nu) wel meegenomen. Misschien toch over een 
paar jaar maar weer eens naar het IJsselmeer met Hellen….

Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat:
0800-8002
7 dagen per week geopend
Maandag t/m vrijdag: 07.00-20.00 uur
Zaterdag, zondag en feestdagen: 10.00-18.30 uur

Nieuws over de 
Staande Mast Route 

Reactie Rijkswaterstaat
Als onderdeel van het project ‘A9 Badhoevedorp-Holendrecht’ wordt de Schipholbrug verbreed en het be-
weegbare deel vervangen. Onze opdrachtnemer VeenIX is op dit moment druk aan het ontwerpen hoe het 
hele tracé eruit komt te zien. Daarvoor zijn ze nu onder andere geotechnische onderzoeken aan het doen 
bij de Schipholbrug. 
Zo wordt onder ander de bodemgesteldheid getest, vinden er onderzoeken plaats naar niet gesprongen 
explosieven en worden kabels en leidingen verlegd. Wat u nu dus buiten ziet zijn deze zogenaamde voorbe-
reidende werkzaamheden. 
 
Wij hebben eisen meegegeven aan de opdrachtnemer, zo geldt bijvoorbeeld dat voor beroepsvaart de lengte 
van de wachtplaats minimaal gelijk dient te zijn aan de lengte van de bestaande wachtplaats. Daarnaast dient 
er een wachtplaats voor recreatievaart aanwezig te zijn. Dit geldt voor de noordkant. De Schipholbrug is na-
melijk van Rijkswaterstaat en de naast gelegen Schipholdraaibrug is van de provincie Noord-Holland. Tussen 
de twee bruggen is er geen ruimte voor een wachtplaats die zou dan naast de Schipholdraaibrug moeten 
komen te liggen. Echter bedient de provincie gelijktijdig met de Bosrandbrug en heeft daarom alleen een 
wachtplaats aan de zuidkant van de Bosrandbrug. 
Kortom: De lengte van de toekomstige wachtplaats is nog niet bekend, maar aan de noordkant wordt deze in 
ieder geval niet kleiner dan de huidige. De eisen over de maten worden bepaald door de provincie als zijnde 
vaarwegbeheerder, en worden gebaseerd op de klasse van de vaarweg (CEMT-II) en het gebruik.
Uw bericht sturen wij ook door naar de provincie dan weten zij dat deze wens binnen uw zeilvereniging 
bestaat.



34    PZV Zeezeilen 1 - 2020   PZV Zeezeilen 1 - 2020    35

Silvester is geboren en getogen Eindhovenaar en is 
werkzaam bij Philips, op het gebied van Supply Chain 
& IT. Nicole is werkzaam als docent bij de HBO-oplei-
ding Technische Bedrijfskunde van Fontys Hogescholen 
in Eindhoven.
Samen zijn we in 2015 begonnen in de Biesbosch met 
kielboot I en II, maar daar nauwelijks zeiluren gemaakt, 

want we kwamen er al gauw achter dat we wilden zee-
zeilen. Nadat we in september 2016 een Rondje Zeel-
and hadden gemaakt met de Zeeuwse Zeezeilers waren 
we super enthousiast. Onze thuishaven werd Yerseke 
en vervolgens hebben we in korte tijd ons CWO I en II 
Kajuitzeilen gehaald en ons Vaarbewijs I en II. We vinden 
het heerlijk om te varen op de Oosterschelde en we 
huren daar regelmatig een boot.
De rust op het water en de adrenaline die door je lijf 
stroomt na een zeildag, maakt dat we zo enthousiast 
zijn. Als eerste doel hadden we gesteld een flottielje zeil-
vakantie in de zomer van 2018 met ons gezin in Kroatië. 
Een bijzondere ervaring om voor het eerst voor anker te 
gaan en te overnachten. En de dolfijnen die meezwom-
men met onze boot, zullen we ook niet vergeten. Ons 
volgende doel is zeilen op de Noordzee en met de PZV 
mee naar Ramsgate. 
In het maandblad ‘Zeilen special’ van mei 2019 zagen we 
tot onze verrassing dat er om de hoek een zeilvereniging 
zit. En het bleken nog echte zeezeilers ook! We vinden 
het leuk om kennis te maken met een club enthousiaste 
zeezeilers. Als beginnende zeilers denken wij veel te kun-
nen leren van de kennis en ervaring van jullie PZV’ers. 

Silvester en Nicole Kivits

Wij stellen ons met veel plezier voor aan de PZV. 
Wij zijn Silvester en Nicole Kivits, beiden 47 jaar 
oud, getrouwd en trotse ouders van twee jongens, 
Tuur 12 en Daan 14 jaar oud.
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Vlakbij de haven heb ik de zeilen gestreken en de motor 
gestart om de jachthaven in te varen.
De motor liep nog stationair, niets aan de hand. Maar ik 
gaf gas en hoorde een klap onder de boot en alles begon 
te trillen. Snel in de vrijloop gezet en alles weer normaal. 
Weer gas geven en ontzettend trillen. Ik dacht eerst dat 
er een blad van de klapschroef was afgebroken of eraf 
gevallen. Heel voorzichtig ben ik de box ingevaren.

Gebroken steun
De boot moest de kant op om te zien wat er was ge-
beurd. Na een week wachten werd ze gekraand.
We zagen gelijk wat er loos was. De steun van de 
schroefas was afgebroken zodat de schroefas los in de 
lucht hing. Geschatte reparatiekosten: € 5000,00. Dat 
was even schrikken. Even wat verder gewinkeld en uit-
eindelijk iemand gevonden die het voor € 2500,00 kon 
repareren. Zo zie je maar dat winkelen erg loont. Maar 
toch nog een heel bedrag. Ik had een claim bij de verzeke-
ring ingediend voor deze schade. Er kwam een expert bij 
kijken. Ik kreeg de mededeling dat de schade niet wordt 
vergoed omdat het achterstallig onderhoud is. De steun 
is van een legering met zink erin verwerkt.

Door de ouderdom is het zink door elektrolyse verdwe-
nen en de steun bros geworden en daardoor afgebroken. 
Gewoon ouderdom dus. Kan wel bij een boot van 42 jaar 
oud!
De motor en schroefas zijn eruit geweest. De oude steun 
is helemaal uitgeslepen en de nieuwe steun is ingelami-
neerd. Alles weer opnieuw gemonteerd en uitgelijnd. Ve-
gados vaart weer als nieuw. 

Voor iedereen die een oudere boot heeft kunnen dit soort 
schades ontstaan dus controleren op zijn tijd lijkt mij wel 
verstandig. Bij mij gebeurde het gelukkig vlakbij de thuisha-
ven. Als het ergens ver weg gebeurt heb je meer problemen.

Kees Bignell
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Vorig jaar op het Haringvliet. Na een heerlijke dag zeilen weer richting haven in Hellevoetsluis.
Prachtige dag, windje 4 en zon. Rondje Tiengemeten gedaan.

Deze quiz heeft eerder al op de facebookpagina van de PZV gestaan.

Schroefas reparatieEmojiQuiz

Annemieke 

Stallaert

1. Ankerketting
2. Zeekaart
3. Kombuis
4. Kuiptent
5. Preekstoel
6. Bakskist
7. Kroonsteen
8. Watertank
9. Toplicht
10. Roerkoning
11. Fonteinkruid
12. Zeeziek
13. Windmeter
14. Vaarweg
15. Zeilpak

16. Navigator
17. Brugwachter
18. Zwemband
19. Spinakker
20. Zonnetje schieten
21. Voetrails
22. Hennegatskoker
23. Gennakker
24. Vlaggenschip
25. Weerbericht
26. Hondenkooi
27. Engelse pub
28. Zeerails
29. Helmstok
30. Botenkraan

Oplossing:



Voorbereiding is het halve werk. In theorie weten we dat wel. 
In de praktijk redden we ons meestal ook nog wel zonder, 
gewoon op routine en ervaring. Maar als je van een relatief 
stabiel kajuitjacht naar een sportief open bootje gaat, gaat die 
vlieger echt niet meer op. Onbezonnen je neus stoten – in ’t 
klein.

Stuurlui aan de wal
Sinds we aan de Maas wonen zijn we er iedere woensdag 
getuige van hoe de lokalo’s veel plezier beleven aan de zeil-
wedstrijden die hier worden georganiseerd. Door de uiter-
waarden wandelend met Lotje brengen wij dan steevast het 
spreekwoord ‘de beste stuurlui staan aan wal’ in de praktijk. 
Na ruim een jaar jaloers naar het water turen hebben we de 
knoop doorgehakt: we hebben er een bootje bijgekocht. Een 
40-jaar oude Soling, compleet met dubbele set zeilen en een 
spi. Een leuk speledingetje voor aan huis, voor nog geen 800 
euro. Strak plan. 

