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VAN DE REDACTIE  
 

Alweer de laatste Flitsen van dit jaar. Gaan de jaren steeds sneller of ligt het 

toch aan onze leeftijd? 

Voor mijn gevoel had ik kort geleden dezelfde zaken om over na te denken.  

Boot in of uit het water,wat doe ikzelf aan de boot, wel of geen dekkleed erover 

en vooral waar laat ik de inhoud van de boot. 

U allen herkent dit. 
  

Ikzelf ga altijd pas laat uit het 

water omdat ik geen afscheid van 

het zeilen kan nemen, maar er 

altijd toch weer klussen zijn te 

doen waardoor de boot beter op 

het droge kan staan. 

 

Het was weer een mooi jaar met 

een geweldige reunie op de 

Batavia werf, de 

Hemelvaartstocht naar  Terschelling en het najaarsevenement de 4 uur van de 

IFC in Hindelopen. 

Waar we enthousiaste verhalen van onze clubgenotenover hun zomertrips 

hebben gehoord en ook onze eigen verhalen kwijt konden. 

 

Ook in dit blad vertellen enkele leden bijzondere  verhalen over hun 

zeiltochten en of hoe ze problemen hebben opgelost. En natuurlijk ook over 

onze zo bekende 4 uurs wedstrijd die volgens de verliezers alleen maar een 

leuke tocht is. 

 

Veel leesplezier! 

 

Uw redacteur, Jeroen Haagsman 

 
Zet uw ervaring op papier, het is van harte welkom! 
Natuurlijk wilt u zelf ook een bijdrage leveren aan ons clubblad. Het hoeven niet per se lange literaire 

werken te worden een aantal regels is ook goed. Denk bijvoorbeeld aan OEPS dat ging net goed of 

WAT IK NU WEER MEEGEMAAKT HEB 

Kopij voor de volgende Flitsen, indien mogelijk in Word - Times New Roman inzenden / mailen voor 

de volgende Flitsen, het liefst voor 10 januari 2017  aan het redactie adres. Illustraties en foto’s graag 

aanleveren in JPG format of indien mogelijk gelijk verwerken in de tekst.  

Voor leden worden advertenties kosteloos geplaatst. Inzenden naar het redactieadres of per e-mail naar 

Jend@casema.nl  
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Hemelvaartweekend Friendshipclub. 

 

Donderdag 5 mei: Bevrijdingsdag en Hemelvaartdag.   

 

Prachtig zonnig weer. Om half zes hoorde ik de vogels al fluiten. We varen om tien uur de 

Buyshaven te Enkhuizen uit. Om kwart voor vier liggen we voor de dieselpomp bij Makkum. 

Nadat we getankt hebben, varen we door naar de gemeentehaven. De Amigo van Ton en Paul 

vaart voor ons uit. De Sam-Sam, ook uit de Buyshaven, ligt al in de box. IFC-voorzitter 

Marius staat op de steiger klaar om onze plaats 

te wijzen. We gaan aan de Blizzard (Frans en 

Marjan) vast liggen. 

Om half vijf verzamelen we ons voor de 

steigerborrel. Iedereen neemt bier, wijn, kaas, 

worst, nootjes, chips en andere hapjes mee. Het 

wordt weer een gezellig gekakel. Daarna aan 

boord heerlijke lekkerbekjes gegeten. 

’s Avonds palaver bij “De Prins” om acht uur. 

De komende waddentocht wordt toegelicht door 

Marius. De ondiepe schepen kunnen via het 

Inschot naar Terschelling. Dat is korter! Zeven schepen gaan dit doen. Paul en Ton gaan 

onderlangs naar Den Oever. We gaan met vijftien schepen naar Terschelling (36 personen). 

We vertrekken om zeven uur. Dan kunnen we voor de HT-sloepenrace binnen zijn. De koffie 

met cake en Friese dumkes zijn voortreffelijk. 

 

Vrijdag 6 mei: 
 

Om zes uur op. Om zeven uur varen we naar de 

Lorentzsluis. Die is gelukkig gerepareerd na een aanvaring 

met een Urker visser. Het Boontjes op, half tot aan de wind. 

Om half tien hebben we de Pollendam al gehad en gaan we 

de Blauwe Slenk in. Er varen veel motorbootjes i.v.m. de 

HT-race. Woelig water. Al twee gecontroleerde gijpen 

gehad. Om elf uur bereiken we de Vliestroom. We zien de 

andere zeven ondiepe schepen in de verte zeilen. We liggen 

voor! Om kwart voor twaalf kruisen we de Westmeep op. 

Verderop motor bijgezet vanwege de sterke tegenstroom. 

Om half één de Slenk op. Stroom weer mee. Kwart over één 

liggen we afgemeerd in de haven van Terschelling naarst de 

Wayfarer van Ria en Ton. Gezellig. 

Lunch genoten en naar West gewandeld. Daar komen de 

eerste sloepen binnen van de HT-race. Er speelt een 

muziekfanfare.   

Een boot van de kustwacht laat een groot scherm zakken 

met daarop een huwelijksaanzoek: “Lieve Marije, Wil je met me trouwen”. De a.s. bruid 

springt in het water en zwemt naar de boot van de kustwacht, waar ze opgewacht wordt door 

haar geliefde. Daarna brengt de “Dikkertjes”-sloep de ringen naar ze toe. Er wordt “Lang 

zullen ze leven gespeeld”. Iedereen zingt en klapt mee.   
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Gegeten bij de “Walvis” met Jeroen en Desirée, 

heerlijk en gezellig. 

Om acht uur verzamelen veertien Friendshippers zich 

bij het havenkantoor voor de traditionele 

natuurwandeling op het eiland o.l.v. Marius. We 

genieten van een prachtige zonsondergang. Om kwart 

over negen zijn we weer terug in West. Overal klinkt 

gezellige muziek en is er feest. We drinken met de 

groep cappuccino/wijn/bier bij de “Loods” als 

afsluiting van deze prachtige zeildag. 

 

Zaterdag 7 mei: Zonnig, 25 º C.   
 

Om 7 uur op. Douche en ontbijt genoten. Eitje 

erbij. Om half negen varen we de haven van 

Terschelling uit. Er is het eerste stuk te weinig 

wind om te zeilen. We varen vandaag naar Den 

Oever. We kunnen zeilen op het Scheurrak. 

Ruime wind op de Texelstroom. Later aan de 

wind bij het “Gat van de Stier”. Op de motor 

het “Visjagersgaatje” in. We zijn om half vijf bij de “Simon Stevinsluis”. We hoeven niet lang 

te wachten en bijna alle Friendshippers kunnen in dezelfde sluis. Om vijf uur meren we af in 

de haven van Den Oever. 

’s Avonds heerlijk gedineerd bij “Dikke Bries”. De zalm en de “Dame Blanche” smaakten 

voortreffelijk. Marius gaf nog een humoristische samenvatting van onze Waddentocht. Een 

ieder heeft genoten van zon, wind, zee, zeilen, eiland en … van elkaar. 

 

Zondag 8 mei: 

 

We sluiten die heerlijke weekend af met koffie/thee op de “Gentle Breeze” van Hein en Anja. 

Hanneke en Peter, Marius en Anneke zijn ook van de partij. Vele mooie reizen passeren de 

revue: Zuid-Afrika, de Kilimanjaro in Tanzania, SNP-tocht door Nepal, Cuba en Nieuw-

Zeeland. We geven elkaar volop inspiratie voor de komende jaren. 

Om kwart over twaalf varen we aan de wind terug naar Enkhuizen. We maken eerst een lange 

slag naar de kerk van Andijk. Daarna moeten we een paar slagen maken om onderlangs “De 

Kreupel” en voorbij het vuurtorentje te komen. Daarna kunnen we het “Krabbersgat” 

indraaien en om kwart over vier varen we de Buyshaven binnen. 

Het was een zeer geslaagd Hemelvaartweekend. We hebben ervan genoten. 

 

 

 

Liesbeth en Martin, 

De Windekind. 
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Hemelvaart weekend IFC 5 t/m 8 mei 2016. 

 

Gelokt door de goede weersvoorspelling, lagen er donderdag middag 17 boten met hun 

bemanning aan de steigers van de gemeentelijke jachthaven te Makkum. 

Ideale omstandigheden voor een steigerborrel, een lekker zonnetje, weinig wind en een 

viskraam op ruikafstand. 

Een aspirant lid kwam eens even kijken (en proeven) wat voor volk die "Friendship-

schippers" nou wel niet waren. Nou dat volk (en borrel) viel wel in de smaak, dus hij heeft 

aangemonsterd. 

Deze gang van zaken komen mij bekend voor (V.O.C.-praktijken)!  Door de diverse borrels 

en borrelpraat vonden ook de worst, kaas en chips gretig aftrek en de viskraamt raakte 

compleet door z’n voorraad heen. 

De meeste schippers deden nog even een "knipperke"  om vervolgens weer helemaal fris op 

het palaver te verschijnen. Onder het genot van de traditionele koffie met cake, was de route 

keuze unaniem, we gaan nu echt naar Terschelling. 

Alle denkbare bezwaren zoals de sloepenrace, volle en gesloten haven ten spijt we gaan! 

 

Vrijdagochtend 7.00 uur gooien we los. 

De sluis te Kornwerderzand is ons welgezind, geen storingen en  

we kunnen met z'n allen zo invaren. 

 

De diep stekende schepen gaan stuurboord uit, via de Boompjes,  

Hanerak, Blauwe slenk, Vliestroom,  Westmeep en Slenk voor de  

sloepen uit naar Terschelling. 

 

De Pollendam eist weer een slachtoffer, maar die kan gelukkig op  

eigen kracht loskomen. De buikschuivers willen onder aanvoering  

van de "Gentle-Breeze" binnendoor over het wantij  van het  

Zuid-Oostrak, vervolgens Inschot, Vliestroom en Schuitegat. 

Door verwarring over de (tijdelijke) gele betonning daar raakt 

Louis de grond en keren anderen om, om toch ook maar via de  

Slenk naar de haven te varen. waar ze nog net voor de afsluiting  

van de haven om 14.00 uur binnen lopen. 

 

De schippers die buitenom gevaren zijn zitten dan allang achter  

het bier. Ondanks de grote drukte, krijgen we allemaal een  

redelijke plek toebedeeld. Op het haventerrein bij de finish van de  

sloepenrace, is het compleet kermis. Onder een grote toeloop  

van publiek en fans, komen de 118 teams/sloepen bij horten en  

stoten binnen gevaren onder luid applaus, muziek en scheepsgetoeter. 

De 6-8 of 10 mans sloepen varen op tijd en handicap, waardoor een winnaar niet direct 

herkenbaar is, maar het meedoen en het volbrengen telt hier het zwaarst.  
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Om 20.00 uur meldt een aantal sportievelingen zich voor de traditionele eilandwandeling. 

 

Onder leiding van hopman Marius gaat de tocht door het natuurgebied bij het Groene strand 

en de Noordvaarder om vervolgens ook al weer geheel volgens traditie bij een ijssalon  op 

West te eindigen. 

Zaterdag is ons iets meer tijd gegund 

voor een vroeg “bakkie”, vertrek 8.30 

uur richting Den Oever.  

Bij weinig wind gaan we nu wel 

massaal door het Schuitengat er is 

informatie over de betonning daar 

ingewonnen bij de havenmeester en 

moeten we de gele betonning als rode 

zien en dus rechts van je houden. 

Overigens werd er na ons weekend 

door Rijks Waterstaat.de definitieve 

rode en groene betonning gelegd . 

Via de Vliestroom,  Inschot en 

Paardenhoek gaat het naar het 

Scheurrak. 

 

Bij scheidingston T28, scheiden zich 

een aantal schepen af, om binnendoor 

over de Vlieter te gaan. 

De voorzitter had gezegd dat dat kon, 

maar het is nu inmiddels al ruim drie 

uur na hoogwater dus de tijd dringt en 

er is maar weinig wind/voortgang. 

 

Aan boord van de Najade met z'n vierkoppige bemanning wordt het angstig stil als Louis zijn 

dieptemeter afleest, nog 15 nog 10 nog 5, nog 0 cm water onder de kiel. 

Na een paar lichte stootjes hobbelt de boot door naar dieper water. 

Ja, het was een warme middag daarop de Vlieter! 

En of je nou buitenom of binnendoor was gegaan, ieder komt bijna gelijktijdig door de sluis 

en in de haven van Den Oever aan. 

 

Zoals van ouds is hier ‘plek zat’ en zijn er een aantal opeenvolgende boxen vrij gehouden 

onder de hoge wal en in de luwte van het havengebouwtje. 

Tijd voor een “happyhour” in de aanloop tot ons afsluitend diner in de Dikke Bries. 

Rond 19.00 uur schuiven we aan de voor ons gereserveerde tafels in een druk, warm maar 

sfeervol restaurant. 

Voordat onze vis-of vleesmenu's worden opgediend is er al heel wat zeilerslatijn over de tafel 

gegaan. 

Vakantieplannen, samen varen en de 24 uurs race worden besproken. 

Het loopt al tegen middernacht als we moe maar voldaan in onze scheepjes rollen die voor de 

deur geparkeerd liggen. 

Een zonnige en geslaagde Hemelvaart weekend zit er weer op. 