The bloody limit
We hadden natuurlijk beter moeten weten. Nieuwe lijntjes, 
een goede motorsteun, wat blokjes hier en daar en niet te 
vergeten een stallingstrailer voor aan huis, en we zaten alweer 
ruim op het dubbele. Om maar te zwijgen over het feit dat 
Willem zich compleet vastreed toen hij de trailer de (drassige) 
rivierklei in onze boomgaard op wilde rijden. Enfin, hij stond 
daar prima voor alle kleine klusjes die we er op ons gemak aan 
wilden doen… want eigenlijk hebben we daar (met al het werk 
in de boomgaard, en nog een boot in Zeeland) natuurlijk he-
lemaal geen tijd voor. Reden genoeg om de boot The Bloody 
Limit te dopen. 

Maar toen de Corona-beperkingen voor het zeilen duidelijk 
werden concludeerden we al snel: The Bloody Limit is onze 
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beste aankoop ooit. Met gezwinde spoed heeft Willem dan 
ook de laatste hand gelegd aan de werkzaamheden, en we 
konden nog diezelfde week terecht bij de botenkraan in 
Maasbommel. Social distancing en thuisblijven, wij kunnen 
dat! 

Slapstick
Gelukkig is het grondwaterpeil dusdanig gezakt dat we de 
trailer van zijn plek krijgen. Wat volgt is een wilde rit door de 
hobbels en kuilen in onze boomgaard, losschietende boot-
steunen en de conclusie dat dijk-af makkelijker gaat dan dijk-
op. Maar met wat hulp van de buurman en zijn 4x4 is het 
allemaal gelukt, en gelukkig hebben we de beelden nog…. 
Het inspireert mij tot een slapstick-achtig filmpje. Dat heb 
ik gedeeld in onze PZV-groep op Facebook, en is ook op 
YouTube te zien via https://www.youtube.com/watch?v=n_
oHUFWITp4&t=8s of bijgevoegde QR code.
Natuurlijk had ik ook graag foto’s of misschien zelfs wel een 
filmpje gemaakt van onze eerste zeiltocht-voor-de-deur. 
Maar eerlijk gezegd was ik te druk bezig om mezelf ervan te 
weerhouden om overboord te springen. De onbezonnen-
heid waarmee we überhaupt aan The Bloody Limit begon-
nen strekt zich in ieder geval uit tot de eerste tochtjes op 
het water….

Diep-kont-buitenboordmotor
Na de tewaterlating moet de boot van Maasbommel naar de 
nieuwe thuishaven in Lith (bij ons aan de overkant), waar we 
de mast er op kunnen zetten met een handkraan. Snel de 
buitenboordmotor erop dus! Om er dan achter te komen 
dat de buitenboordmotor, die we voor de bijboot van de 

Annemieke Stallaert

Hellen hadden gekocht, een kortstaartmotor is en je voor 
een Soling (met een negatieve spiegel) echt een langstaart-
motor nodig hebt. De nieuwe motorsteun verplaatsen lost 
niks op; los van de nieuwe gaten die dan onder de waterlijn 
moeten worden geboord (en hij lag al zeker 5 minuten in het 
water toen we die conclusie trokken) moet de gashendel op 
dek-niveau bediend kunnen worden. Misschien een heel an-
der type motorsteun? Ons (voorlopig) alternatief: opstapper 
Bart moet maar zolang op het achterdek blijven zitten. Dat 
trekt de kont net onder water, precies genoeg om de schroef 
onder water te krijgen en voortstuwing te genereren. Kan 
hij gelijk de benzinetank vasthouden, want de brandstofslang 
blijkt te kort om de tank onderdeks te plaatsen. Lith, here 
we come!

Vallen en opstaan: het want
Op de Hellen hebben we een doorgestoken mast, die we er 
nog nooit af hebben gehaald, maar Willem heeft op de Boes-
ter jarenlang de mast zelf gestreken en gezet. Dat moest dus 
op de Soling ook lukken. Tot je erachter komt dat het staand 
en lopend want op zo’n open wedstrijdbootje een stuk inge-
wikkelder is dan op onze comfort-container. Letterlijk alles 
kan getrimd worden! Onderdeks, welteverstaan. Het kost 
Willem dus een volle middag puzzelen om alle lijntjes door 
de juiste dekdoorvoeren in hun blokjes te krijgen. Dat dat 
misschien nog wat bijstelling gaat vragen blijkt tijdens onze 
eerste tocht.

We hijsen de zeilen…
Een stralende zondag, een lekker windje, volop bootjes op 
het water. “Ruim 20 knopen wind, zullen we niet voor de ze-
kerheid reven?” vraag ik de schipper. “Er zit geen reefsysteem 
op” is het teleurstellende antwoord. In de box scheren we 
het grootzeil in de giek, en slaan we de fok (met drukkers, 
jawel) aan de voorstag aan. Net als op de Hellen gaan we 
natuurlijk varend hijsen. Bart, die gelukkig ook dit keer mee is, 
verhuist met brandstoftank en al het achterdek op. 
Zodra we het havenhoofd passeren gaat het roef-roef-roef, 
en het grootzeil staat. Wat een snel bootje is die Soling, gelijk 
maakt ze vaart. Als een speer gaan we alle lasertjes voorbij. 
Dit is zeilen! Bart overhandigt me de benzinetank en komt 
de kuip in, bij Lotje die er echt helemaal niks van snapt. Ze 
kan ook niks zien, ze heeft nog geen vast plekje aan boord en 
alles wiebelt…. Willem pakt door en wil gelijk de fok hijsen. 
Maar die blokkeert halverwege. Geen beweging in te krijgen. 

Het gaat voor de wind
Snel val ik af naar een ruimewindse koers. Dat haalt de wind 
weg bij de fok, zodat Willem nog eens kan proberen te hij-
sen. Helaas, blokkade op hetzelfde punt. Waar zit de val nou 
vast? Geen tijd om het uit te zoeken. The Bloody Limit is zo 
snel, we zijn al bijna aan het eind van de kreek. Om ons heen 
slaan 2 lasertjes om, het waait in deze bocht als een dolle. En 
inmiddels varen we pal voor de wind. Het staketsel komt met 
bloedspoed op ons af, we moeten keren. Over stuurboord is 
net te weinig ruimte. Over bakboord komen we op de terug-
weg aan hogerwal uit. Dat is een betere optie, maar betekent 
wel gijpen. “Ik wil NU gijpen” roep ik. Dus we gaan. Maar ook 
dat gaat iets sneller dan we gewend zijn op een grote boot. 
Klap! Niet alleen het grootzeil komt over, ook het karretje 
van de overloop schiet naar de andere kant. De rails uit, en 
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daar liggen we. Met de kop in de wind, zonder voortstuwing. 
Wel aan hogerwal, gelukkig. “De motor aan” roept Willem. 
Terwijl Bart het achterdek op klautert duik ik onderdeks om 
de tank te pakken. Bart sluit vliegensvlug de tank opnieuw 
aan en gelukkig start hij in één keer. 

Afdruipen
We bekijken het karretje dat nu met grootschoot en al in de 
kuip bungelt. Het plastic is finaal afgebroken, kennelijk ver-
weerd. Er terug opzetten is geen optie. Willem zet de fok 
met een lijntje vast aan het voorstag, en laat vliegensvlug het 
grootzeil zakken. Oeps, even vergeten dat we hier aan boord 
geen kraanlijn hebben. Met 1 hand houd ik de giek omhoog, 
en probeer de helmstok tussen het loshangende zeil door 
te bewegen. Om ons heen slaan nu meerdere lasertjes om. 
Bart en Willem proberen snel het grootzeil op te doeken 
en mijn helmstok vrij te maken. Ik zie geen barst met al dat 
zeil en die drukte in de kuip. Als Lotje maar nou niet zeeziek 
wordt, schiet door mij heen. Dat zou het feest echt compleet 
maken.
Gelukkig lukt het om alle gekenterde jeugd te ‘omzeilen’, en 
zelfs een achteruitvarende motorboot weten we te ontwij-
ken. Met de staart tussen de benen druipen we af. We voelen 
ons echte prutsers. Zeker omdat we bij het aanmeren in de 
box de achterlijnen ook nog verstrikt laten raken in het op-
getrokken buitenboordmotortje. 

We kunnen weer shoppen!
Gelukkig duurt het terugrijden naar huis nog geen 10 minu-
ten, inclusief pontje. Want het is stil in de auto. Dit was geen 
succes. Maar goed, er valt weer iets te klussen, en we kunnen 
weer naar de watersportwinkel, dus daar knapt de sfeer al-
tijd weer van op. Willem bestelt een langere benzineslang en 
nieuwe fokkeval (het stalen val blijkt te kinken op een blokje 

Uitkomsten enquête 
leren binnen de PZV

onderin de mast), en vindt op marktplaats een karretje van 
Harken, tweedehands, van 270 pond voor 180 euro. Omdat 
ik dat nog steeds veel geld vind, rijd ik naar de Bootaccessoi-
res Vinkeveen (waar we met PZV naar toe zouden gaan). Ik 
vind een Lewmar-karretje dat op het oog ook wel zou moe-
ten passen voor 13,50. Een paar knielkussentjes erbij (we zijn 
geen 18 meer en je moet wel heel vaak knielen in zo’n open 
bootje) en we zijn klaar voor poging 2.