 

Vriendelijke groet, Aly en Wigle van der Meer  Clochard. FS 22  
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Deel 1. 

 

IFC Rescue.   
 

“Problemen?” 

“Och……, valt wel mee. Hij doet het weer!”. Wij kruisen de vingers. 

Wij trekken weer boeg- en hekgolven in de Yntemasloot, tussen Workum en de Fluessen. Na 

een paar minuten hakkelen we weer verder. 

“Geef maar een touwtje.” “Wij brengen jullie 

wel naar een mooi plekje”. 

De Witte Raaf( fam. De Jong) komt langszij, 

neemt onze lijn over en trekt ons vlak voor de 

basalt-oeverbescherming de vaart weer in. 

Keurig worden wij afgemeerd aan een nabije 

Marrekrite plek. 

“Heb je reserve filters bij je?”. 

“Ja.”  

“Nou succes”. 

Onze redders, de Witte Raaf, FS33, groeten 

vriendelijk, hebben geen tijd voor een borrel 

noch bergingsloon. Wij overladen hen met 

eeuwige dank. Zij varen verder richting 

Fluessen. 

 

Vorig najaar kregen wij problemen met de 

motor. De diesel bleek vol troep te zitten. Het 

filter was een smurriepot. Het advies was, 

alle diesel eruit, tank en leidingen 

schoonmaken en bij elke tankbeurt een anti-

alg middel toe te voegen. Kosten: 6 a 700 €. 

De boot ging de winter in, dus kreeg ik het 

geniale idee dat er een andere, goedkopere 

oplossing was. Via internet en diverse 

rewiews, kwam ik op het middel Articide. 

Volstrekt milieuvriendelijk, maar zorg ervoor 

dat je niets op je huid krijgt??! 

Het vreet alle alg op. De Marine en de politie 

gebruiken het ook. Eureka. 

Voor €30 was ik klaar. 

De boot de winterberging in. Een dubbele 

dosis Articide in de tank. Op naar de 

Kerstdagen en het nieuwe vaarseizoen. 

Ondertussen zal zich een wreed spel in de dieseltank afspelen. 

In het voorjaar start ik probleemloos de motor. “Wat een mooi spul, die Articide”, pochte ik 

met een brede smile. 

Onze eerste tocht, dit jaar, was de Hemelvaartonderneming met de Friendship Club. 

We hebben toen regelmatig op het Wad gemotord. Geen probleem.  

Heerlijk, dat alles aan boord naar behoren werkt.   
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Op de zondag zijn wij, op de motor, naar Workum gevaren, Met veel golfslag tegen. 

We motoren probleemloos naar en door Workum.  

Achter Workum voeren wij de Witte Raaf achterop. Tijdens het passeren begon de motor te 

stotteren. 

Wij begrepen, dat onze Articide diverse algjes over het hoofd had gezien. 

Henk de Jong had direct in de gaten, dat er iets fout zat. 

 

Daar lagen wij, in het overweldigende Friese landschap. 

“Eerst maar koffie en een borrel”. 

We moesten immers ook nog bijkomen van het Friendship weekend. 

’s Avonds het instructieboekje nog maar eens goed doornemen. 

De volgende morgen, na het ontbijt, ligt het gereedschap klaar en het motorluik open. 

“Hallo….nog een extra dag??” 

Wij steken het hoofd naar buiten en daar varen Wigle en Alie met hun FS26, de Clochard, 

voorbij. Op de terugweg naar Wartena. 

Vriendelijke woorden vliegen heen en weer. 

Ik krijg een ingeving. 

“Hee Wigle’ heb jij veel ervaring met filters?” 

“Ohhhh, een jaar of dertig-veertig”. 

“Heb je zin in een meesterproef en eeuwige roem?” 

Zij draaien bij. Alie geeft aan dat ze geen tijd hebben. “We moeten nog naar Groningen hoor 

Wigle, behangen.” 

Wigle neemt het enig juiste besluit en komt langszij liggen. 

De dames aan de koffie met. De echte mannen verdwijnen in het motorruim. 

Het motorboekje geeft alleen het voorfilter aan en ik vergeet de extra geplaatste 

waterafscheider/filter. 

Het voorhanden gereedschap is niet afdoende. 

Naar Workum is voor het lapje. Maar wel windkracht 5. 

Ik besluit op de genua naar Workum te varen , vlak voor de bruggen inrollen en dan de motor 

aan. Dan omhoog kijken voor hulp, opdat de motor even blijft lopen. 

“Dan varen wij even mee, als jullie niet te snel varen. We houden jullie wel in de gaten. 

Mocht het moeilijk gaan, dan komen wij langszij en houden jullie vrij van de bruggen en de 

wal”, aldus Wigle. 

Alie haar gezicht verried, dat zij het behangen kon vergeten. 

Zo gezegd, zo gedaan. Op naar Workum. 

Met de Clochard standby lukt het ons schadevrij in onze box van de thuishaven te komen. 

De volgende dag spreken wij af, dat de monteur het hele dieselgebeuren leeg- en 

schoonmaakt. 

Dit gedoe willen we nooit weer. 

Een motor moet je immers op kunnen vertrouwen. 

Enkele dagen later starten wij de motor weer.  

Hij loopt vanaf nu op GTL. 

Een zonnetje. 

Waterrijk Nederland, wij komen er aan. 

 

Flyaway. 

Marius Bouma. 
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Deel 2      

Rescue.     
      
   

De motor loopt als een zonnetje. 

Mangat in de dieseltank, leidingen schoon, 

nieuwe filters, GTL diesel. 

Anneke en ik genieten onbekommerd van 

Flyaway. We staan er niet meer bij stil dat de 

motor kuren kan krijgen. 

Diverse tochtjes, kris kras over het IJsselmeer en tochtjes met de kleinkinderen hebben het 

vertrouwen in de motor een oppepper gegeven. 

Wij gaan naar Terschelling. 

Er staat een stevige noordelijke wind. 

Eerst maar op de motor van Workum naar Kornwerderzand.  

Met de zon in de rug, een broodje tussen de kiezen, stampen wij naar de sluizen. 

“Nee toch….”.  Wij kijken elkaar aan en herkennen direct het symptoom. 

Het toerental loopt iets terug en trekt weer bij. 

Het zal toch niet….. 

Nou …., het zal wel. 

Hortend en stotterend zijn wij bij Kornwerderzand gekomen. De motor is wel 10 keer 

uitgeslagen. 

Alle sereniteit is verdwenen. 

Wij houden ons beter, dan we ons voelen. “Even de monteur bellen, zo gaan we het Wad niet 

op”. De monteur is de volgende dag toevallig in Makkum. 

Om negen uur zijn wij bij hem. En natuurlijk loopt de motor nu prima!!! 

De monteur gaat er vanuit , dat wij niet hallucineren. Her verhaal zal vast wel kloppen. 

Eerst het filter. Brandschoon. Doormidden gezaagd. Nog steeds brandschoon. 

Zou een aanhechting van een leiding misschien, zo nu en dan lucht toelaten?? 

Je bedenkt wat. Toch? 

Alles los en opnieuw vast. 

En de motor? Die loopt nog steeds als een zonnetje.  

Wij vertrekken met dubbele gevoelens. Waarom zal het nu wel goed zijn? Maar ja.. 

Het weer slaat om. Een stevige wind en regenachtig. 

Terschelling laten wij liggen. 

We gaan de luwte in. Kunnen we gelijk de motor goed gebruiken. 

In Makkum gaan wij door de sluis. Op genua en motor varen wij, via Kalenberg, naar 

Giethoorn. Daarna verder de Randmeren op. Heen en terug naar Spakenburg, met diverse 

tussenstops. Een pracht senioren tocht. Vervolgens naar Urk, Batavia haven en Volendam. 

Met de kleinkinderen op pad. Kortom een pracht zomer met ongeveer 30 motor uren. 

Wij leveren de kleinkinderen af en vertrekken naar Texel. Het is rustig op het water bij Den 

Oever. Snel blijkt waarom. Grote werkboten voor, in en achter de sluis. Een geel bord geeft 

aan waarom. 

Wij moeten tot aan het bord varen, naast de werkboot, om te lezen wat er staat. 

Tot halverwege oktober gesloten. 

Nou goed dan. Op de motor naar Kornwerderzand. Misschien halen wij Harlingen nog. 

Tussen het Monument en Breezand horen wij het o zo bekende geluid weer…. 

Paniek? Nee …., meer gelatenheid. 

Ik bel onze monteur. “Wij liggen weer te stotteren op het IJsselmeer.”  
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De volgende dag zullen wij om acht uur de 

eerste klant zijn. Wij krijgen de boot wel in 

zijn box, door Workum. Vinden wij. 

De monteur en zijn adviseurs hebben 

ondertussen ook slaapproblemen. Wat kan 

toch de oorzaak zijn? 

Er komt wat wind. Wij scharrelen richting 

Hindeloopen. 

Wij bedenken, dat wanneer wij met deze 

motor door Workum  kunnen komen, wij 

elke haven kunnen bezoeken. 

Tegen de avond, voor de aanloop naar 

Workum, bel ik de monteur, dat wij na het 

weekend thuis komen. Wij redden ons wel. 

Het is vroeg in de avond. De wind doet ons genoeglijk kabbelen. Wij lijken alleen op het 

IJsselmeer. Hier past een borrel bij. 

Tussen Hindeloopen en Stavoren valt de wind geheel weg. 

“Nou, dit kan zo nog wel eventjes duren, voor we in Stavoren zijn.” 

Op de wal zien wij de molens bij Warns en Workum draaien. 

Oh …, even wachten er komt zo weer wind. 

Forget it. 

Het begint te schemeren.  

Ik doe de motor aan en ja hoor, na een minuutje begint die weer te stotteren en verliest zijn 

toeren. 

Ik ga de kajuit in. Even kijken bij het motorpaneel. 

De boot valt stil en trekt sprintjes. 

Anneke denkt, dat ik binnen aan het mieren ben en ik denk dat Anneke buiten met de 

gashendel speelt. 

“Wat ruikt het hier branderig.” 

Ik doe het motorruim open. 

Rook en de geur van verbrand rubber. 

Wij doen de motor uit. 

Daar liggen wij.   

Een heel mooie, rustige avond. 

Wat nu?? 

Ach, om zoiets? 

Het gaat schemeren en liggen nog op dezelfde positie. 

Ik start de motor weer en kijk binnen bij de motor. 

Een weinig rook nog, wel die vervelende geur. Dan plots een hoge schraperige toon boven de 

motor uit. Even daarna een hels kabaal. Net metaal op metaal. Het motorgeluid wordt 

overstemd door het angst inboezemende geluid. 

We doen de motor uit. 

Vredig ontwaren wij Hindeloopen in de verte. 

Tsja, is dit dan een reden?? 

Wij vinden van wel. 

Wij roepen de Kustwacht op en daarna gaat alles vlot. 

Twee reddingsboten uit Hindeloopen stuiven op ons af. Totaal 15 bemanningsleden. 

Wij schamen ons rot. 
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Professioneel antwoord de redder, dat wij goed gehandeld hebben. ?!? 

De kleine reddingboot stuift naar de havenkom voor de sluis bij Workum om een plekje voor 

ons vrij te maken. 

De grote boot trekt ons naar Workum. De stopzak, achter de boot, staat als een snaar. 

 

Onder veel belangstelling arriveren wij bij de sluis.  

Twee boten met zwaailichten en ronkende motoren, 15 mensen in reddingsornaat en een zielig 

hoopje bejaarden met een bootje. 

Zien wij medeleven?, betrokkenheid?,of lichte spot bij onze mede watersporters. 

Wij knikken een ieder vriendelijk en manhaftig toe. 

Even zo snel als de KNRM is gekomen zijn ze ook 

weer verdwenen. 

Klasse.werk van die lui. Het was hun oefenavond. 

Zij vonden dit leuker dan oefenen. Vandaar ook de 

overvloedige uitruk en punctuele acties. Die soms 

over werden gedaan. 

De volgende morgen staat de monteur op de steiger. 

Wij doen ons relaas. 

“Start de motor maar.” Hij start vlot, met een klein 

bijgeluidje. 

“Doe maar weer uit”. “De startmotor sleept mee, “ 

Het klopt, de windingen van de startmotor waren deels verbrand. 

Dus een nieuwe erin. Was snel klaar. 

Maar ons echte probleem?? 

“Ik haal een compressor en blaas alle leidingen weer goed door” 

Hij komt terug met een koperbuis, zonder compressor. 

“Wij denken….Start de motor weer eens”. 

De terugvoer leiding op de tank wordt losgeschroefd. 

Een forse straal diesel stroomt terug. 

We laten de motor lopen. 

Na enige tijd, EUREKA???, wordt de straal een straaltje en daarna een druppelaar om 

vervolgens niets meer af te geven. 

Gelukkig, er is iets gevonden wat de oorzaak van alle ellende kan zijn. 

Er wordt een nieuwe aanvoerbuis in de tank aangebracht.  

De terugvoerleiding geeft nu steeds een forse dieselstraal terug. 

 

Sindsdien hebben  geen storing meer gehad, maar ja, het was al bijna einde seizoen. 

2017 zal het bewijs moeten leveren. 

 

Conclusie. Bij het schoonmaken was bijna alles vernieuwd en/of schoon gemaakt. 

Alleen de buis in de tank, konden zij niet bij?????!!!!!, daar was niets mee gedaan!!!!! 

En de KNRM is een fantastische organisatie. 

Blijft: 

De monteur die zegt, dat zij niet bij de buis in de tank konden. Ik zeg, dat zij een diagnose 

fout hebben gemaakt, die mij veel geld heeft gekost.(uurtje – factuurtje ) 

Ach, gezondheid is belangrijker…..toch? 

 

Flyaway 

Marius Bouma. 
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Een kromme roeras op vakantie 
 

Tijdens de afgelopen vakantie voer ik op het Noord-Oostzeekanaal in de richting van Rensburg. 

Ik had een  snelheid van ongeveer 5 Nm en voer ongeveer  35 mtr uit de kant. 

Omdat het erg hard regende zat ik onder de buiskap en stuurde  de stuurautomaat aan met mijn 

draadloze afstandsbediening. 

Ik werd opgelopen door een zeeschip en op het moment dat de bulb naast mijn schip was liep 

mijn schip volledig uit het roer en ging de kant in. 

Ik kon nog wel snel de stuurautomaat uitschakelen en snel terug sturen, maar ik raakte toch 

stenen onder water. 

Eerst met de kiel en toen met het roer. Maar de boot stuurde hierna erg zwaar. 

Na inspectie onderdeks, bleek dat de roeras tussen het vlak en het dek behoorlijk krom was??? 

 

Goede raad is duur…………………….en toch maar doorgevaren richting Rensburg.  

Bij Yachtservice Schreiber Marina, in Borgstedt afgemeerd en geïnformeerd of zij konden 

helpen. 

Maar ja ook in Duitsland is het vakantie. 

Na enkele telefoontjes konden we wel terecht bij Baltic Bay in Laboe. 

Daar woensdagavond aangekomen.  

Maar donderdagmorgen bleek, dat wij pas maandagmorgen de kant op konden, à de somma 

van ongeveer € 1250,-. 

Dat vond de verzekering wel goed, maar dan moest er wel eerst een expert komen kijken??? 

Wij zagen onze vakantie al steeds korter worden……………. 

Dus toch maar eens even zelf technisch gekeken. 

Daarbij blijkt dat de hennegatskoker in het vlak boven de waterlijn zit.  
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Dat bood dus wel enig 

perspectief.  

Na diverse 

mogelijkheden bekeken 

te hebben besloten om 

zelf het roer maar te 

demonteren. 

 

Daarvoor eerst een gat 

bovenin de roeras 

geboord en daar een 8 

mm RVS oog in 

gedraaid.  

Het grootzeilval via een 

blok aan de achterstag 

recht boven het roer 

gemaakt om te kunnen 

laten zakken. 

 

 

 

Een touw om het roerblad (voor 

alle zekerheid) en alles onderdeks 

los gemaakt. 

 

En na enig moeite het roer laten 

zakken en op de steiger gelegd. 

 

En toen er mee naar de werf. Daar 

was men volkomen verbaasd dat 

wij het roer er zelf uit hadden 

gehaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

. 
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Het terug monteren van het roer ging vrij gemakkelijk.  

Maar er stond een prachtige pers van 200 Ton (wel uit Groningen) en die deed prima werk 

Na een half uurtje was de as weer prachtig recht en ik € 65,- armer  

 

 

 

Het touw weer aan het oog en een touw om het roerblad voor de geleiding en met de lier het 

roer erin getrokken en afgemonteerd. Het resultaat, het schip stuurt lichter dan voorheen. 

 

      

Gert Sluiters  “Sargus 

 

Friendship 35  kielmidzwaard, bjr 1989 
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Zeilreis naar Lapland 2016 
 

Tijdens deze reis stuurden we familie, vrienden, buren en oud-collega’s de volgende e-mails. 

In deze mails kun jullie onze belevenissen van de afgelopen zomer lezen. Veel plezier ermee. 

 

 

Ystad, 13 juni 2016.  

 

Hier een bericht van de Windekind. We zijn intussen in Zweden aangekomen. De zeiltocht er 

naar toe viel niet mee. We hadden vaak oostenwind, tegenwind dus en ook redelijk hard. De 

rustiger dagen er tussen door hebben we gebruikt om voortgang te maken. Wat er leuk was, 

dat we veel “medeslachtoffers” hadden. We vormden een groep van 7 Nederlandse 

zeilschepen, 2 Duitse schepen en een Schot. Elke dag hielden we scheepsraad om te 

overleggen of het verantwoord was om verder te gaan of niet. We drinken op “vrije” dagen bij 

elkaar koffie of bier en hebben veel lol. Met de Schot hebben we een speciale band. Hij is 

getrouwd met een Nieuw-Zeelandse. Ze wonen op hun schip en willen door het Göta- en het 

Trollhattankanaal varen. Hij heeft tweelingzoons van 28 jaar. Toen ze 12 waren overleed hun 

moeder aan een hersentumor. Zijn huidige Nieuw-Zeelandse vrouw heeft de kinderen verder 

opgevoed. Ze leven van hun reisverhalen, die als e-boek uitgegeven worden. Wat een 

levensloop! Ze zijn nu in Kopenhagen voor 4 dagen. We zien elkaar misschien in Stockholm 

terug. Als Trevor (de Schot) de stad ingaat draagt hij een kilt! Ik (Liesbeth dus) kreeg de 

laatste dag een dikke knuffel. We gaan woensdag naar Simrishamn. Dan is de wind wat 

minder en zuid, dus uit de goede richting. in Ystad liggen we nu met 15 Engelse zeilschepen, 

4 Nederlandse (waarvan 2 Winners), 2 Duitse en 1 Fin. We hebben ons tot nu toe uitstekend 

vermaakt. Ook op het land zijn veel leuke dingen te doen, zoals historische wandelingen, 

dierentuin, zwembad en natuurwandelingen. We hopen dat jullie je ook vermaken. Ons 

reisverhaal gaat over een paar weken weer verder. 

 

Västervik, 28 juni 2016. 

 

Hier weer een berichtje van ons. We zijn gisterenavond om half acht in het scherengebied van 

Zweden aangeland. We liggen nu in Västervik. Het was een lange tocht ernaar toe, maar de 

wind was gunstig (west). Het uitzicht op de beboste scheren (rotseilandjes) is fantastisch. We 

hebben van de zeiltocht genoten, maar waren wel erg moe bij aankomst, omdat je 

geconcentreerd moet varen om geen rots te raken. Gelukkig waren we niet te moe om lekker 

te gaan eten in het havenrestaurant t.g.v. onze 43-jarige huwelijksdag. Dat is toch wel een 

feestje waard! Onze groep medezeilers vanaf het begin is helaas uit elkaar gevallen. Ieder gaat 

op een gegeven moment zijns weegs, of haken af. Sommigen zagen Stockholm niet meer 

zitten door de aanhoudende sterke oostenwind en zijn naar Bornholm (Deens eiland boven 

Polen) uitgeweken. Sommigen racen naar Stockholm en vergeten te genieten van het 

mooie scherengebied ervoor. Wij hebben onze plannen ook wat bij moeten stellen vanwege 

het slechte weer. De Lappen moeten nog een jaartje op ons bezoek wachten. Wij komen niet 

verder dan ongeveer 100 mijl boven Stockholm. Dit is ook een scherengebied en het schijnt 

daar erg mooi te zijn qua natuur. Nu vermaken we ons door kleine en grote havens af te 

wisselen. De kleine havens kunnen maar maximaal 10 schepen hebben, maar zijn erg knus. 

We hebben in Kalmar het midsommarfirande (midzomerfeest) meegevierd op 24 juni. Er 

wordt dan hand in hand om een meiboom gedanst op zomerse muziek van een orkest. 

Liesbeth heeft met een Marokkaanse man en zijn dochtertje van 5 jaar meegedanst. Zijn 

hoogzwangere vrouw kon niet meedansen. Martin heeft er foto’s van gemaakt. Iedereen heeft 

een bloemenkrans in zijn haar, allemaal verschillend, waarschijnlijk gemaakt van verse   
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bloemen. Ook staan er standjes met: tombola, “visvangen” in een aquarium (snoep), popcorn, 

wafels met bessen, hotdogs, gebak en een rad van avontuur. Er zijn veel gezellige zitjes. Ook 

werden er volksdansen opgevoerd met zeisen en harken. Je waant je echt in een andere tijd. 

Verder bezochten we een mooi gelegen dierentuin in Ystad, maakten een mooie wandeltocht 

langs de witte krijtkust van Møn,   maakten een historische wandeltocht door Ystad, maakten 

een zoektocht naar de draak op het eiland Hanö. We bezochten het marinemuseum en het 

Blekingemuseum in Karlskrona. In het laatste 

museum vertellen ze hoe ze een boegbeeld 

van de Gribshunden (een draak) na 571 jaar 

onder water te hebben gelegen naar boven 

hebben gehaald. De Gribshunden was een 

Deens koningsschip, dat in brand was 

gevlogen en gezonken met 150 opvarenden 

aan boord. We bezochten Kristianopel, een 

klein haventje, waar de hond Foster voor 

havenmeester speelt. Afgelopen zondag 

maakten we een fietstocht van 60 km over 

noord Öland, een eiland aan de oostkust van 

Zweden. We zagen onderweg veel oude 

molens, prachtige bloemen o.a. klaprozen, 

distels, slangenkruid en chikoria. Ook 

wemelde het van de oranje distelvlinders. Het 

was net een paradijs, maar dan zonder slang 

en zonder appel. 

Zo meteen gaan we Västervik verkennen. We 

hopen, dat het jullie ook voor de wind gaat. 

Over een paar weken sturen we jullie het 

vervolg van onze reis. 

 

Norrtälje, 12 juli 2016.  

 

Even weer wat nieuws van ons. We hopen dat 

het weer in Nederland wat beter is dan in Zweden. Het is hier nu erg wisselvallig: bloedheet, 

daarna veel donkere wolken uitlopend op onweer en heel veel regen. Norrtälje, waar we nu 

een dag liggen, was gisteren overstroomd. In het park zwommen de eenden op het gazon. 

Fietsen en auto’s stonden tot halverwege hun wielen in het water. Het leek de zondvloed wel. 

Gelukkig slapen wij in de ark van Noach! Wij liggen droog. We bezochten de afgelopen 

weken Västervic, Valdemarsvik, Arcösund, Nynåshamn, Stockholm en Furusund. In Västervik 

bezochten we een mooi museum en uitkijktoren. Van daar uit hadden we een prachtig uitzicht 

op de scheren. In het museum werd het naar boven halen van het wrak “Mars”, gezonken door 

een brand in 1564 heel spectaculair in beeld gebracht. Daarna zeilden we tussen de scheren 

door naar Valdemarsvik. Ik (Liesbeth) was inmiddels wel geblesseerd. ’s Morgens voor we 

weggingen, was ik een half uurtje gaan zwemmen in het zwembad, dat bij de haven hoorde. Ik 

zag een rand over het hoofd en viel van ongeveer 30 cm naar beneden. Gevolg: een blauwe bil 

en een gekneusde voet. Wat een ellende! Ik in Valdemarsvik op zoek gegaan naar een 

apotheek, die in een historisch pandje bivakkeerde. Daar kreeg ik een soort arnicazalf. Het 

was intussen een erg dikke voet geworden. (extra stootkussen!). De apotheekster vroeg, of ik 

mijn tenen kon bewegen. Dat lukte gelukkig. Anders was er misschien iets gebroken. Na 2 

weken trouw drie keer per dag trouw smeren, gaat het beter. Martin moest wel wat meer 

alleen doen aan boord en mij verzorgen.  
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Valdemarsvik ligt aan het eind van een 12 mijl lange fjord. Erg mooi dus. Het is een klein 

plaatsje met oude zeil- en roeischepen (een soort openlucht museum). 

We krijgen een mail van Toos en Johan die ons huis verzorgen. Ons huis staat er nog en onze 

buurman John heeft al een paar keer het gras gemaaid (groeizaam weer). Wij kunnen verder 

gaan met het genieten van onze reis. In Valdemarsvik hebben we leuk contact met onze 

zeilburen Ingelore en Horst van een Hanse 38 (Lotte). Ze kunnen de EK-wedstrijd Duitsland-

Italië niet zien op hun tv. Daarom pakt Horst zijn verrekijker en probeert de wedstrijd te 

volgen bij campers, die op het haventerrein staan. Helaas, hij ziet alleen een groen veld. Wij 

hebben de wedstrijd op de radio gevolgd en konden hem vertellen, dat het een spannende 

wedstrijd was. Na verlenging (1-1) werd het na strafschoppen 8-7 voor Duitsland.  

We hebben hun schip al 2 keer helpen afmeren. Ze hebben daar wat moeite mee, want ze 

hebben het schip pas anderhalf jaar. Ook hebben we ze een verlengsnoer uitgeleend. Als dank 

krijgen we 2 heerlijke Duitse biertjes: Störtebecker- en Rostockbier. Halve liters! 