Ken je vaargebied
Een paar dagen later is alles binnen en goedgemutst begint 
Willem aan poging 2, samen met Bart en (stief)schoonzoon-
in-spe Mark. Ze beloven te bellen als ze voor ons huis langs 
varen, want een filmpje-tijdens-het-zeilen zou wel gaaf zijn. 

De val is snel vervangen en ook de rest is snel gemonteerd 
(en ja, het goedkoopste karretje past het best). 
Al snel komt het telefoontje, ze komen bijna de hoek om. 
Lotje en ik wandelen naar de Maaskant. Om daar tot de 
conclusie te komen dat twee jaar langs een water wandelen 
dus iets is anders dan op datzelfde water varen. 
Zo’n beetje recht voor de deur loopt The Bloody Limit gru-
welijk hard vast. Zo hard, dat die arme Bart (die op zijn ver-
trouwde plekje op het achterdek zat i.v.m. het controleren 
van het nieuwe karretje van de overloop) keihard voorover 
de kuip in schiet. Au! Bart concludeert dat The Bloody Limit 
een goedgekozen naam is. 

No Limits
Voor ons is de limiet nog niet bereikt. We blijven proberen. 
Want als-tie vaart, dan vaart-ie lekker. Heel lekker zelfs! En 
we krijgen vanzelf ooit handigheid in het (veel sportievere) 
zeilen op zo’n open bootje. We zijn benieuwd wanneer de 
wedstrijden bij ons op de Maas kunnen worden hervat. In-
tussen hebben wij de tijd om nog even te oefenen….
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Tijdens diverse verenigingsactiviteiten kwam, uit gesprekken met oudere 
leden, bij mij het beeld naar voren dat er in de begintijd van de PZV meer 
aandacht was voor onderling leren en trainen. Als nieuw lid vond ik dat wel 
een aantrekkelijk beeld. Niet dat er daar nu geen aandacht meer voor is, 
maar zelf heb ik de behoefte aan meer gerichte activiteiten.  De vraag is 
of dit ook leeft onder andere leden. Om hierachter te komen heb ik een 
(korte) enquête uitgezet onder nieuwe leden en leden die al langer lid zijn. 
De uitkomsten zijn besproken met de activiteitencommissie en het bestuur 
van de PZV.

Piet Schrijver

Nieuwe leden
Om hier inzicht in te krijgen is een korte 
online enquête uitgezet onder 88 leden 
die lid zijn sinds 2013 of later. Van deze 
88 leden heeft 32 deelgenomen aan de 
enquête. Dit is 36%. Vanzelfsprekend 
willen nieuwe leden graag de eigen ken-
nis en vaardigheden ontwikkelen binnen 
de PZV. Dat is voor velen een belangrij-
ke reden om lid te worden van de PZV. 
Ze willen graag ervaring op doen, zodat 
ze – op termijn – zelfstandig op zee kun-
nen zeilen.
Als we kijken naar de belangrijkste on-
derwerpen waar nieuwe leden zich wil-
len ontwikkelen dan komen kennis en 
praktijk van navigeren, en tochtplanning 
naar voren. Gevolgd door manoeuvre-
ren en bijzondere verrichtingen, zoals 

man over boord, bijliggen, ankeren, e.d. 
Een derde groep is meer geïnteresseerd 
in techniek aan boord: motortechniek, 
elektro, verstaging. Hoe ga je er tijdens 
een tocht mee om als er dingen stuk 
gaan? Een vierde groep wil graag meer 
ervaring opdoen met het zeilen op zich, 
zoals: het gebruik van de spinnaker en 
het trimmen van de zeilen. Een laatste 
groep wil een certificaat halen voor ge-
bruik van de marifoon of radar. 

Oudere leden
Daarna is de rest van de 139 leden be-
naderd. Van deze leden heeft 51 deel-
genomen aan de enquête. Dit is 37 %. 
Leden die al langer lid zijn herkennen 
het onderwerp. Ze zijn lid van de PZV, 
omdat ze wat willen leren én ook voor 

de gezelligheid. Een typerende uitspraak 
voor de PZV is: “Volgens mij kan het 
één niet zonder het ander. Goed leren 
zeezeilen in een gezellige, vriendschap-
pelijke omgeving”. 80% van de ervaren 
leden vindt het een rol van de PZV om 
(nieuwe) leden op te leiden of te trainen, 
maar het moet geen zeilschool worden.
Er is veel ervaring binnen de vereni-
ging op allerlei vlak. Een flink deel van 
de ervaren leden wil zich wel inzetten 
om deze ervaring over te brengen. Maar 
ook ervaren leden willen trainen en er-
varing opdoen op velerlei gebied. Als 
zeezeiler is het een ‘leven lang leren’.
Een aantal mensen benadrukt dat niet 
de indruk moet worden gewekt dat de 
PZV nieuwe leden, die weinig tot geen 
ervaring hebben, op gaat leiden tot er-
varen zeezeilers. Van nieuwe leden mag 
een bepaald kennisniveau worden ver-
wacht.

Conclusies
Het onderwerp leren en trainen wordt 
zowel door nieuwe als door oudere le-
den herkend. Maar de PZV zou de PZV 
niet zijn als leren zeezeilen en gezellig-
heid binnen de vereniging niet hand in 
hand zouden gaan. Dus we gaan het le-
ren en trainen zoveel mogelijk combine-
ren met bestaande activiteiten. Onder-
werpen als tochtplanning en navigeren 
zijn goed te leren in de voorbereiding 
van de Ramsgatetocht en andere lange-
re tochten. Daarnaast kunnen nieuwe 
en oudere leden oefenen met een er-
varen schipper met een eigen schip, of 
eventueel met een gehuurd schip, voor:
- Navigeren
- Manoeuvreren
- Tochtplanning
- Bijzondere verrichtingen
- Techniek en reparaties aan boord
- Zeiltechniek, trimmen, etc.

Voor een concreet cursusaanbod wordt 
de samenwerking met de ASCN ge-
zocht. De ASCN staat open voor een 
dergelijke samenwerking en heeft bij-
voorbeeld al afspraken gemaakt met 
(zee)zeilscholen voor het aanbieden van 
cursussen.

Ik eindig met een leuk idee, dat door 
één van de deelnemers aan de enquête 
is aangedragen: het bespreken van casu-
istiek. Problemen onderweg en hoe ben 
je hiermee omgegaan. Dit is een mooi 
onderwerp om inhoud en sociale ont-
moeting te combineren tijdens vereni-
gingsavonden.



Noord Spanje
Na een diepe winterslaap van de Beagle 
in Sada gaan we begin april, via Santiago 
de Compostella, weer naar de boot en 
tuigen haar weer op voor een mooi sei-
zoen. Wat een geweldige stad overigens: 
Santiago met al die Camino-gangers. De 
sfeer in Spanje, in die oude plaatsen 
spreekt ons bijzonder aan. Wij kunnen 
er dagen blijven zonder ons te vervelen. 
We hebben zo’n beetje alle ria’s aange-
daan in het noordwesten van Spanje. 
Op zich schitterende baaien en beschut 
zeilwater maar het viel ons toch een 
beetje tegen. Het weer zat niet mee, 
koud en veel regen en in Ria de Arou-
sa bijvoorbeeld is het één en al vlonder 
(Bateas) voor alle mosselkwekerijen. Er 
zijn wel ‘shipping lanes’ vrijgehouden 
voor de bootjes. Als het hoog zomer is 
en je kunt lekker ankeren en zwemmen, 
zal dit gebied zeker een andere indruk 
achter laten. De natuur is er schitterend 
en de tapas!...wat is Noord Spanje een 
fijne streek.

Portugal
En dan op naar Portugal, de eerste ha-
ven is Viana de Castelo. Direct een an-
dere sfeer en architectuur. Ook hier er-
varen wij één en al vriendelijkheid. Wat 
we ook fijn vinden is dat de havenmees-
ter je altijd komt helpen bij het aanleg-
gen. Dat is ergens halverwege Frankrijk 
begonnen. We maken tochten van 40-
50 mijl op een dag. De marina van Porto 
ligt tegen het visserswijkje Afurada aan. 
De restaurantjes hebben hier allemaal 

een barbecue buiten staan waar heerlij-
ke vis vanaf komt: dat gaan we vaker te-
genkomen. We huren een auto om ook 
iets van de Douro vallei te zien. Bijzon-
der mooi en natuurlijk moeten we ook 
de nodige port proeven. In Lissabon is 
er een goede marina voorbij de beken-
de brug. Er is ook een haven direct on-
der de brug, maar wat een kabaal komt 
hiervan af: formule 1 waardig... daar wil 
je niet liggen! Lissabon is natuurlijk een 
geweldige stad om lekker te wandelen, 

Arie van der Hoek 

Wat hebben we afgelopen zeilseizoen veel meegemaakt en gezien! Van Sada bij La Coruna naar Valencia, van 10 
graden naar 38 graden, van stevige wind en hoge grijze golven naar een vlak zeetje met blauw water, van een kopje 
koffie van 65 cent naar € 3,75, van € 15 havengeld naar € 170. Ja, je maakt wat mee als je 6 maanden op de boot 
leeft. En dan hebben we het nog niet eens over de verschillende technische uitdagingen onderweg. 