Het weer is intussen slecht, dus besluiten we nog een dagje te blijven. (goedkope haven 

trouwens: 12 euro 50 per nacht). We gaan met de bus naar Norrköping. Daar is het 

arbeidsmuseum gevestigd in een oude 

textielfabriek. Rond 1930 werden mensen 

naar de textielfabrieken van Norrköping 

gelokt door promotiefilmpjes, waarin 

kinderopvang, allerlei sporten, mooie parken, 

prima huizen (hoogbouw) uitgebreid in beeld 

gebracht werden. Er is nu erg veel 

werkloosheid in Norrköping. 

Via Arcösund en Nynåshamn varen 

naar Stockholm. Daar bezoeken we het 

Moderna Museet op Skeppsholmen. Zeer de 

moeite waard. 

Afgelopen zaterdag zeilden we naar 

Furusund. Daar varen erg veel cruiseschepen 

langs de jachthaven. Toen we achter een 

eilandje uitkwamen moesten we snel 

uitwijken voor zo’n hoge ome. 

De volgende keer meer. 

 

Lickershamn, 26 juli 2016.  

 

Hier weer een levensteken van ons uit een 

bloedheet Gotland. We kunnen wedijveren 

met Nederland! Hier loopt de temperatuur op 

tot boven de 30 graden Celsius. Gelukkig 

liggen we in een haventje met een strandje en 

zwemtrappen vanaf de pier. We kunnen zo het water induiken, dat dan wel weer ijskoud is. 

Een soort sauna dus! 

Morgen varen we naar Visby, de hoofdstad van Gotland. Dan gaan we dit paradijs na 3 dagen 

verlaten. 

Visby is een oud plaatsje vol muziek, een oude kathedraal, waarvan alleen de ruïne over is. 

We bellen daar naar Clas en Ann-Britt, die een bed en breakfast runnen midden op het eiland 

Gotland. Zij wonen in Stockholm. Runnen daar samen met een broer van Clas een boerderij. 

Met hen zijn we 2 jaar geleden een dag opgetrokken. We ontmoetten elkaar toen in de haven 

van Visby (zij waren met de veerdienst). We lieten hun ons schip zien, vertelden over onze 
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reis naar St. Petersburg. Zij reden ons op hun beurt met de auto over een deel van Gotland. We 

bezochten een kachelmuseum en kregen een rondleiding over hun landgoed in Knivsta 

(Romakloster). Een erg leuk en gezellig contact. Clas wilde weten, hoe het nu in Nederland 

was. Hij was als 6-jarig kind met zijn ouders naar Nederland gekomen, omdat zijn vader door 

zijn werkgever Ericson naar Nederland werd uitgezonden. Hij woonde 6 jaar in Breda, 

voordat hij weer naar Zweden terugkeerde. We werden uitgenodigd het jaar erop een paar 

nachten in hun bed en breakfast door te brengen. Helaas kon dat vorig jaar niet doorgaan 

vanwege de ernstig zieke zus van Liesbeth. 

Verder hebben we leuk contact opgebouwd met een Zwitsers stel uit Bazel. Zij volgden 

Windekind naar Norrtälje, Nynäshamn en nog enkele andere havens. Zij herkenden ons aan 

de speciale naam ‘Windekind’ gecombineerd met de vele stickers van de 30 aangedane 

havens. Zij varen ook zuidwaarts en ontmoeten vrienden op Öland. Hun schip is een Vri-jon, 

gemaakt in Ossenzijl. Zij kennen Friesland en het IJsselmeer, maar durfden niet de 

Waddenzee op vanwege de ondiepten. We zien hen vast nog wel terug op onze tocht 

zuidwaarts. Ook hadden we een erg leuk maar kort contact met een Zweedse lerares. Ze heeft 

1 jaar in Nederland gestudeerd en bij pleegouders gelogeerd, waar ze alleen Nederlands 

mocht spreken. Ze heeft 3 kleine kinderen onder de 5 en geeft nu leesbevorderingsles op haar 

school. Zij vindt het onderwijs in Zweden slecht. De politiek bemoeit zich er te veel mee. Van 

het ministerie van onderwijs krijgen ze het ene na het andere document, waarin weer een 

nieuwe lesaanpak gepromoot wordt. De veranderingen gaan zo snel, dat de leraren ze niet bij 

kunnen houden. Liesbeth vertelt op haar beurt hoe erg het in Nederland is met het 

onderwijspeil. Het niveau gaan hollend achteruit. 

Ze wil net als haar vader (ook leraar) op haar 61-ste met prepensioen, maar weet niet, of dat 

gaat lukken. Ze is nu pas 40. Helaas gaan ze vandaag weer verder met hun zeilschip ‘Britta’ 

en zien we  ze na Delarö niet meer terug. We wensen elkaar een fijne voortzetting van de 

zeilreis.   

We vervolgen nu weer met de chronologische volgorde van de reis: 

Wij bezochten na Norrtälje het plaatsje Grisslehamn met midden in de haven een ondiepte, 

afgezet met boeien met een kruis erop. Dit plaatsje ligt het dichtst bij Finland: veerdienst van 

2 uur naar Eckerö op Åland. In de 18-de eeuw voeren lokale vissers nog met open boten de 

post over naar Eckerö. Ter nagedachtenis aan deze postroeiers wordt jaarlijks in vergelijkbare 

boten een wedstrijd over de Ålandzee gehouden. 

Hierna zeilden we naar Öregrund, 20 mijl noordwaarts. Dit wordt dit jaar ons verste punt. We 

moeten tenslotte genoeg tijd uittrekken voor de terugreis. We worden opgevangen door de 

havenmeesteres en haar zoon. We are welcome in Öregrund. Het is een oud stadje, gesticht in 

1491. Er zijn veel houten huisjes in allerlei kleuren. Het plaatsje heeft 1600 inwoners. 

Zeevaart en ijzerexport waren vitaal voor de stad. In 1719 werd Öregrund door de Russen 

platgebrand, maar daarna weer in authentieke staat herbouwd. Deze dag (14 juli) eindigt 

met ‘Het oog op morgen’, via internet te ontvangen, met het inrijden van een vrachtauto op 

een feestvierende menigte in Nice. Rampzalig, een verschrikking, het houdt niet op. 

De volgende dag bezochten we een mooie kunstexpositie van Elisabeth Jonsson. Ze maakt 

aquarellen en keramiek. De volgende dag de couppoging in Turkije: verontrustende berichten. 

Na Öregrund zeilen we zuidwaarts naar Gräddö. Een deel gaat door het Väddo-kanaal: 1 

ophaalbrug, 1 draaibrug en een vaste brug met 17 meter doorvaarthoogte. Veel bossen en veel 

wind. We moeten nog om een eiland varen om bij Gräddö te komen. We eten ’s avonds bij een 

eetcafé: Sol Sidan. Veel LP’s, een Elvis Presley-pop en 60-er jaren muziek. 

De volgende stop is Wäxholm. Daar is een groot kasteel. We meren voor het eerst af met een 

mooringline. Een pontje brengt ons de volgende dag naar het kasteel. Veel kanonnen. Er 

waren hier vroeger 1000 militairen gevestigd. Het werd ook een tijdje gebruikt als gevangenis 

voor boeven en politieke gevangenen. Die laatsten hadden alleen huisarrest.  
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Zweden leeft nu al 200 jaar in vrede. Daarvoor raakten ze Finland kwijt aan de Russen. Het 

kasteel moest Stockholm verdedigen tegen de Russen. Die zaten al op Åland. Rond 1830 

werd het kasteel helemaal opnieuw opgebouwd. Het is nu een museum. 

Vervolgens gaan we naar Stockholm. Daar bezoeken we het Spritmuseum: een drankmuseum. 

Er is een expositie van Andy Warhol (moderne kunst). De wodka staat centraal. Hoofdthema: 

onze relatie met alcohol. We krijgen er dorst van en drinken na afloop een kruidig biertje uit 

Nynäshamn aan de bar. 

Onze voorlaatste stop was Dalarö. Het oude centrum ligt tegen een hoge rots aan gebouwd. Je 

moet 75 traptreden op, om er te komen. De geschiedenis van Dalarö is van oudsher met het 

douanewezen verbonden. (strijd tegen smokkelaars naar Stockholm). Ook is Dalarö het oudste 

loodsstation van Zweden. Nog een oud kerkje bezocht (1652) en het Custom House 

(museum). 

Gisteren een mooie fietstocht gemaakt op Gotland. Jullie zien, we vermaken ons nog steeds 

 

 

 

 

 

Kristianopel, 9 augustus 1016.  

 

 
 

Hier weer een berichtje uit het zonnige, maar winderige Zweden. Wij liggen nu 3 dagen 

verwaaid in Kristianopel, een klein dorpje in het zuidoosten van Zweden. De wind is zuidwest 

6, dus kunnen we niet tegen de anderhalve meter hoge golven met wind tegen in hakken. Daar 

hebben we ook helemaal geen zin in. We liggen hier met 10 Duitsers, 2 Zweden, 1 Zwitser en 

een Engelse familie. Het is gezellig onder elkaar. Gisteravond speelde een Duitse zeiler gitaar: 

60-er jaren hits. Op het eind van de avond waren de meesten wel behoorlijk in de jajem 

  



 

 

 

24 

 

. 

Zondag was hier een zomer-havenmarkt. Talloze kraampjes, life-muziek van o.a. de 

plaatselijke tienerster Emilio. Hij speelde synthesizer en zong er heel goed boogiewoogie 

liedjes bij. Wij hebben de chachacha gedanst op de kade voor ons schip. Liesbeth won met de 

tombola een pak koffie. 

Morgen viert Liesbeth hier haar verjaardag. Martin gaat het schip pavoiseren en van 

ballonnen en slingers voorzien. Liesbeth krijgt ’s morgens een Engels ontbijt. Het eethuisje 

hebben we al gereserveerd voor ’s avonds. Het belooft dus een feestelijk dagje te worden. 

In Visby hebben we Clas en Ann Britt gebeld. Ze hebben ons zaterdag 30 juli om 10 uur 

opgehaald. De vrijdag ervoor hadden we een historische rondleiding van een Schot in Visby. 

Deze Schot was verliefd geworden op een Gotlandse en woont er nu 5 jaar. Hij heeft veel 

humor. Hij weet ons veel over de rijke historie van Visby te vertellen. De groep bestaat uit 

Amerikanen, Oostenrijkers, Engelsen en Nederlanders (wij dus). 

’s Avonds aten we samen met onze Zweedse zeilburen in een gezellig restaurant in Visby. We 

stonden tegelijkertijd op een tafel te wachten en raakten aan de praat. We besloten ter plekke 

met z’n vieren een tafel te nemen. Ze waren één keer in Nederland geweest en hadden 

Workum en Den Helder bezocht. Hij heeft een bedrijf in machines, zij is 

hoofdverpleegkundige. Ze hebben drie volwassen kinderen. Die zijn het huis al uit. Hij doet 

samen met zijn dochter aan wedstrijdzeilen. Ze wonen in Småland. Hun schepen liggen in 

Västervik. Ze hebben een groot schip: 46 voeter en een Dynamic 35 voet. Het grote schip eist 

veel werk. Alleen het teakdek vergt 100 uur werk in het voorjaar. Ze wonen 140 km van hun 

haven. We hadden veel uit te wisselen met elkaar. Het was een gezellige avond. 

Liesbeth bezocht vrijdagmiddag het “Gotlands Konstmuseum” in Visby. Er waren erg leuke 

exposities van verschillende kunstenaars. Martin maakte intussen de route naar Byxelkrok op 

Öland. 

Zaterdag hadden we een gezellige dag met onze Zweedse vrienden Clas en Ann Britt. Ze 

dronken voor we met de tocht zuidwaarts begonnen bij ons een cappuccino.  
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Een leuk weerzien na 2 jaar en veel bij te praten. Hij is niet Nederlands van origine, maar zijn 

vader is, toen Clas zes jaar was, uitgezonden voor zijn werk naar Breda. Dat was eerst voor 

drie jaar, maar er kwamen nog drie jaar bij. Clas was toen een echt Brabants jongetje 

geworden. Toen hij in Stockholm terugkwam, zijn vader kocht daar een boerderij, was hij 

daar weer een vreemde eend in de bijt. Clas spreekt en verstaat nog goed Nederlands, maar hij 

moet zich wel voorbereiden op zo’n dag met ons. Hij moet zijn manier van denken resetten. 

Hij vindt het wel heel leuk om een dag met ons op te trekken en veel over Nederland te horen. 

Ann Britt verstaat redelijk Nederlands, maar spreekt het niet. 

Ze brengen ons eerst naar een markt in Burgsvik, 100 km ten zuiden van Visby. Daar is ook 

life-muziek bij. Liesbeth koopt een paar sokken met schapen en past samen met Ann Britt een 

aantal zelfgemaakte mutsen en hoeden. Lachen natuurlijk. We bezoeken daarna het museum 

van Lars Jonsson, een vogelschilder. Prachtige schilderijen van haviken, meeuwen, uilen, 

sperwers etc. We zien een video, waarop je de schilder bezig zien met het maken van 

schetsen. Hij maakt eerst contact met de vogels voordat hij ze schildert. Daarna tekenen de 

vogels als het ware zichzelf. We eten in de museumtuin een heerlijke zalmsalade. Volgens 

Ann Britt wordt de tuin elk jaar mooier. Zij bezoeken dit museum nu voor de vierde keer. 