   PZV Zeezeilen 1 - 2020    41  Gibraltar40    PZV Zeezeilen 1 - 2020

Zeilen in Spanje en Portugal 

To
ch

tv
er

sl
ag

musea te bezoeken, een fietstochtje 
langs de Taag, een dagtocht naar Sintra 
(Unesco erfgoed) en natuurlijk een ritje 
met tramlijntje 28. Na een week trek-
ken we weer verder naar het volgende 
hoogtepunt Zuid Portugal. Zodra je bij 
Cabo de São Vicente de koers verlegt 
van Zuid naar Oost, is de kust geweldig 
mooi. Rotspartijen (Ponta de Piedade), 
dorpen op de helling, strandjes en pri-
ma havens als Lagos en Portimão. Echt 
plaatsen om de toerist uit te hangen, je 
bent er zeker niet de enige die dit doet. 

Zuid Spanje
Weer in Spanje aangekomen vonden we 
Cadiz ook wel bijzonder. De stad ligt op 
een heel smalle landtong is volgebouwd 
en heeft zeer smalle straatjes. De plaats 
wordt ook wel ‘klein Havana’ genoemd. 
Het heeft een rijke historie met o.a. 
Christoffel Columbus en als thuisbasis 
voor de ‘Zilvervloot’. Gibraltar was toch 
ook wel één van de ‘toppertjes’. Niet 
alleen vanwege de goedkope diesel (75 
ct/l) maar op ‘the Rock’ aapjes kijken 
is toch ook bijzonder. We hebben ons 
met een busje naar boven laten brengen 
met een mooie uitleg van de historie, zo 
heeft Nederland meegevochten tegen de 
Spanjaarden om Gibraltar te veroveren. 
En natuurlijk iets over de Brexit, “Ja… 
gelukkig geen Europa meer…eindelijk!” 

Zuid Portugal
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Vissen
Zo lang we in de Med varen is er nog geen visje gevangen met 
de paravaan. Tijd om een hengeltje aan te schaffen. In Denia 
kopen we een hengel met garantie… oeps!…. gegarandeerd 
een vis aan de haak?... “Nou nee, dat ook weer niet”, zei de 
verkoopster. Maar de eerste keer dat we gaan vissen met onze 
nieuwe aanschaf is het raak, twee makrelen, 3 kleine bonito’s 
en 2 kleine mahi mahi’s. We zijn er blij mee. Op Ibiza begint de 
koelkast ook te zeuren over ‘lage spanning’ en valt regelmatig 
uit en geeft na 3 dagen volledig de geest. We laten het maar 
zo, het seizoen is bijna over en we hebben toch onze koel/
diepvries combi die weer als een zonnetje werkt!

Eindbestemming Valencia
Na Ibiza varen we naar onze winterbestemming Valencia, de 
sinaasappel en Paella stad. De haven waar we liggen is prima 
beschut voor de wind en inlopende golven, daar hebben we 
vertrouwen in. We zijn nog een paar weken aan boord om 
van Valencia te genieten. Een geweldige stad met heel veel 
fietspaden. Met moderne architectuur in de bekende droge 
rivierbedding en oude gebouwen zoals de Mercado Central, 
waar zo’n 300 handelaren hun waar aan de man proberen te 
brengen. Valencia, echt een Stedentrip-bestemming.

Ik kijk vreemd op, als het donker wordt, ik de lampjes op 
het schakelpaneel zie flikkeren. De volgende avonden zie ik dit 
weer! Nu wil ik toch echt weten wat hier gaande is. Ik loop 
met een multimeter door de boot, koppel gedeeltes los, meet 
alles van voor naar achter en... ja hoor... gevonden! Ergens op 
een onmogelijke plaats is een shuntweerstand geplaatst om 
het stroomverbruik te laten zien op het instrumentenpaneel. 
Hier was een dikke stroomkabel half los getrild. Even de M10 
bout weer aandraaien en het euvel is verholpen. En ja, de 
noodkabel voor de diepvries/koel combi heb ik ook weg kun-
nen halen. Alles werkt weer als vanouds. 
We hebben er niet lang plezier van gehad want we gaan naar 
huis. De winter komt er aan, na een fantastisch zeilseizoen!!

was toch een beetje de strekking.
Niet altijd en overal pret
Hierna de Middellandse Zee op naar Estepona een heel leuk 
plaatsje met kleinschalige toerisme. Gevolgd door Marbella, 
wat een gekte daar zeg! Een drukte, een mensenmassa, res-
taurants waar je naar binnen getrokken wordt, snel wegwe-
zen hier. In Malaga vonden we in de stadshaven een plaatsje. 
Het was duidelijk dat ze hier gericht zijn op cruiseschepen. Je 
betaalt niet per nacht maar per 24 uur. Daarbij komt iets van 
€ 70 water per 24 uur. Bij wisseling van de ‘shift’, werden we 
door de nieuwe haven autoriteiten elke keer opnieuw gecon-
troleerd, zelfs een keer om 12:00 ‘s nachts. Maar de plaats 
Malaga is mooi. Zo varen we al kust hoppend naar Alicante 
(Volvo Ocean Race). We liggen in een mooie marina, maar 
hadden de behoefte om de boot met de boeg naar de steiger 
te leggen zodat we wat meer wind in de kuip zouden vangen. 
Helaas brak de gaskabel toen ik een tikkie gas terug wilde ge-
ven om tot stilstand te komen. We maakte een harde landing. 
Gelukkig viel het achteraf mee. Met een klein beetje gelcoat is 
het in de winterperiode hersteld. Er was een rijk gesorteerde 
scheepswinkel die de juiste gaskabel kon leveren. Ondanks het 
omleggen van de boot en de wind door de kuip vonden we 
de keukenvloer op een avond toch wel warm worden. Ook 
de geur in de boot was anders dan normaal. En ja hoor… de 
accu’s hadden het begeven en één was aan het koken. Bij de 
scheepswinkel exact dezelfde accu’s kunnen kopen. Na een 
paar dagen kreeg de ‘eigenbouw’ koel/diepvries combinatie 
kuren. Hij gaf aan te weinig spanning te hebben. “Hoe kan 
dit nu weer? We hebben nieuwe accu’s!” Je gaat allemaal din-
gen verzinnen om er achter te komen wat er aan de hand is. 
Tot slot heb ik een dikke kabel bij de inmiddels vertrouwde 
scheepswinkel gekocht en alle kabels en schakelaars omzei-
lend, de accu’s rechtstreeks verbonden met de diepvries/koel 
combi. Hij liep weer als een zonnetje en de pastis met ijs-
klonten waren weer perfect! Maar het waarom bleef me toch 
achtervolgen. 
Al genietend van het Spaanse leven en de verschillende plaats-
jes, bereiken we Denia. Vanaf hier maken we een mooie tocht 
naar Ibiza. We liggen een paar dagen op anker en genieten van 
het water en de schaduw van onze eigen boot op de bodem. 
Er komt een stevige wind aan en we besluiten om toch maar 
de haven van Sant Antoni op te zoeken. Hier is sprake van 
legale diefstal: € 510 voor 3 nachten! We maken desondanks 
mooie tochten, met de huurauto, over het eiland en kijken 
onze ogen uit hoe de (Engelse) jeugd vakantie viert en gekleed 
gaat!

Koken op inductie, géén gas 
aan boord
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In deze refit-fase lag de vraag of we 
met gas of zonder gas zouden gaan 
koken aan de basis van ons elektri-
citeitsplan. Na wikken en wegen be-
sloten we voor elektrisch koken te 
kiezen. Dat betekende dat we géén 
gasbun hoefden aan te schaffen die 
veel ruimte vraagt en alle bestaande 
koperen gasleidingen verwijderd kon-
den worden. Dat laatste is maar ten 
dele gelukt omdat we er (nog) niet bij 
kunnen.
In eerste instantie was de werf scep-
tisch, maar werkte wel volledig mee: 
ze zagen er ook de uitdaging in, om-
dat verduurzaming op schepen steeds 
vaker voorkomt. We waren niet de 
eersten die het aankaartten, wel wa-
ren we bij de werf de eersten die de 
uitdaging aangingen èn het succesvol 
hebben afgerond. 
Deze beslissing heeft uiteraard een 
kostenplaatje tot gevolg, dat aanzien-

lijk hoger ligt dan een gasbun met 
twee gasflessen. Wij hebben veiligheid 
als belangrijkste uitgangspunt gekozen. 
Door de gecreëerde oplossing en de 
220V en 12V ‘speels’ met elkaar te in-
tegreren is er veel gemak aan boord.

Het plan
We hebben gekozen voor 12V ge-
lijkstroom in combinatie met 220V 
wisselstroom. Nadat deze keuze ge-
maakt was, is besloten om met 3 ac-
cubanken te gaan werken:
- Startaccu 105 Ah
- Servicepakket 525 Ah (5*105 Ah)

Waarom 12V en geen 24V of 48V? 
Dit is een bewuste keuze om het een-
voudig te houden. Nu zijn er twee 
hoofdspanningssystemen bij ons aan 
boord 12V en 220V. Ga je voor 24V 
of zelfs 48V, dan heb je een veelvoud 

In 2017 hebben we een Dartsailer 38 gekocht en zijn we gestart met een zeer groot refit-programma. Hierbij 
werden we gesteund door Rob Beute en medewerkers van Scandinavian Yachts te Workum, en uiteraard door 
familie om ons heen met ervaring.

Harry van der Plas

aan accu’s nodig, want 24V is 2*12V 
in serie. Dit betekent dus ook een 
toename aan gewicht en ruimte en 
kost dus ook veel meer! Dan is be-
paalde apparatuur alleen op 12V be-
schikbaar en moet je van 24V weer 
converteren naar 12V, zoals je voor 
notebooks naar 19V en voor USB/
Mobiles/Tablets naar 5V moet. Uiter-
aard is dat alles geen probleem maar 
het is m.i. verstandig dit tot een mini-
mum te beperken.

Laagspanning gevaarlijk? 
Bij laagspanning systemen is het be-
langrijk de kabeldikte en de verbindin-
gen goed te ontwerpen: door de hoge 
stromen kan er bij foute dimensione-
ring brand ontstaan. Zo trekt onze in-
ductie kookplaat 250A bij 3.000 Watt 
op 12V; dat is 18x meer dan op 220V. 
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Layout ontwerp keuzes
Ook de lengte van de kabel van de 
accubank naar het kooktoestel en bij-
voorbeeld de boegschroef speelt een 
grote rol (zie Draad tabel). Met deze 
gegevens zijn we naar de tekentafel 
gegaan. Wij hebben bijvoorbeeld onze 
boegschroef met 6 meter 95mm2 ka-
bels aangesloten, en de Multiplus 16A 
omvormer met 140mm2 (2*70mm2) 
lengte maximaal 1.10 meter
Daarnaast meten wij de temperatuur 
van de accupolen bij gebruik en als 
deze te hoog wordt, schakelt alles (vei-
ligheidshalve) automatisch uit.
Tussen het servicepakket en de afne-
mers zit een hoofdzekering net als bij 
de boegschroef en de 12V voeding van 
de omvormer. Ik overweeg om naar de 
startmotor nog een zekering te plaat-
sen voor extra veiligheid.
Daarnaast zitten er 6 stuks zware 12V 
hoofdschakelaars in het schip: 
- Startaccu  12V, 105Ah
- Servicepakket  12V, 525Ah
- Kookpakket  12V, 560Ah
- Boegschroef  12V
- Omvormer 1 16A/220V  = 3520W = 
294A/12V
- Omvormer 2 2,3A/220V = 500W = 
41A/12V
Alle lichtpunten in het schip zijn led 
en daarmee laagverbruikers. De kook-
plaat, koelbox en koelkast en de na-
vigatieapparatuur zijn de grootste 
stroomverbruikers. 
Het zonnepaneel levert stroom, maar 
kan tijdens een tocht alleen bij mooi 
weer het verbruik redelijk compense-
ren.

elk aansluitpunt heeft een eigen zeke-
ring
2. Gescheiden groepen walstroom die 
direct en parallel op de kleine omvor-
mer (500W) met USB/220V geaarde 
stopcontacten zitten
3. 220v zware groep die altijd via de 
zware Victron 16A omvormer loopt 
met in/uit-schakelbare geaarde stop-
contacten
4. Betrouwbaarheid en beschikbaar-
heid.

Schakelkast
In de schakelkast zitten dus 3 groepen. 
Daarvan zitten er twee achter omvor-
mers en de derde niet. Achter de derde 
groep zit bijvoorbeeld de acculader van 
het servicepakket en de startaccu via 
een stopcontact dat achter een week-
klok zit. Maandag t/m donderdag staat 
deze in principe uit om dat de boot dan 
niet gebruikt wordt en alles uit staat. 
Wel laadt het zonnepaneel het servi-
cepakket continu, indien dat nodig en 
mogelijk is. Deze stopcontacten doen 
het dus ook alleen als we aan de wal-
stroom liggen. Dat geldt ook voor de 
220V verlichting in de machinekamer 
en de achterste bakskist. Wel hebben 
we op cruciale plaatsen 12V ledstrips 
van 8 watt (50cm) zitten, automatisch 
geschakeld via een microschakelaar. 
Dus: gaat het motorluikluik open, dan 
gaat de verlichting automatisch aan, tot 
het luik weer gesloten wordt. 

Walstroom
We hebben twee soorten stopcontac-
ten (220V met of zonder USB- omvor-
mer erin) aan boord. Deze zitten op de 
kleine omvormer en direct achter de 
walstroom. Als het schip niet aan de 
walstroom ligt, valt het relais af (scha-
kelt uit) en zijn deze stopcontacten in 
principe stroomloos. Door de kleine 
omvormer in te schakelen kan een 

Het 220V net
De kookplaat (een dubbele inductie) 
en de magnetron zijn grootverbruikers 
zoals de berekening aangaf. Als we ge-
durende langere tijd 3.000 W gebrui-
ken, dan trekt dat 250A en hebben we 
na twee uur de accu’s voor 500/560 
= 89% ontladen, dus 11% restcapaci-
teit en moeten we echt stoppen. Voor 
normale accu’s ligt dit veelal op 40% 
restcapaciteit (de groene zone in de 
Ontladingstabel) bij een accuspanning 
van 11,9V. Uiteraard komt het tijdens 
het varen niet of nauwelijks voor dat 
we zeer langdurig zoveel vermogen 
trekken. We zetten koffie (Nespres-
so), koken water (waterkoker 300 W), 
bakken een ei of verwarmen soep. Dat 
zijn allemaal korte acties, want koken 
op inductie gaat in ons geval vrij snel 
omdat onze platen naar behoefte kun-
nen schakelen tussen 200 en 1800W. 
De omvormer, een Victron Multiplus 
16 A (een redelijk recent model), kan 
laden en/of omvormen tegelijk. Liggen 
wij dus aan de wal, dan regelt deze 
‘Digital Multicontrol’ dat wij uit de wal 
‘ophalen’ wat de meter (zie foto) aan-
geeft, maximaal 16A, en laadt het schip 
de rest bij uit eigen accu’s. Dus havens 
die 6A/220V leveren, zijn geen pro-
bleem. We begrenzen de unit op 4A 
en hetgeen er op dat moment meer 
nodig is, maximaal 12A, leveren de 
kookpakket-accu’s van het schip op dat 
moment bij.
Om het 220V-gebruik goed te kunnen 
reguleren, hebben we een 220V scha-
kelkast ontworpen. Daarbij hadden we 
4 doelen:
1. Veiligheid; alle drie de hoofdgroepen 
hebben een eigen aardlekschakelaar en 
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USB-device geladen worden of een no-
tebook aan stroom. Mijns inziens is het 
verstandig om daarvoor een adapter te 
gebruiken van 12V naar 19 v in plaats 
via 220V te gaan. 

Standenschakelaar
De specifieke boordstopcontacten 
achter de Victron 16 A omvormer/
lader (max. 3.520 Watt) krijgen altijd 
hun spanning via de omvormer. Dit 
omdat de omvormer dermate “intelli-
gent” is, dat hij zelf het ingeschakelde 
stopcontact spanning geeft als we aan 
de wal liggen en de omvormer niet via 
12V gekoppeld is (uiteraard als de spe-
cifieke hoofdschakelaar en/of de scha-
kelaar op het control-paneel uit staat). 
Om overbelasting van de omvormer 
te borgen, zijn de 220V stopcontacten 
apart gezekerd, elk stopcontact ook 
een eigen relais. We kunnen dus via 
een standenschakelaar switchen tussen 
deze specifieke ‘zware’ stopcontacten. 
Er is er steeds dus maar één ingescha-
keld: 
1.  Koffie-unit
2.  Kookplaat
3.  Magnetron/oven
4. Plaatradiator punt i.c.m. stopcon-
tact toiletruimte (natte cel voor bv een 
föhn)
5.  Vrij
6.  Vrij
Reden is dat o.a. de kookplaten of de 
combimagnetron/oven dermate veel 
wattage kunnen vragen, dat daarmee 
de omvormer langdurig zou moeten 
pieken bij dubbelgebruik. 
Voor de veiligheid en om het netwerk 
12V en 220V net te scheiden worden 
de 220V-relais geschakeld via een Ar-
duino-relaisbord op 5 V. De relais op 
dat bord worden met laagspanning ge-
schakeld (6-standen) en elk relais scha-
kelt zijn eigen 220V relais, waardoor 
er een laag stroomverbruik is en alleen 
één relais staat ingeschakeld…. het 
Nespresso koffieapparaat natuurlijk 
De 220V-schakelkast is ten opzich-

te van de walstroom op alle drie de 
groepen gezekerd met een hoofdze-
kering. Zowel de aarde (groen/geel), 
nul (blauw) en fase (bruin/grijs) lopen 
over de zekeringen. Omdat het schip 
meerdere aardeplaten heeft, is de aar-
de van de kast ook gekoppeld op zo’n 
aardeplaat. Op de andere aardeplaten 
is de motor geaard. Victron adviseert 
overigens ook de 12V (-) op een aar-
deplaat aan te sluiten.