We vervolgen onze weg naar het slijpstenen museum. We zien hoe stenen geslepen worden 

met een ingenieuze constructie bestaande uit een motor en andere onderdelen uit oude 

vrachtauto’s. Er is een interview op video te zien met een man van 86, die meer dan 50 jaar in 

deze steengroeve gewerkt heeft. 

Tenslotte gaan we het meest gefotografeerde mannetje van Gotland bezoeken. Het 

is “Hoburgsgubben”, een rauk in het meest zuidelijke deel van Gotland. De rauk lijkt op het 

profiel van een man. De omgeving is hier erg mooi, rotsachtig en een fantastisch uitzicht. In 

het bijbehorende restaurant zwaait een Nederlandse kok de scepter. Hij raadt ons gepaneerde 

kabeljauw met gekookte aardappels aan. Er is ook een saladebar. Het eten is voortreffelijk en 

ruim voldoende. De kok woont al 15 jaar op Gotland. We rijden terug en net voor Visby 

maken we nog een ommetje om op Högklint, een klif van 48 meter hoog, te komen en een 

magnifieke zonsondergang te zien. Helaas is het bewolkt. We genieten er wel van het 
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prachtige uitzicht op de Oostzee en op Visby. Ann Britt en Clas drinken nog een cappuccino 

bij ons aan boord en gaan om half 12 naar hun zomerhuis. We kunnen de hele nacht wel 

doorpraten, zegt Clas. We hopen elkaar volgende zomer weer te zien! 

Na Visby varen we naar Byxelkrok op Öland. De zee is erg hobbelig en ’s middags worden 

we achtervolgd door een donkere lucht en krijgen we heel veel wind. Om half zes meren we 

af. De volgende dag wandelen we door een natuurreservaat vlak bij Byxelkrok. Het is erg 

mooi, maar er zijn erg veel doorbuigende vlonders. 

De volgende dag varen we naar Borgholm. Daar bezoeken we het kasteel, rond 1200 

gebouwd. In het kasteel is ook een expositie van moderne kunstenaars: o.a. gevouwen 

papieren kraanvogels aan lange draden tot aan het plafond in de vorm van een cilinder. De 

Denen zijn hier een tijd de baas geweest. Vanaf de bovenste verdieping van het kasteel heb je 

een prachtig uitzicht over de Kalmarsund en op Borgholm, de hoofdstad van Öland. 

Via Kalmar varen we naar Kristianopel. Weer een hectische tocht met veel wind. Bij 

Kristianopel wandelen we in het natuurreservaat Höga Sand. Er zijn veel zandverstuivingen 

en we zien een grote roofvogel. 

Volgende keer het laatste verslag van deze enerverende reis. 

 

Heiligenhafen, 23 augustus 2016.  

 

Hier weer een berichtje uit een regenachtig Heiligenhafen. We liggen hier nu 2 dagen 

verwaaid: veel wind en regen. Morgen wordt het beter: wind mee en zon. Waarschijnlijk blijft 

het weer dan even stabiel, zodat wij het Noord-Oostzee kanaal kunnen doorvaren en de Duitse 

Bocht. Als het meezit, liggen we dan volgende week woensdag 31 augustus op ons eigen 

stekje in Enkhuizen! Daar blijven we dan nog een paar dagen om te acclimatiseren. 

Mijn verjaardag was één groot feest: om half 7 zong Martin me toe. Hij had de boot 

gepavoiseerd terwijl ik onder de douche stond en voorzien van slingers en ballonnen. De 

andere havenliggers kwamen me direct feliciteren. Daarna volgde een heerlijk Engels ontbijt 

met bacon and eggs. We kregen een Schot op koffievisite. Die ligt samen met zijn 20 jaar 

jongere Indonesische vrouw (51) en twee geadopteerde Ethiopische kinderen (een tweeling 

van 13 jaar) in de haven. Hij heeft een landhuis in Edinburgh, zij woont met de 2 kinderen in 

Leiden en doet naschoolse opvang. Hij heeft als ingenieur gewerkt in het Middenoosten. Ze 

brengen de boot naar een winterstalling in Polen. 

Ik kreeg veel e-mails en SMS-jes, als eerste van mijn zusje Maria. De havenmeester komt een 

speelgoed-eland brengen. Zijn hond Foster zou vanmorgen geopereerd worden aan een 

oogtumor. Helaas was dit niet meer mogelijk en moest hij zijn hondje in laten slapen. Hij had 

hem al begraven in zijn tuin. Omdat ik zo meegeleefd had, bracht hij namens Foster deze 

eland-knuffel. 

We lunchten bij Sött en Salt, een restaurant in de haven: een heerlijke garnalen-zalm salade. ’s 

Middags maakten we een mooie natuurwandeling in de omgeving van Kristianopel. ’s Avonds 

gegeten op de camping, leuk eethuisje. 

Er komen veel motoren het haventerrein oprijden. Die hebben hier het eindpunt van een tour. 

Ze krijgen hier een hotdog en drinken wat en gaan daarna weer naar huis. 

Wij drinken een prosecco om mijn feestje af te sluiten. De volgende dag vertrekken we naar 

Sandhamn. Afscheid genomen van de havenmeester. We hebben wind tegen (20 knopen), 

vinden een mooie plaats langs de pier. De havenmeester neemt de voorlijn aan. Er zijn gratis 

fietsen in de haven. We fietsen naar Torhamn, dat is het zuidelijkste puntje van zuidoost 

Zweden. We drinken een biertje op het terras van de haven en helpen nog een paar 

zeilschepen afmeren. Op de terugweg rijden we langs de supermarkt. We krijgen ’s avonds 

nog Nederlandse buren. Ze zijn hier met een oud Engels kustscheepje en zijn ook op de 

terugweg. 
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De volgende dag varen we naar Karlskrona. 

We blijven hier een paar dagen liggen, omdat de wind weer toeneemt en uit de verkeerde 

richting waait. We kunnen bij de Lidl cappuccinocups kopen. Die waren bijna op. Ook ga ik 

hier naar een Turkse kapster: Saïda. Ze knipt mijn haar prima en ik krijg seniorenkorting. 

Zondags gaan we met de pont naar het kasteel op Aspö. De pont is hier gratis, maar de 

herfstregeling is al ingegaan, d.w.z. 1 keer per uur i.p.v. elk half uur. Carl XI heeft het kasteel 

laten bouwen. Het bestaat uit een donjon en heeft 4 hoektorens. Op de binnenplaats zijn 

regelmatig concerten en toneelstukken. De toegang is gratis. Ook het eilandje zelf is de 

moeite waard: veel leuke zomerhuisjes en mooie bloemen. 

Maandag doen we nog een leuke historische rondleiding door de stad. Onze gids Christina 

heeft 29 jaar in Paterswolde gewoond. Ze is getrouwd met een Nederlandse arts. Hij was in 

Nederland gepensioneerd, maar werkt hier 2 dagen per week in het ziekenhuis. Hun kinderen 

wonen nu ook in Zweden. Ze spreekt prima Nederlands. Gaf rondleidingen in Groningen. 

Carl XI wilde een marinestad stichten. Op dit terrein woonde een boer. Die wilde zijn 

boerderij niet verkopen en werd toen in de gevangenis gegooid. Er moesten een paar grote 

kerken gebouwd worden en er werden brede toegangswegen aangelegd voor de parades van 

de  koning. Er kwamen standbeelden, een haven en een heel groot plein (naar Italiaans 

voorbeeld). Rode houten huizen waren van de armen en gele van de rijken, want die lijken op 

steen. 

Tijdens een oorlog met de Russen werd er een Russisch schip geënterd. Helaas heerste daar 

tyfus op en de helft van de stadsbevolking ging dood. 

Ze vertelt ook het verhaal van Nils Holgersons wonderbare reis op Akka. Er is een beeldje van 

hem op een stenen boek. 

Er heeft een treintje gereden dwars door Karlskrona. Daarvan zijn nog 2 viaducten over en 

een diepe kloof. De gemeente weet niet, wat ze met dit terrein aan moet. Er zijn tal van opties 

bedacht o.a. champignonkwekerij, spooktrein voor kinderen, hondenrenbaan. 

Ze vertelt ook over de intimidatiepogingen van Poetin. Kaliningrad ligt nu vol met 

oorlogsschepen. Zweden en de Baltische staten voelen zich bedreigd. 

’s Avonds zien we een Winner in de haven liggen: de Witte Woerd. Die kennen we van onze 

reis naar St. Petersburg 2 jaar geleden. We zeilden samen naar Polen en Litouwen. Zij wonen 

op hun schip. Marjolein en Alfred zijn thuis, maar zitten te eten. We nodigen ze uit, om bij ons 

cappuccino te komen drinken. Wij moeten ook eerst nog eten. Het wordt een leuk weerzien. 
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Zij zijn tot Västervik gevaren. Ze hadden niet zoveel tijd dit jaar. De vader van Alfred is ziek 

(96 jaar). De broer van Alfred zorgt nu voor hem, maar die moet hij aflossen. 

We zeilen verder naar Simrishamn. Het is noorden wind, we hebben hem mee! We gaan om 8 

uur de haven van Karlskrona uit. Om half 12 breekt de hel los. De wind neemt toe tot 25 

knopen, windkracht 6. We krijgen veel golven over, want we hebben ze dwars. We hebben 

geen zeilpakken aan, we worden dus zeiknat. We wisten niet, dat het zo heftig zou worden. 

Dat was niet voorspeld. Na een paar uur neemt de wind af. We kunnen weer adem halen en 

wat eten. 

De dag erop zeilen we naar Ystad. We SMS-en Trevor en Becky, onze Schotse en Nieuw-

Zeelandse medezeilers van het begin van reis, dat we eraan komen. Ze reserveren een plaats 

voor ons. Leuk. Trevor en Becky vangen ons op en nodigen ons voor ’s avonds uit op de 

koffie om bij te praten. Ze hebben een krantenartikel met interview en een foto van hen op 

hun zeilschip Dignity too. Hun reis van Edinburgh naar Ystad is niet onopgemerkt gebleven. 

Ystad is er trots op, dat ze hier overwinteren. Ze versieren met kerstmis hun boot met 

gekleurde lichtjes om weer de krant te halen. We spreken voor volgend jaar mei weer af in 

Ystad. 

De volgende dag gaan we in Ystad met een antieke brandweerwagen een rondtocht maken 

langs Wallanders hotspots. Erg leuk. We lunchen samen met Trevor en Becky 

bij ‘Maria caféet’. 

De volgende dag varen we naar Klintholm in Denemarken. Weinig wind, dus op de motor en 

met stuurautomaat Pluizer. Er varen veel grote schepen door de shipping lane. Van Klintholm 

varen we naar Gedser, wind tegen, hoge golven. 

Van Gedser varen we door naar Heiligenhafen. Na de brug naar Fehmarn nog even veel wind, 

daarna wordt het rustig. Om 5 uur meren we af bij Steg 12. We eten een heerlijke schnitzel, 

bedekt met gebakken uien en gebakken aardappelen met spekjes. Een glas bier vooraf en een 

glas rode wijn bij het eten. We komen weer helemaal bij. 

De volgende dag maken we een mooie natuurwandeling over de landtong ‘Graswarder’. Veel 

vogels, bloemen en 18 historische strandvilla’s gezien. 

We krijgen nu SMS-jes en e-mails met de vraag wanneer we weer thuis komen. We denken 

volgende week woensdag 31 augustus in Enkhuizen terug te zijn. 

Over het laatste stukje van onze reis ontvangen jullie nog een slotmailtje. 

 

Tiel, 7 september 2016.  

 

We zijn weer veilig thuis. Iets later dan gepland. Toch weer veel tegenwind bij Norderney, 

waar ook veel onweersbuien en harde wind te genieten waren. Fietsen gehuurd, het 

eiland doorkruist en naar de andere kant van het eiland gewandeld, waar een wrak ligt uit 

1967. Ook liggen er zo’n 100 zeehonden. Op de terugweg zien we een groep paarden en 

jachthonden. De ruiters zijn in oude kostuums en we horen trompetgeschal. Er wordt gefilmd. 

Leuk om te zien. 

Nog even terug naar Heiligenhafen. We zijn daar de Seebrücke (2012) opgewandeld. Die 

steekt 440 meter de zee in. Er is op de brug een zeelounge, een zonnedek en een speelplaats 

voor kinderen. We zien er een prachtige zonsondergang. 

Woensdag 24 augustus vertrokken we naar het Noord-Oostzeekanaal. Eerst nog even getankt. 

De oude dieselbaas lag met zijn oor op het dek, om te luisteren, of de dieseltank vol zat. We 

gaan voor de wind. De stuurautomaat Pluizer doet het werk. Om 3 uur zijn we bij de sluis in 

Kiel. We mogen direct door. Er ligt maar 1 schip in de sluis en de schipper neemt ook nog 

mijn lijn aan. Heerlijk, dan hoef ik niet te springen. Op het kanaal is het erg heet. Om kwart 

over zes meren we af in Rendsburg. ’s Avonds gezellig gegeten bij Riverside.  
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Donderdag varen we naar Cuxhaven. We staan om 5 uur op, want we willen om 6 uur weg om 

de stroom mee te hebben op de Elbe. Helaas, de kanaallichten staan op rood. Eerst passeren 

een paar enorme vrachtschepen. Om kwart voor zeven mogen we het kanaal op. 