Inductie koken
Wij hebben vrij zware inductiekook-
platen, die zowel in temperatuur als 
vermogen (van 200 tot 1800W) in-
stelbaar zijn. Kiezen voor hoog ver-
mogen belast de omvormer zwaar, 
maar je bent dan ook zeer snel klaar. 
Koken op laag vermogen trekt minder 
stroom, maar je verbruik neemt toe: 
door de langere duur heb je meer 
warmteverlies. Het is dus evident dat 
je je accupakket en de omvormer af-
stemt op de keus (snelle of langzame 
platen) die je maakt. Hoe kleiner het 
accupakket, hoe korter je kunt koken; 
als je kookplaten een laag vermogen 
hebben, heb je meer kooktijd nodig. 
Wij hebben bewust 560A diepontla-
ders VMF type!

Verbeteringen
We gaan in de centrale meterkast, wel-
ke makkelijk toegankelijk is, een kast 
plaatsen met zo’n 5 zekeringen/scha-
kelaars 16 A. Hierop komen onder an-
dere de boiler en plaatradiator(en) te 
zitten, zodat we ze makkelijk aan en/
of uit kunnen zetten. Ook zorgen we 
dat er minimaal 2 vrije plaatsen zijn, die 
vast afgemonteerd zijn.
Naar de toekomst toe zal er mogelijk 
nog 1 of meer extra stroom bron(nen) 
bij moeten als we langere dagen ach-
tereen op zee verblijven. Daarvoor zijn 
er diverse oplossingen: Zonnepanelen, 
extra dynamo, windgenerator, hydro-
generator of een dieselgenerator. Daar 
gaan we nog verder op studeren.

Detail schakelkast 220 V Draaischakelaar 220 V Relaisgroep

 

AGM accu’s
Wat is een AGM accu?
AGM staat voor Absorbed Glass Mat. 
Bij een AGM accu is het accuzuur op-
genomen in geweven glasvezelmatten 
die zich tussen de loodplaten van de 
accu bevinden. Dit in tegenstelling tot 
andere soorten loodaccu’s, waarbij het 
accuzuur zich los in de accu bevindt. 
AGM accu’s van Intercel zijn zoge-
naamde ‘VRLA’ accu’s. VRLA staat 
voor Valve Regulated Lead Acid en 
houdt in dat de druk in de accu gere-
geld wordt door drukventielen in het 
deksel van de accu. Mocht de druk in 
de accu te hoog oplopen, dan zorgen 
de ventielen er automatisch voor dat 
deze wordt teruggebracht naar een 
acceptabel niveau. Bij normaal gebruik 
van de accu zal dit echter nooit voor 
hoeven komen. Doordat AGM accu’s 
lekvrij zijn kunnen ze relatief eenvoudig 
vervoerd en verzonden worden.

Voordelen van de AGM accu
AGM accu’s kennen een groot aan-
tal voordelen. Ze hebben een lange 
levensduur, geringe zelfontlading en 
zijn onderhoudsvrij. Daarmee zijn ze 
aantrekkelijker dan andere soorten 
loodaccu’s. In de praktijk betekent dit 
dat de AGM accu langer meegaat, dat 
de accu lang opgeslagen kan worden 
zonder bijgeladen te hoeven worden, 
zonder dat deze daarbij teveel lading 
verliest, en dat de accu tussentijds niet 
bijgevuld hoeft te worden of ander 
onderhoud nodig heeft. Tevens kan de 
AGM accu in iedere positie (behalve 
ondersteboven) gemonteerd worden 
zonder daarbij te lekken. Daardoor zijn 
ze uitstekend toe te passen op locaties 
die moeilijk bereikbaar zijn. Doordat 
de AGM accu amper onderhoud be-
hoeft is deze uitstekend toepasbaar in 
autonome systemen of toepassingen 
die erg afgelegen zijn. De AGM accu is 
daarmee voor lange tijd een betrouw-
bare energiebron.

AGM accu’s in allerlei soorten en maten
AGM accu’s komen in veel verschillende 
formaten en met veel verschillende spe-
cifieke eigenschappen. Zo zijn er kleine 
6 V AGM accu’s voor gebruik in bijvoor-
beeld speelgoed of modelbouw, maar 
ook grote AGM accu’s die speciaal ont-
worpen zijn voor zwaar cyclisch gebruik 
of UPS systemen. Voor vrijwel iedere 
denkbare toepassing is er een geschikte 
AGM VRLA Loodaccu te vinden.
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Als je serieus van plan bent een tweedehands boot aan te schaffen, is een keuring echt het overwegen 
waard. Maar voor je zover bent heb je als ’t goed is al een hoop boten bekeken. 

Natuurlijk, we hebben allemaal zo ons wensenlijstje in 
het hoofd. Of je een stuurwiel of helmstok zoekt, hoe 
ruim wil je je kajuit, hoe ruim is je budget, zoek je een 
modern of klassiek schip… die zaken moet ieder voor 
zich kiezen. Maar ook als je eenmaal een type hebt ge-
kozen, dan valt er nog genoeg te wikken en te wegen, 
voordat je tot een bezichtiging – laat staan aankoopkeu-
ring - overgaat. Want er zijn meer boten dan kerkto-
rens! Hoe maak je een selectie tussen al die bootjes die 
(op papier) aan jouw wensen voldoen?

Timmermansoog
Nou ben ik geen bootontwerper, maar na jaren van 
meevaren met anderen, en vooral ook veel bootjes-kij-
ken, heb ik een eigen ‘timmermansoog’ ontwikkeld. 
Geen hogere wiskunde, maar algemene vuistregels om 
naar de ‘logica’ van een boot te kijken. 

Motorvermogen
Het vermogen van de motor ligt normaal gesproken 

tussen de 3 en de 5 pk per ton totaalgewicht. Lichte 
boten gaan richting 5 pk; zware boten richting 3 pk.
Ligt het vermogen lager dan dat, dan kom je bij zwaar 
weer op zee niet tegen de golven in. En met sterke stro-
ming heb je ook een probleem.
Heeft de motor veel meer pk’s, dan zal de motor ver-
roeten omdat je nooit het volle vermogen gebruikt. De 
motor draait dan suboptimaal, en zal roetdeeltjes uit-
scheiden die zich in blok en uitlaat vastzetten. Dit laatste 
komt vaker voor dan je denkt... 

De kiel
De diepgang is vaak ongeveer het aantal voet in lengte 
gedeeld door 2. Een kortere kiel betekent dat de boot 
minder hoog aan de wind zal varen; langer betekent erg 
hoog aan de wind kunnen varen.
De ballast (gewicht van de kiel) is ongeveer een derde 
van het totaalgewicht van de boot.
Zwaarder betekent stabieler dus minder snel reven; 
minder is iets sneller maar bij windkracht 4 of 5 reven.

De romp
Vaak is de breedte ongeveer een derde van de lengte 
van de boot. Breder biedt meer comfort binnen, maar 
ook iets minder snelheid bij weinig wind. Ook lopen 
brede boten iets sneller uit het roer, maar dat draagt 
op zich wel weer bij aan de veiligheid.
Smalle boten hebben een hogere beginsnelheid en 
moeten iets eerder reven. Daar staat tegenover dat zij 
juist aandewinds vaak beter presteren dan brede bo-
ten, die juist geschikter zijn voor ruimere wind.
Een bolle romp maakt dat de waterlijn langer wordt 
onder helling: dat geeft extra snelheid. 

De mast
De doorvaart hoogte van een gemiddeld toerjacht is 
de lengte van de boot plus een derde.
Een langere mast betekent meer snelheid en eerder 
reven. Een kortere mast geeft meer zeilcomfort maar 
minder snelheid. 

Bootjes kijken
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Wat moet je met vuistregels?
Als ik, naar een voor mij, onbekende boot kijk (of 
naar een nieuwe boot van een clubgenoot) dan kan 
ik aan de hand van bovenstaande vuistregels al een 
heel behoorlijke inschatting maken van het zeilge-
drag van een boot. En wijkt de boot op een punt 
fors af? Dat kan (en daar kan een goede reden voor 
zijn), maar dan wil ik wel graag weten waarom de 
ontwerper daarvoor heeft gekozen. 

Bovenstaande lijst is natuurlijk lang niet compleet. 
Ik ben erg benieuwd naar welke criteria jullie han-
teren bij het bekijken van een boot. Want zelfs als 
je helemaal niet van plan bent een boot te kopen, 
je blijft toch altijd kijken…

Willem Triki

Soms zie je door de masten de boot niet meer….

Nieuwe leden in 2019: 
Anniek van Eijkern, Bastian Baas, Bertran van de Wiel, 
Garbrand Bakker, Gerard van Veen, Hans Kampers, 
Harm Uuldriks, Harry van der Plas, Imke Marks, Joost 
van der Velden, Kees Bink, Marloes Visser, Monique 
Bink-Sluiter, Nicole Kivits-Barendse, Philip Nienhuis, 
Reineke Blok, Rianne van der Plas, Rob van Agteren, 
Rudolf Pap, Silvester Kivits, Willem Sederel, 

Nieuwe leden 2020: 
Bert Leendertse, Wim de Wert

Opzeggingen 2019: 
Annemarie Bouma, Guido Teeuwen, Jean-Pierre 
Cantor, Jos Beerepoot, Luc Peeters, Marc Ichau, 
Olga Fries, Roel Hartman

Overzicht nieuwe leden en opzeggingen vanaf januari 2019

Monsterrol
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We liggen in de zuidelijke baai van Milos, het meest westelijke eiland van de zuidelijke Cycladen. Zo’n 90 Nm 
naar het zuiden ligt Kreta, het grootste eiland van Griekenland. Lang geleden zijn we daar als backpackers vanuit 
het oosten heen gereisd met de veerboot en een paar dagen geweest. Na onder andere een bezoek aan Knossos 
zijn we toen weer vertrokken met het idee, hier komen we nog wel eens terug. Ons plan is om langs de noordkust 
zeilend van west naar oost te gaan. Aan deze kust liggen al sinds de oudheid een aantal havens en van daaruit kun 
je prima het achterland verkennen.

De meest westelijke haven is Chania. 
Onze vrienden zullen op het vliegveld 
vlakbij landen. We hebben al gezien dat 
er langs de noordkust niet veel baaien 
zijn en dat de afstanden tussen de ha-
vensteden redelijk groot zijn. Als we de 
tocht langs de kust meer gedetailleerd 
gaan bekijken blijkt de eerste zeiltocht 
meteen redelijk lang en gecompliceerd; 
om een schiereiland heen en dan via 
een route voor onderzeeërs naar de 
volgende haven Souda. Voor dat laatste 
stuk zou je ook nog eens toestemming 
moeten vragen. Onze vrienden hebben 
nog nooit gezeild. We zien dus af van 
dit plan en kiezen voor Rethymno, de 
volgende oude havenplaats.

Nog weinig wind
We verwachten met de heersende 
noordwestenwind de hele tocht vanaf 
Milos in een rak te kunnen zeilen. Helaas 

zijn de goden ons slecht gezind want 
er zal de komende dagen geen of zeer 
weinig wind zijn. De windmeter en het 
toplicht tevens ankerlicht zijn in de ha-
ven van Milos kapot gegaan. Door een 
plotselinge incidentele deining hadden 
boten en masten elkaar geraakt. Ge-
lukkig was dat onze enige schade. Maar 
zonder wind zullen we de windmeter 
niet missen. Het stoomlicht moet wel 
vervangen worden. Dus Peter zal nog 
een stukje de mast in moeten.

Het tochtplan is gauw gemaakt. De af-
stand is 90 Nm. Geen eb en vloed hier. 
We vertrekken in de nacht want we 
willen graag ’s middags aankomen. We 
hebben ervaren dat het iedere keer 
een verrassing is hoe en waar precies je 
kunt of moet aanleggen. De tocht van 
ongeveer 16 uur is wel een beetje saai. 
We zien samen welgeteld 3 cruise- of 
vrachtschepen in de verte.

Kreta op eigen kiel

‘Live-aboards’
Rethymno heeft een paar grote golfbre-
kers en in het marina-gedeelte liggen 
meerboeien. Vriendelijke live-aboards 
helpen en maken duidelijk hoe het 
aanleggen hier werkt. De faciliteiten 
bestaan uit water en elektra. Ergens 
zijn, volgens zeggen, geen al te schone 
douches en wc’s. Er zijn ongeveer 10 
zeilboten bewoond. Een paar door live-
aboards. Onze Duitse overburen vertel-
len dat we – met de bus – naar Chania 
moeten voor een nieuw toplicht en mis-
schien een windmeter.

Per bus langs de kust
Zo gezegd, zo gedaan. Een mooie tocht 
langs de kust die we nu niet bezeilen. 
Chania is een levendige stad. In de wa-
tersportwinkel worden we vriendelijk 
geholpen. De windmeter is niet op 
voorraad en daarvoor moeten we de 
manager spreken in zijn kantoor. Ver-
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volgens wordt eerst in een paar uur de hele wereldpoli-
tiek besproken. Een windmeter moet hij bestellen. Hij is 
behoorlijk aan de prijs. Levertijd is niet helemaal duidelijk. 
Levering is volgens hem geen probleem want het pakket 
kan door hem met de bus tot zelfs Iraklion gestuurd wor-
den. Dan kunnen we het bij het busstation ophalen. Toch 
maar niet gedaan.

De was en de meeste boodschappen moeten gedaan 
worden voordat de vrienden aan boord komen. Een was-
serette is een eindje weg, dus ik laat me daar met een taxi 
naar toe brengen. Tijdens het wachten zit ik gezellig te 
praten met een Argentijn van ongeveer mijn leeftijd. Hij 
woont nu een paar maanden hier. Als zijn geld op is gaat 
hij naar huis om weer wat geld te verdienen en kiest dan 
weer een andere bestemming.

Met vrienden als opstappers
Onze vrienden landen ’s avonds laat en met een gehuurde 
auto komen ze midden in de nacht aan en komen aan 
boord. We hebben de buren gewaarschuwd! Ook de 
vrienden waren lang geleden op Kreta. Zij hebben toen 
bijna het hele eiland bezocht en zijn dus ook in dit gebied 
geweest. We gaan een dag rondtoeren en voor hen is dit 
meteen een ‘journey down memory lane’. Maar herken-
ning valt niet altijd mee na zoveel jaar. En is eigenlijk ook 
niet zo belangrijk.
 
Na alle instructies en uitleg over het leven aan boord en 
tijdens het zeilen vertrekken we inderdaad zeilend naar 
onze eerste bestemming, naar Panormos. Voor de haven 

gaan we voor anker om te zwemmen en te overnachten.
Daarna gaan we naar een baai die Bali heet. Heel leuk en 
met het bijbootje naar de kant. Vervolgens is er niet veel 
keus en een stukje voor Iraklion is de enige beschikbare 
plek bij een sleper, die heen en weer vaart – gelukkig zon-
der veel deining te veroorzaken.

Iraklion is nu vlakbij, maar tijdens het palaver blijkt dat we 
allemaal niet zoveel zin hebben om midden in het toeris-
tische gebied in de haven te liggen. Iets verderop ligt een 
marina – dus hopelijk met douches en toiletten – in Porto 
Gouves. Daarvandaan kunnen we prima naar Knossos en 
andere archeologische bezienswaardigheden.

Aanmeren met loopplank
Dus op naar Porto Gouves. Eerst moeten we langszij aan 
de golfbreker. Echter met de deining die toch binnenkomt 
is dat niet prettig, ook al hoef je nu niet via de loopplank 
aan boord. We mogen toch iets verder naar binnen met 
het hek naar de kant. Dus wel met loopplank. Er blijft 
veel deining, maar ondanks dat ze het spannend blijven 
vinden lukt het ook onze vrienden om van en aan boord 
te komen. De faciliteiten zijn niet bijzonder, maar schoon. 
We huren een auto en gaan eerst naar het museum in 
Iraklion en de volgende dag naar Knossos. Daarna rijden 
we het achterland in en nu is duidelijk dat dit het eiland 
van de olijven is.

Olive oil needs sweat and toil to get into the can
But it is food and remedy for that troubles man
(Kostis Fragoulis)
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Wind en deining
Natuurlijk kunnen we met een auto ook weer flink inko-
pen doen. Gelukkig maar, want de volgende dag kunnen 
we door de deining niet van boord. De zeereling verbuigt 
en de verhaalklamp wordt eruit gerukt. De havenmeester 
komt wel af en toe polshoogte nemen. Toch moet hij nog 
de zee op. Met assistentie van een helikopter worden kin-
deren gelokaliseerd die gevaarlijk ver waren afgedreven. 
Hij kan die nu veilig aan land brengen. En ook de ouders 
die zwemmend achter de kinderen aangegaan zijn en ook 
in de problemen waren geraakt.