In de sluis van Brunsbüttel ligt ook maar 1 ander schip. We meren daar zelf af. Op de Elbe 

hebben we de stroom mee: we varen 9,5 knoop. Om 3 uur liggen we afgemeerd in Cuxhaven. 

De volgende dag staat de wind voor Norderney niet gunstig. We overleggen met andere 

Nederlanders wat te doen. Zij gaan via Helgoland. We maken Windekind vaarklaar en gaan 

ook naar Helgoland. Ontbijten kan onderweg wel. Bij paal 8 steken we de Elbe over. Hier is 

het water erg wild. We krijgen veel water over. Door de mist zien we Helgoland pas vlak voor 

de haven. Om kwart over twee meren we af. Helgoland heeft een beneden- en bovengedeelte. 

Op het boveneiland nestelen Jan van Genten. We maken prachtige foto’s van ze. We zien ook 

veel jongen met pluishaar. Naast ons ligt een jong Nederlands gezin met 3 jonge kinderen. Ze 

werken en wonen in Rostock. Ze hebben hun schip dit jaar voor het eerst en willen volgend 

jaar een rondje Oostzee doen. 

De volgende dag varen we om 5 voor 9 voor de wind Helgoland uit. Er liggen veel 

vrachtschepen voor anker naast de shippinglane.  Om kwart over 4 meren we af op 

Norderney. We zien Anja en Hein Bellaar (Gentle Breeze) op de kade lopen. Zij komen later 

even bij ons buurten. Zij zijn ook lang in het scherengebied van Zweden geweest en zijn via 

het Götakanaal teruggekomen. Zij hadden slecht weer op de meren. 

’s Avonds begon het vreselijk zwaar te onweren en keihard te regenen. Dat duurde tot de 

volgende ochtend 12 uur. We vermaken ons een paar dagen met wandelen en fietsen, omdat 

de wind west is. Er is een Museumfest: Reislust und Badespass. Er is accordeonmuziek, een 

tombola (muts gewonnen) en een expositie over de geschiedenis van Norderney. 

Woensdag 31 augustus varen we naar Lauwersoog. Jantje, een Nederlandse tweemaster, vaart 

met ons op. We zien 2 bruinvissen. We zijn in Lauwersoog net te laat om nog door de sluis te 

kunnen (7 uur). 

 

Donderdag 1 september varen we naar Dokkum. Daar zijn de Admiraliteitsfeesten o.a. een 

drakenbootrace. Dit festijn duurt t/m zondag. Wij vertrekken de volgende dag naar 

Leeuwarden. Daar hebben we bij een brug een bijna-aanvaring met een bruinevlootschip, dat 

dwars achter die brug ligt. 

We slapen in Harlingen in de verenigingshaven. ’s Avonds zijn er weer een paar flinke 

regenbuien. Zaterdag varen we naar onze thuishaven in Enkhuizen. In de Kornwerdersluis 

ontmoeten we Kees en Nadja Doets van de Horizon (een Winner 12.20). Zij zijn deze zomer 

ook in Stockholm geweest. We zeilen aan de wind naar Enkhuizen. Bij het station zie ik mijn 

zus Maria met vlaggetjes zwaaien. Even later horen we luid getoeter vanuit de haven. Jack en 

Marijke van de Adriana, onze havenvrienden, wachten ons op met bloemen en prosecco. Ook 

krijgen we van hun een heerlijk diner aangeboden op hun schip. Wat een ontvangst!  

Zondag gaan we vroeg naar huis, want de buurman wacht een verrassingsparty vanwege zijn 

60-ste verjaardag. Daar willen we graag bij zijn. 

Ons huis ziet er prima uit, het gras is regelmatig gemaaid door buurman John en de plantjes 

en de post zijn verzorgd door de buren Toos en Johan. De bomen en struiken zijn 

flink gegroeid dus dat wordt snoeien de komende weken. 

We kijken terug op een prachtige reis met veel leuke ontmoetingen en we hebben 

heerlijk gezeild. Volgend jaar doen we een nieuwe poging om Haparanda in Lapland te halen. 

Wie weet lukt het dan. 

 

Zeilgroeten, 

 

Liesbeth en Martin (de Windekind) 
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Griekenland 2016. 
 

Met Transavia vanuit Eindhoven naar Athene, Jan Salverda, Tineke de Jong, Jannie en 

ondergetekende. Bij vertrek was het in Nederland nog hoogzomer en het zou ook mooi 

blijven. Dat was wel een beetje balen, want het zou natuurlijk nog leuker zijn als het in 

Nederland zou gaan regenen, in ieder geval slechter zou zijn dan in Griekenland. We hadden 

tenslotte ook niet voor niks midden september geboekt.  Dus misten we  de 4-uurs race van de 

Friendshipclub en ook nog een periode mooi weer.  

 

De reis verliep volgens schema en ondanks dat we pas tegen de avond aankwamen, daarna 

nog een uur met de bus 

moesten en ons hotel 

moesten zoeken (1 halte te 

laat uit gestapt bleek 

achteraf), zaten we die avond 

in een echt Grieks restaurant 

heerlijk te eten met natuurlijk 

de nodige hoeveelheid witte 

wijn (nee geen Retzina). Die 

avond sliepen we nog in ons 

hotel naast een soort van 

snelweg (drukke rondweg 

langs het strand), maar het 

zou spoedig anders worden, 

desondanks sliepen we 

allemaal redelijk goed. De 

volgende dag op zoek naar ons schip. Om 15:00hrs zou ons schip voor ons klaar zijn. Het was 

behoorlijk warm die dag, dus maar zoveel mogelijk in de schaduw blijven. In een kleine 

supermarkt naast de haven boodschappen gedaan die door de winkel naar ons schip werden 

gebracht (hele praktische service wat we later ook in de andere havens zouden tegenkomen). 

In andere havens kwamen we regelmatig een bordje tegen met supermarkt 150mtr, waarna er 

dan bij die kruising een ander bordje stond met supermarkt 400mtr enz., zodat je uiteindelijk 2 

km had afgelegd, het is maar dat je het weet. Eindelijk was het dan zover en konden we aan 

boord. Het schip behoorde toe aan Alexandros, tevens de naam van het schip, maar omdat hij 

er die dag niet was kregen we tekst en uitleg van zijn vader Janus. Janus zou ons het liefst op 

zijn eigen  schip, een catamaran, zien uitvaren en was er ook duidelijk in dat hij graag naar 

huis wilde. Op alles wat wij voor hem invulden aan tekst was zijn reactie “bravo” om daarmee 

zo snel mogelijk naar het volgende onderwerp door te gaan. Over de vraag waar we de actuele 

weersinformatie konden krijgen was zijn antwoord, marifoon kanaal 16. Meteen maar 

proberen, maar geen gehoor. Op de vraag hoe dan? Was zijn antwoord “de havenpolitie” , dus 

ik bij hem achterop de scooter naar de havenpolitie. Daar aangekomen bleek de havenpolitie 

niet op zijn post. Voor het kantoor zat een Griek met zijn laptop die me het weer liet zien. 

Toen ik vertelde dat ik het via het marifoon kanaal 16 ook had gevraagd, zei hij “dit is 

Griekenland, wen er maar aan”. We hebben dan ook de meeste tijd zonder bijstaande 

marifoon gevaren want er is nooit iets in het Engels op geweest en er was regelmatig veel 

geruis te horen. Nou ja, windfinder werkt ook voor dit gebied, maar in de praktijk lijkt het 

vaker niet te kloppen dan wel.  

  

We hadden van het charterbedrijf MG een 42ft Bavaria bouwjaar 2007 meegekregen i.p.v. de 

geboekte Jeanneau 40ft bouwjaar 2002. Dit schip was minder oud, maar voelde al als heel  
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uitgeleefd aan (in die zin mochten we blij zijn dat de Jeanneau niet beschikbaar was). 

Ondanks de rondleiding bij het inchecken bleven er toch nog vragen over die we zelf moesten 

uit zien te vinden. Daarbij kwam dat er geen boek van de boot zelf aan boord te vinden was. 

Later tijdens de reis vroegen we ons af hoe diep de boot nu precies stak, want die Janus had 

dan wel 1,7mtr gezegd, maar ja, controleren konden we het niet.  Zo waren we niet in staat het 

doucheknopje te vinden voor de afvoerpomp. Gelukkig lag naast ons in de eerste haven ook 

een vergelijkbare Bavaria die ons van de nodige informatie kon voorzien. Het knopje van de 

tweede douche kwamen we pas aan het eind van onze reis op het spoor en dit ook alleen nog 

maar omdat er een monteur aan boord was geweest voor het schoonmaken van het filter voor 

de douchepomp. Je voelt je dan wel een beetje opgelaten dat je het knopje na tig keer zoeken 

zelf niet hebt kunnen vinden terwijl het overduidelijk is als je het eenmaal weet. Ook zat er 

geen kaart in de plotter waardoor we een programma op de tablet hebben moeten downloaden 

(boating europe) wat trouwens een verdomd goed programma is. De snelheidsmeter bleek het 

de meeste tijd niet te doen en ook bij de andere apparatuur hadden we onze vraagtekens als 

het gaat om de nauwkeurigheid. De brandstofmeter deed het ook niet en daarom  hebben we 

halverwege de periode toch maar een keer getankt om er zeker van te zijn dat de tank 

voldoende vol zou blijven. De lijnen waren behoorlijk stijf van het zeezout en het grootzeil 

(opgerold in de mast) had eerder de vorm van een zakdoek. Was er nog iets goeds aan dit 

schip, ja natuurlijk wel. De ruimte was geweldig en de stahoogte door bijna de gehele boot 

ruim voldoende. De fok zag er in tegenstelling tot het grootzeil wel goed uit en de stuur 

automaat werkte fantastisch. De Bimini was lekker groot en de aanwezig zonnepanelen 

werkten ook goed.  Al naar een paar dagen voelden we ons thuis op dit schip wat niet in de 

laatste plaats kwam door de motor. De 55pk Yanmar liep altijd meteen bij de eerste druk op de 

knop, nooit rook gezien, nooit problemen met het koelwater en maakte een mooi rustig geluid 

waardoor motoren niet meteen vervelend werd. Wat we in de veelal kleine havens wel graag 

hadden gehad was een boegschroef, hetgeen regelmatig de opmerking opleverde “dat ging net 

goed”. 

 

Los van het varen in onbekend gebied was er natuurlijk ook het achteruit aanleggen aan de 

kade op het anker, wat nieuw voor ons was. De eerste keer ging het pas na een eerste mislukte 

poging goed (er was ook best veel zijwind en er lag een groot schip voor anker naast de plaats 

waar we in wilden). Bij het wegvaren de volgende ochtend zaten we dan ook vast aan het 

anker van een ander. Gelukkig ging dit schip tezamen met ons onderweg en hadden ze 

ervaring met het ontdoen van 

ons anker. Hun anker bleek 

door de actie kapot te zijn 

gegaan, maar wij hadden 

geen averij, dus verder. Dat 

het anker niet altijd vast 

komt te liggen ondanks de 

goede ankergrond hebben we 

ook gemerkt. Dit was in de 

plaats Poros waar we 

probeerden aan te leggen 

met een stevige wind op de 

neus (5 BF) naast een grote 

catamaran, waarbij we op het 

laatste moment merkten dat 

het anker niet voldoende 

hield en we moesten maken 



 

 

 

33 

 

dat we wegkwamen, waarbij we met onze fenders langs de catamaran gingen en de eigenaar 

van dit schip  allerlei verwensingen naar ons schreeuwde i.p.v. ons te helpen. Maar ja zonder 

boegschroef doe je niet zoveel. Toen eerst maar aan hoger wal geankerd om na een paar uur 

met minder wind (4 BF) het op een andere plaats nog eens te proberen, dit keer met succes. 

 

Dat het weer snel kan veranderen, dat hadden we gelezen, maar meemaken is toch weer wat 

anders. De eerste keer lieten we ons toch nog verrassen door de snelle toename van de wind 

en moesten we de lier gebruiken om de fok in te draaien. De wind ging van 5-6 BF in een paar 

tellen naar een 7-8 BF. Misschien was dat allemaal wel niet zo’n probleem, maar omdat we 

onbekend waren met hoe het zich verder zou ontwikkelen hebben we toch maar alle zeilen 

ingedaan en zijn op de motor verder gegaan totdat het weer rustiger werd. Waarna we weer op 

vol zeil met een mooie zon verder konden, totdat de lucht weer ging betrekken en de wind 

toenemen. Regen hebben we ook gehad en gemerkt dat als een raampje dicht lijkt, niet dicht 

hoeft te zijn. Dat we daarnaast nog een keer een raampje vergeten waren, is natuurlijk wel 

stom, maar met zoveel raampjes kan je dat dus overkomen. Gelukkig droogt alles weer 

redelijk snel in de zon en wind. 

 

We zijn in al die dagen maar 1 keer dolfijnen tegen gekomen. Ze waren zo te zien aan het 

jagen en hadden weinig aandacht voor 

ons en van enig entertainment of met 

ons mee zwemmen was geen sprake. 