Gelukkig nemen wind en deining de volgende dag af en 
kunnen we verder. Met de auto hadden we al wat on-
derzoek gedaan naar de volgende havens of ‘marina’s’ op 
onze route naar Agios Nikolaus in het oosten. Die plaat-
sen bleken nog minder bescherming te bieden dan Porto 
Gouves. Omdat ook de vertrekdatum voor onze vrienden 
door al dat stilliggen dichterbij komt besluiten we in één 
ruk naar Agios Nikolaus te gaan. De windvooruitzichten 

zijn goed. Nog steeds zonder windmeter geven de gol-
ven en ons gevoel ons informatie over de windsterkte. 
Met allebei de zeilen wat gereefd wordt het toch nog een 
heerlijke zeiltocht.  
Agios Nikolaus ligt in een diepe baai, in rustig water en 
heeft een heel grote, veilige marina met alle faciliteiten. 
Een beetje zoals wij van een marina verwachten. Populair 
bij live-aboards. Bovendien is het een leuke plaats. We 
hebben nog tijd om samen een dag een auto te huren en 
gaan o.a. naar Elounda en zien Spinalonga liggen. Namen 
die ik me herinner uit de serie ‘Wie betaalt de veerman’, 
die heel lang geleden bij mij de interesse voor Griekenland 
als vakantieland wekte.

Voor onze vrienden eindigt hier de vakantie. Ze gaan met 
de bus naar het vliegveld van Iraklion en weer naar huis. 
Wij moeten natuurlijk weer wassen en inkopen doen en 
willen in noordoostelijke richting via Kassos en Karpathos, 
waar we vroeger ook geweest zijn, naar Kos waar over 
een maand de kinderen aan boord zullen komen.

• •

•

•

•

 

•

 
Uit de categorie ‘allways look on the bright side of life’ 
hebben we maar liefst 3 positieve kanten aan de Coro-
na-crisis kunnen ontdekken:
o  Watersport als ideale manier om social distancing toe 
te passen; de tweedehands bootjes-markt is helemaal 
opgebloeid! Kunnen we een nieuwe generatie zeezeilers 
enthousiasmeren?
o  Iedereen heeft dit jaar volop tijd om alle klussen te 
doen waar je anders niet aan toe kwam.
o  Nu Ramsgate 2020 niet doorgaat, lopen de Ramsga-
te’s weer parallel met het aantal jaren dat onze vereniging 
bestaat. De Ramsgate tocht is immers 1 jaar ouder dan 
de PZV….
De nadelen van een groeiende club met actieve zeilers: 
je komt ze overal tegen. Onze secretaris kreeg, midden 
in de Lockdown, een verontwaardigd telefoontje. Waar-
om PZV toch een evenement had georganiseerd, terwijl 
evenementen verboden waren. Om vervolgens vanuit de 
achtertuin te moeten toelichten dat onze PZV’ers elkaar 
overal ontmoeten, ook als we niks organiseren. En (op 
1,5 m afstand) dan graag even bijkletsen. Het PZV vaantje 
doet in ieder geval zijn werk!

We mogen ook steeds meer clubgenoten verwelkomen 
in onze besloten Facebookgroep PZV Leden. Naast een 
smoelenboek wordt t overigens wel tijd voor schuilna-
men-encryptie, want wat moet je toch met namen als Van 
Vronen en Quinton Dancy…
Binnen onze club niet alleen een heleboel optimisten, 
maar ook Theo met zijn BM12m2, Martijn met zijn Laser, 
Giel H. met zijn zelfgebouwde overnaadse zeiljol, Willem 
met zijn Soling…. Het wordt tijd voor de PDV: Philips-
DagzeilVereniging. 
Micha’s droge constatering: als je de bilgepomp standby 
moet zetten terwijl je boot al een half jaar op de werf 
staat, heb je het lek inderdaad nog niet boven water…
Henk en Sylvia zien er wel gat in: naast nieuwe loospijpen 
en huiddoorvoeren in de romp van hun nieuwe schip nu 
ook een gat in de romp hun (nog niet verkochte) oude 
boot. Maar daar moet je doorheen kijken….
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thousiast over. Daarom heb ik een bé-
tje op internet zitten zoeken naar een 
Midget.

Er stonden er enkele te koop waaron-
der twee Midgets 31 in Loosdrecht.
Natuurlijk heb ik gelijk een afspraak ge-
maakt om te gaan kijken. De ene boot 
was compleet uitgewoond en de ande-
re was echt als nieuw. Ik was gelijk ver-
kocht. Het is een gevoel wat je hebt als 
je op een boot komt.

Ik heb meteen een afspraak gemaakt 
om een proefvaart te maken op de 

motor. Samen met Harm Uuldriks heb 
ik die proefvaart gemaakt. Het is wel 
even wat anders om met een langkieler 
te varen. Dat wordt wel wennen. We 
zaten tijdens de proefvaart al plannen 
te maken voor de Ramsgate en zagen 
ons al de Noordzee oversteken met de 
nieuwe boot. Zoals iedereen nu weet 
zou dat heel anders lopen.

De boot ligt nu nog steeds in Loos-
drecht. Er kan nog niet gevaren worden.
Mijn oude boot de Jeanneau Vegados is 
snel verkocht en zal naar Friesland gaan. 
Misschien een nieuw PZV-lid? Maar de 

Vegados ligt nog voor de deur en kan 
ook nog niet weg vanwege de corona-
toestanden.

Hopelijk kunnen we na 28 april de nieu-
we boot ophalen en naar Oude Tonge 
varen. Ik woon daar nu aan het water 
en heb de luxe om mijn boot voor de 
deur te leggen. Ik hoop dat we snel 
weer een gezamenlijk evenement heb-
ben en wens iedereen veel sterkte en 
gezondheid in deze vervelende tijd.

Mijn nieuwe boot is een Midget 31. Een bé-
tje anders dan de standaard zeilboot. Het 
is een spitsgatter met een lange kiel en een 
aangehangen roer. De oorsprong van dit mo-
del ligt in Denemarken. Het is afgeleid van 
de Deense vissersjollen. De Midget 31 is een 
klassiek gelijnde S-spant spitsgatter, traditio-
neel uitgevoerd met bruine zeilen. De boot 
werd gebouwd in Kortenhoef bij Jachtwerf 
Gebr. De Kloet, al meer dan 40 jaar bekende 
zeilbootbouwers.

Waarom een Midget 31 kopen?
Ik was altijd al aan het kijken naar een lang-
kieler. Het zijn zeer stabiele zeilers en ze lo-
pen mooi door de golven. Het zijn natuurlijk 
geen snelheidsmonsters maar dat zoek ik 
niet. Gewoon heerlijk rustig zeilen en genie-
ten van weer en wind.
Mijn relatie had 30 jaar geleden met een 
Midget 26 gevaren en was daar heel erg en-
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Midget 31
Het is een rare tijd, nu tijdens deze coronacrisis. Ik heb net voor alle ellende begon een andere boot ge-
kocht. Maar in plaats van mijn nieuwe boot heb ik mijn oude boot voor de deur liggen.

Kees Bignell
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Ongemerkt heb je toch wel een aantal apparaten 
aan boord waarmee je graag internet-connectie 
wilt hebben. Zo hebben wij twee iPads, een lap-
top, een PC en twee mobiele telefoons aan boord. 
Heb je een stevig data abonnement zijn de mobiele 
telefoons altijd geconnecteerd maar ik sluit deze 
toch ook graag aan via een (gratis) Wifi-internet. 
Vaak verbinden we in de loop van de avond alle 
apparaten met het haven netwerk. Het komt ook 
voor dat je soms maar met 1 of 2 apparaten mag 
inloggen, dus is het even afstemmen aan boord. We 
hebben deze situatie wat eenvoudiger gemaakt!

WIFI versterker en router
Aan boord maken we gebruik van de ‘Alfa Wifi 
Camp Pro 2’. Dit is een eenvoudige router met een 
zeer gevoelige Wifi antenne. Deze pikt het, vaak 
zwakke, signaal van de haven, een kroeg of restau-
rant, op en maakt hiervan een eigen Wifi netwerk 
met een eigen naam (SSID) en versleutelde secu-
rity passwoord. Zo is bij ons aan boord het Wifi 
netwerk ‘Beagle_Wifi’ beschikbaar. Alle onze ap-
paraten zijn éénmalig ingesteld op dit netwerk en 
loggen automatisch in. Ik hoef alleen de router met 
het haven, kroeg, restaurant netwerk te verbinden 
en al onze iPads, PC’s en telefoons zijn dan direct 

verbonden met het internet. Een schematische 
voorstelling: zie hierboven

Google maar eens op: ‘Alfa Wifi Camp Pro 2’ en 
je leest, of ziet video’s, hoe eenvoudig e.e.a. in te 
stellen is. Mocht er geen Wifi beschikbaar zijn in 
de haven, of je ligt voor anker, dan kun je één te-
lefoon gebruiken als hotspot, vervolgens verbindt 
je de Alpha router aan deze hotspot en voilà alle 
apparaten hebben weer internet.
Je blijft natuurlijk qua snelheid wel afhankelijk van 
wat de haven te bieden heeft. We gebruiken dit 
systeem nu ruim een jaar op de Beagle en het be-
valt ons bijzonder goed. 

“Hebben we hier fatsoenlijk internet?” vraag ik aan de havenmeester na het aanleggen. “Bij het 
havenkantoor wel!” roept hij en is al weer weg. Herkenbare situatie, toch? We hebben op de 
Beagle wat maatregelen genomen om in de haven een optimale verbinding op te zetten. 

Een WIFI versterker 
aan boord? Arie van der Hoek 
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