Vogels  hebben we niet veel gezien, 

ook geen zeemeeuwen in de haventjes, 

maar wel veel zwerfkatten die geduldig 

wachtten op een stukje toegeworpen 

vis door een visser of wat vanaf de 

etenstafels wordt toegegooid.  

 

De bijboot hebben we niet nodig 

gehad, maar omdat Jan zin had in een 

tochtje door de haven ging de boot 

toch van het dek. Jan ging op de motor 

er vandoor maar kwam al roeiend terug omdat de 

benzine op was. Dat je de benzine moest controleren 

voordat je ging varen stond vast in de papieren, maar 

ja, in de praktijk ervaren werkt beter. Een paar keer 

hebben we in een baai gelegen om te zwemmen en 

snorkelen. Ondanks dat er goed zicht was in het 

heldere water, was er niet veel te zien, tenminste niet 

waar wij geweest waren, maar ook anderen die we 

spraken hadden dezelfde ervaring. Vooral veel kleine 

visjes en geen kwallen.  

 

 Ondanks dat we vaak op de boot gegeten hebben,  

want ja met Jan hadden we een heuse kok in huis, 

hebben we af en toe ook in een restaurant gegeten en 

dat was dik in orde, ook de prijs was niet verkeerd. 

             

Het bezoek in Hydra sprong er wat bijzonderheid wel 

boven uit. We lagen met ons schip naast een 
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vrachtschip en zagen hoe de materialen met een heftruck tot op de kade gereden werden 

waarna het met de hand werd verplaatst en op ezels geladen om zo naar de uiteindelijke 

bestemming te worden gebracht. Het is namelijk op het eiland Hydra zo afgesproken dat er 

geen gemotoriseerd verkeer is toegestaan (en dus ook geen brommers en scooters), 

uitgezonderd vuilophaalauto’s en nog een paar voertuigen, maar voor de rest gaat alles te 

voet, per ezel (of fiets). 

 
 

Ons reisschema zag er achteraf als volgt uit: 

Vertrekhaven: - Kalamaki (Athene) 

- Kea (Cycladen) 

- Kythnos 

- Serifos 

- Spetses(Egeïsche zee) 

- Hydra(Golf van Hydra) 

- Ermioni 

- Poros (Saronische golf) 

- Epidaurus 

- Perdika 

Aankomsthaven: - Kalamaki. 

  



 

 

 

35 

 

Nog een paar getallen: 

- We hebben de op de vaardagen gemiddeld zo’n 6 – 8 uur gevaren. 

- In totaal was de afgelegde afstand door het water ca 230 NM verdeeld over 

10 vaardagen (op 3 plaatsen 2 overnachtingen) waarvan ongeveer de helft 

van de tijd op de motor. 

- In totaal hebben we 139 ltr diesel verbruikt. 

- De gemiddelde prijs voor uit eten incl. wijn met z’n vieren was 75 Euro. 

- De gemiddelde kosten in de jachthavens bedroeg 12 Euro waarvan 2,57 

Euro officieel, de rest water en stroom. (Spetses met 25 Euro was een 

uitzondering). 

- Voor de boot hebben we voor de 2 weken 3250 Euro betaald. 

- Onze wijnconsumptie lag per dag toch al snel op 1 fles pp. 

Eindoordeel:  het smaakt naar meer                         Imko Vroom,  Ianassa 
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De Granuaille in de 4-uurs Tocht I.F.C op 10 september 2016 

 
Op zaterdag 10 september  2016 werd in Hindeloopen de traditionele 4-uurs tocht van de 

International Friendship Club gehouden. 

Onderstaand het verslag over de 4-uurs tocht vanuit de beleving van de Friendship 28 

‘Granuaille’, met schipper Ruud Goudriaan en bemanning Jenke Goudriaan en haar zus Aafke 

Benjamins. 

 

[de anglofiele eerste eigenaar gaf ons schip de naam ‘Granuaille’, de Iers-Keltische naam 

voor Grace O’Malley, een machtige Ierse pirates, die leefde van 1530 tot 1603 en zelfs nu nog 

een eigen website heeft: www.graceomalley.com.] 

 

Nadat wij dit jaar de Paastocht en het Lustrum hadden moeten missen vanwege andere 

bezigheden, waren we erg blij dat we mee konden doen met het najaarsevenement. Het weer 

was fantastisch met een heerlijk zonnetje en genoeg wind en de bemanning had er weer veel 

zin in! 

We namen ruim de tijd om naar Hindeloopen te komen. Op donderdag vertrokken we uit onze 

thuishaven Monnickendam naar Enkhuizen, naar de voor ons vertrouwde Compagnieshaven. 

Daar zagen we ’s avonds ook Louis met de Najade. Heerlijk buiten aan het water gegeten bij 

Vishandel Van der Veen.  

Vrijdag op ons gemak naar Hindeloopen, waar we bij aankomst direct vertrouwde gezichten 

op de steiger zagen, maar na twee jaar afwezigheid waren de namen wat weggezakt: o ja, 

Louis, Maria, Janneke, Gerard, Joop. Een warme ontvangst en lekker die helpende handjes op 

de steiger! 

 

Het palaver was als vanouds gezellig met koffie en gebak. En toch voel je bij iedereen een 

gezonde spanning: men wil toch winnen! Er werden direct al vaarplannen verzonnen waar de 

andere deelnemers hopelijk niet aan gedacht hadden.  

Ook wij hadden een goed plan gemaakt, we zouden ons geheime wapen, de halfwinder of 

‘Bolle Jan’, inzetten. Op het gebruik daarvan stond géén aftrek!! Vrijdagavond leek dat een 

prima idee, gebaseerd op de windverwachting: zuid met kracht Bft 3. 

 

De volgende dag rond 11 uur uitgevaren om nog even de bezeilbaarheid van de rakken te 

testen. Omdat wij voor de halfwinder (heel primitief) geen ‘Spinakerhoes-slurf’ hebben, had 

Ruud dit zeil langs de zeerailing gebonden en zou het met één ruk van het koord los moeten 

schieten. Tot zover de theorie! 

In de praktijk bleek dat het veel harder waaide (Bft 4 met vlagen Bft 5) zodat de halfwinder 

aan alle kanten overboord begon te waaien. Waarschijnlijk was Ruud bang dat de halfwinder 

nog voor de start in het water zou waaien, want ineens kregen we van Ruud het commando: 

“Trek een beetje aan de ‘groene lijn’, zodat de halfwinder zich een beetje opricht, dan neem ik 

het daarna over!”  

Ja, dat hebben we geweten! De halfwinder ving direct veel wind, dus snel doortrekken, maar 

intussen raakte de schoot los en dreigde het hele plan, met zeil en al, in het water te vallen!  

Afijn, in een kamikaze-poging heb ik toen de wegschietende schoot gegrepen ten koste van 

twee enorme brandblaren op twee vingers, waarna we alsof het zo bedoeld was met volle 

zeilen, inclusief Bolle Jan, door de startlijn gingen. Daarna heb ik bijna de hele weg flesjes 

koude Spa uit de koeling gebruikt om de ergste pijn te blussen (snik). 

  

http://www.graceomalley.com/
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De strategie die Ruud bedacht had was om pal voor de wind van de H2W1 naar de VF8 te 

gaan en dan, nog steeds met de Bolle Jan, het halfwindse rak naar de Sport B te varen. Dat 

stuk voor de wind ging nog goed, maar het halfwindse rak, bleek áán de wind te zijn en de 

Bolle Jan trok onze arme Friendship 28 met een helling van 45 graden door het water. Dus die 

moest weer gestreken worden, waarin Ruud, met veel kunst- en vliegwerk op het voordek, 

tenslotte slaagde.  

Daarna hebben we heerlijk gezeild, hoewel de meeste mensen hele andere koersen hadden 

genomen, want we zagen bijna niemand meer. Het ging zelfs zo goed en snel (6 knopen) dat 

toen we bij Sport B waren, we volgens Ruud nog wel even heen en weer naar de VF12 

konden gaan. Heen en weer was geen probleem, maar terug bij de Sport B bleek dat de weg 

terug via de VF A naar de H2W1 alleen kruisend gevaren kon worden.  

Tot overmaat van ramp, het was inmiddels 4 uur, viel de wind snel weg en werd het steeds 

meer ‘dobberen’! Toen de snelheid teruggelopen was tot 0,1 knoop heeft Ruud om half 5 de 

pijnlijke beslissing genomen om de zeilen te strijken en op de motor terug te gaan. De 

bemanning was het daar roerend mee eens, want we wilden natuurlijk de borrel en het diner 

niet missen! Dat betekende wel dat we gediskwalificeerd waren, maar als pleister op de 

wonde kregen wij aan het eind van de heerlijke maaltijd DE POEDELPRIJS: een IFC T-shirt!  

 

 

Jenke Goudriaan, FS 28 Granuaille 

  



 

 

 

38 

 

Officiële uitslag Najaarstocht/wedstrijd 2016 
 

De vorige wedstrijd of tocht, noem het wat u vooral zelf vindt, dateert alweer van 2014. Vorig 

jaar was de wind te sterk om voor je plezier een tocht te maken. Ook de nog overgebleven 

drie enthousiaste schepen zagen uiteindelijk af van een (kleine ) wedstrijd. 

 

Dit jaar was er geen vuiltje aan de lucht, het was zelfs schitterd weer, al dagen daarvoor. De 

schippers en opvarenden, vaak pas terug van vakantie zagen er ongezond gebruind uit. Je kon 

er gemakkelijk jalours op zijn. Wat ook gebeurde. 

 

Op vrijdagavond was er het gebruikelijke palaver om de tocht voor te bespreken. Maar vooraf 

natuurlijk eerst koffie met een Fries gebakje (koek, glazuur erover en dan slagroom erop), 

lekkerder kunnen ze koek niet maken. De formulieren werden uitgereikt, een om in te vullen, 

een om de regels te lezen, en voor het gemak een kaartje die je niet voor de navigatie kan/mag 

gebruiken, omdat het maar een tekening is. Op de tekening staan in ieder geval de rakken die 

je mag varen en de afstanden in 2 decimalen. (van dat laatste heeft de organisator spijt). 

 

Bij alle informatie is het Tochtformulier leidend, zeg maar de wet. De daarbij vriendelijk 

verstrekte coördinaten van de boeien is gratis en dus niet betrouwbaar. Daar kunt u zich niet 

op beroepen. Zelf zorgen voor een goede kaart, analoog of digitaal. Ligt een boei niet geheel 

op de vermoede positie: de boei moet gerond worden en niet de genoemde positie. 

Op de kaart staan de rakafstanden in twee decimalen, in de tochtinformatie één. Heel veel 

schepen hebben zich tekort gedaan door uit te gaan van het kaartje. Als je afstanden uit de 

tochtinformatie gebruikt met één decimaal dan kom je bij optellen hoger uit, want die 

afstanden zijn afgerond naar boven.  
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Maar ja het kaartje is makkelijk en het gemak dient de mens. We hebben het hiervan niet 

willen laten afhangen wie de winnaars waren dus hebben we alles nagerekend.  

 

Tijdens  het doorlopen van de Tochtinformatie mogen vragen gesteld worden, want je vergeet 

zo wat. Eerste belangrijk onderdeel: de start. Ruim van te voren aanwezig zijn op het water, 

zeker om even proef te varen, dan weet je wat makkelijk te bezeilen is en wat niet. Maar ook 

om de startprocedrure te kunnen volgen. 

 

Er zit een zeker logica in. Er is een 10 minuten en een 5 minuten signaal vóór de start. 

Hiervoor wordt een toetertje gebruikt waarmee men vroeger een brug open kreeg. Iets anders 

is er niet aan boord. Een voorkomende klacht was: "ik heb het toetertje niet gehoord!" 

 

Het toetertje werkt hetzelfde als bij de brugopening: als je niet binnen gehoorafstand van de 

brug bent kun je toeteren wat je wilt maar gaat de brug niet open. 

Ofwel zorg dat je in de buurt bent van het startschip als het 10 minutensignaal klinkt. Ja, maar 

hoe kan ik dat signaal zien aankomen? Speciaal daarvoor hijsen we enkele minuten voor dat 

signaal de grote Friendshipvlag. Als u die niet ziet, bent u waarschijnlijk geen deelnemer aan 

de tocht/wedstrijd. 

 

Heb je het 10 minutensignaal gemist, geen ramp er is nog een 5 minutensignaal. Als je dat 

ook hebt gemist ben je gedwongen achter een ander schip aan te varen en iets later te starten. 

Zoek danwel een schip uit dat aan de wedstrijd meedoet, anders ... 

 

 
Alle schepen zijn gestart en hebben een plan om de 4 uur vol te varen. Een goede schatting 

van de eigen scheepssnelheid is van groot belang (bij de verschillende windrichtingen) zodat 

je kan zorgen voor een minimale tijdsoverschrijding ná 4 uur varen. Twee schepen hebben 

geen strafmijlen opgelopen en twee schepen zijn vlak na 16.00 u. gefinisht. Vooral dat laatste 

is heel netjes, maar 8 minuten voor 16.00 u. is dat ook. 

 

Opmerkelijk in deze editie is dat geen schepen een verkeerd of niet bestaand rak hebben 

gevaren, maar ook is er geen boei aan de verkeerde kant gerond, en dus is er niet afgestoken. 

Dat is toch een noemenswaardige vooruitgang. Proficiat. 

 

De finish was geen probleem: zelf je tijd noteren als je langs de boei vaart. 

 

Daarna gauw naar de haven en je formulier invullen en naar het startschip brengen. Dan is er 

tijd voor ontspanning en de nodige versnapering. Wat kan een biertje heerlijk smaken dan. 

Het wordt tijd voor de uitslag. 
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NAJAARSEVENEMENT 

IFC 2016 - de UITSLAG 
 

  

   

 

  Plaa

ts 

Naam Type Scheepsnaa

m 

Bijzonderheid Fini

sh-

tijd 

 

Mijle

n 
gezei

ld  

Stra

f- 

mijl
en 

Mijle

n na 

straf 

Corre

ctie-

factor 

Vergelij

k-bare 

mijlen 

1 Haas, Luc de en Claudia Lehman 

Bav.Cruiser 

33 

Mare 

Nostrum 

  
16:1

8 24,2 

2,1

78 

22,0

22 
0,956 21,053 

2 

Fokker, Arnold en vader Willem 

en Piet  FS 34 Sam sam 

  
16:1

3 23,8 

1,5

47 

22,2
53 

0,946 21,051 

3 

Marks, Martin en Sterkenburg, 

Liesbeth Winner 1010 Windekind 

  
16:0

5 23,4 

0,5

85 

22,8
15 

0,890 20,305 

4 Bouma, Marius, Anneke FS 35 kmz Flyaway 

kielmidzwaard 
16:2

6 24,2 

3,1

46 

21,0
54 

0,937 19,728 

5 Roskam, Ronald & Tim & Wout FS 33 

My best 

Friend 

vleugelkiel 
16:2

9 23,4 

3,3

93 

20,0
07 

0,959 19,187 

6 Jong,  Henk en Edith FS 33 Witte Raaf 

  
16:4

1 23,8 

4,8

79 

18,9

21 
0,945 17,880 

7 Paul Weijers en Ton FS 22 Amigo 

  
15:5

2 16,9 0 

16,9 

1,052 17,779 

8 Millenaar, Rob en Bob de Koning Jeanneau 33i Cascada 

  
15:3

4 17,0 0 

17,0 

0,966 16,422 

9 Vink, Louis & Joop van der Ploeg FS 28 Najade 

  
16:0

4 16,6 
0,3

3 

16,2

7 
1,000 16,270 

10 Bellaar, Hein en Anja 
Southerly 
115 

Gentle 
Breeze 

  
17:0

0 23,4 
7,3
80 

16,0

1 
0,994 15,914 

11 Hemerik, Herman, Bijkerk, Jorie 

Catalina 34 

mk2 Dewi Danu 

  
16:2

9 17,6 

2,5

52 

15,0

48 
0,946 14,235 

DN

F 

Jansen, Desiree en Jeroen 

Haagman Sigma 362 Sigmagic 

stuurinrichting 

begaf het 
      

  

    

DN

F 
Goudriaan, Ruud, Jenke en zus FS 28 Granuaille 

wind viel weg, motor 

gebruikt 
          

 

 

Helaas twee schepen hebben de finish niet gehaald. DNF is daarvoor de officiële term: DID 

NOT FINISH.  

Het maken van de uitslag is een beetje haastwerk. Daarbij zijn twee fouten gemaakt, maar 

gelukkig heeft dat niet geleid tot een andere volgorde, alleen in een kleine aanpassing van de 

gevaren afstand (in de tabel gecorrigeerd). Het zou sneu zijn om de prijs terug te eisen en de 

de fles aan iemand anders te geven. Doen we niet. Ik zou de fles al op hebben. 

 

De drie winnaars zijn allen bovende 20 mijl uitgekomen, tenminste wat de voor de rating 

(handicap) gecorrigeerde mijlen betreft. Als je nummers een en twee vergelijkt zit daar een 

minimaal verschil tussen: 0,002 mijl. We hebben beider tochtformulieren nog eens 

nagerekend maar we kwamen op het zelfde uit. Omgerekend bedraagt het verschil bijna 4 

meter. We moeten wel met 3 cijfers achter de komma werken. 

 

Met de strafmijlen is denk ik een record gebroken. Erg veel, een goed punt om op te letten. De 

strafmijlen die eraf gaan is minimaal de afstand die gevaren is na 16.00 u. plus nog iets 

extra's. Degenen die na 16.30 u. langs de finish komen krijgen zelfs nog iets extra's 

afgetrokken. Het loont om zo dicht mogelijk bij de klok van 16.00 u. te finishen. 
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Al met al was het een leuke wedstrijddag. mooi weer en een lekker windje. Daarna op naar 

het terras voor de terrasborrel waar we ook de andere deelnemers aan het evenement 

ontmoeten, en na de borrel een heerlijk diner.  

 

 
Ten slotte de eerste prijswinnaars: Claudia en Luc 

 

 

Louis Vink 

“Najade” 
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Gelukt! 
 
Inschrijven voor het najaarsevenement heeft voor mij iets droevigs. Zoals het woord „najaar“ 

al zegt: het vaarsijzoen is alweer grotendeels voorbij, en dat is (ieder jaar weer) jammer. Aan 

de andere kant is het natuurlijk leuk, weer met de IFC-leden samen te komen en… aan de 4 

uurs zeilwedstrijd mee te doen. Voor mij de 7. keer. En vaak weinig of geen wind. Claudia 

heeft in ieder geval geen zin om 4 uur te gaan dobberen: „als er weer geen wind staat, ga ik 

voor de wedstrijd niet mee“. 

Een week voor het evenement kijk ik iedere dag naar Windfinder. Naarmate de wedstrijd 

dichterbij komt, stijgt mijn optimisme. Er wordt een mooi windje voorspeld: tussen 12 en 17 

knopen, uit richting zuid. Bij die omstandigheden zeilt de mare nostrum zeker op aan de 

windse en halve windse raken snel - ik heb er echt zin. Het rakkenplan had ik al van Louis 

gekregen, dus kon ik plannen. Met de wind uit zuid was duidelijk, dat er een kruisrak gevaren 

moest worden. In het begin of op het einde van de 4 uur. Na 2 x de ervaring van de Delta 

Lloyd 24 uurs wedstrijd  wist ik, dat je zo moet plannen dat er opties zijn. Dat is richting 

zuiden niet het geval, dus op naar de Afsluitdijk en dan maar kruisen naar de finish. 

De start.            

Iedereen vaart heen en weer, meestal de voorzeilen ingerold om krachten te sparen. Niet bij 

mij, ik will testen hoe de zeilen het beste staan. Van de startseinen is niet veel te horen, ook 

voor de andere deelnemers is niet helemaal duidelijk, wanneer we starten. 12 uur is geplant, 

dus ik kijk op mijn klok. 1 minuut voor 12 zeil ik van de startlijn weg en ga na 30 seconden 

over stag richting startboot. Ik heb behoorlijk vaart, hopelijk ben ik niet te vroeg. Vlak voor 

startlijn hoor ik de toeter, 5 sekonden later ben ik (als eerste) gestart. Op het startschip gaan de 

duimen omhoog: mooie start! Achter mij zie ik een hoop andere schepen in mijn richting 

varen.                     

Het eerste rak van de start naar de VFA. Halve wind, de GPS zegt 7,1 knopen. Er komt 

niemand echt dichter bij, dus dat zit goed. Als eertse rond de VFA. Maar nu een ruime koers 

naar de Sport B. Met mijn iets kleiner voorzeil zijn andere schepen daar sneller. De 

Windekind en de Sigmagic komen er aan en gaan voorbij. Wij gaan vlak achter de Sigmagic 

om de Sport B heen. Weer halve wind, beide boten naast elkaar, even snel. Na wat orientatie 

gaan wij als enige richting de VF12, de anderen direkt naar de VF8. De mare nostrum loopt 

goed, we zitten voor op ons gemaakte schema. Als het zo door gaat, kan de langste route 

gevaren worden. Of is het toch te veel? Hoe lang heb ik voor het kruisrak nodig? Doorvaren, 

we zien het wel. 

Als we de VF12 ronden, komt de Sigmagic ons tegemoet. Tegen de wind, zeilen omlaag, de 

motor aan. Jeroen had me over stuurproblemen in de vakantie verteld, kennelijk nog niet 

helemaal opgelost. Met een glimlach kijk ik Claudia aan: één concurrent minder… We varen 

de driehoek af (VF12 – VF10 – VF8 – Sport B – VF 12). Het is ondertussen al 3 uur, nog 1 

uur tot aan de finish. Vreemd genoeg zien we alleen maar deelnemers, die ons tegemoet 

komen. Zo ook de Flyaway, vlak voor de VF12. Vaart richting Sport B en dan nog naar de 

finish: dat is nog een heel eind. OK zeg ik tegen Claudia. Wij halen de finish niet voor 4 uur, 

maar anderen ook niet. Het kruisrak is zoals verwacht moeizaam. Ik kan niet zo hoog varen 

als het schip voor mij (de Sam Sam, zoals later zou blijken). Weer te laat dus, 18 minuten over 

tijd. Maar wel een hoop mijlen gevaren (24,328 nm), het zou wel eens genoeg kunnen zijn 

voor het podium. De jury moet het maar uitrekenen. 

Deze keer toch wel wat spanning bij mij als de uitslag verkondigd wordt. Boten die al vaker 

vooraan gefinished zijn, zijn (al vroeg) aan de beurt . Nadat de 4. plaats genoemd is en de 

mare nostrum nog in de “bus“ zit, tik ik Claudia aan: yes, op het podium. Op 3 de Windekind, 

dus 1 of 2.                 
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And the winner is: de mare nostrum, vlak voor de Sam Sam. Heel close, het ging om 1.000ste. 

Wow, het is gelukt.              Dat de 

“grote” jongens zoals de Blizzard en de Equilibrium niet mee deden, daar heeft straks 

niemend het meer over. En Marius (Flyaway) was kennelijk niet 100% geconcentreerd met 

ons voormalige bestuurslid Gerard aan boord. Als ik het goed heb, wint voor de 2. keer achter 

elkaar een Bavaria de 4 uurs zeilwedstrijd van de IFC – toch niet zo slecht, die BAV‘s… Na 

een mooie avond (kann het anders?) in bed nog nagenieten: deze pakken ze me niet meer af. 

 

Luc (mare nostrum). 
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Najaarsevenement IFC 2016, altijd prijs voor Sigmagic 
 

‘Jeroen, zorg dat de boot zeilklaar is. We komen er nu aan.’ 

Ik geef voor de zekerheid wat gas bij. Het is nog een uurtje rijden naar Enkhuizen, maar 

je weet maar nooit met de files op de vrijdagmiddag. 

‘Ik heb geen zin om net als vorig jaar weer in het donker aan te komen in Hindelopen en 

er vast te lopen.’ Ik hou het stuur van de auto strak vast. 

Gerrie naast begint te lachen. ‘Desiree, jij hebt het toch ook gered om samen met mij en 

je vriendin Henriette naar Vlieland te zeilen en windkracht zeven te trotseren. Ik vind je 

stoer, hoor.’ 

Precies om vijf uur arriveren we bij de Compagnieshaven in Enkhuizen. Jeroen zit bij de 

buren te borrelen, maar ik heb geen aandacht voor hem. Snel wil ik weg, ook al is het 

helder weer. Rond negen uur ’s avonds zal het al het donker zijn. 

Terwijl Jeroen aan boord stapt, roep ik naar Gerrie: ‘Wil jij de voorlijn aan stuurboord 

losgooien? Daarna de lijn aan bakboord.’  

 

De wind laat ons in de steek. Zelfs de bolle jan valt in elkaar. Het laatste uur wordt het 

motoren, waarvan Jeroen dankbaar gebruik maakt om een dutje te doen. 

Het schemert als we de haven van Hindelopen naderen.  

‘Desiree, ik kan de boeien goed zien.’ Gerrie staat op het voordek en geeft aanwijzingen. 

Ik let goed op, want de vaargeul is smal.  

In de jachthaven is een motorboot bezig om aan te leggen, dat erg langzaam gaat, want 

zijn boegschroef is kapot. Hij neemt veel ruimte in beslag in de haven. 

‘Jeroen, wil jij het van me overnemen?’ Ik ben blij met Jeroen die onze boot veilig door 

de inmiddels pikdonkere haven loodst. De nummering van de boxen is niet te lezen. 

Gelukkig vinden we een lege box tussen de andere Friendshippers. Tijd voor een borrel. 

 

De volgende dag staan we vroeg op om ons zeilplan door te nemen. Zelfs Gerrie is om 

acht uur paraat. Na een stevig ontbijt gaan we het IJsselmeer op, hijsen de zeilen en 

maken we een paar oefenrondjes.  

‘Is het signaal al gegaan om te starten?’ Jeroen kijkt me vragend aan.  

Ik kijk naar de stopwatch van mijn telefoon. Die springt net op 10 minuten. 

‘Ik zie al een paar zeilboten door de startlijn gaan. Snel erachter aan,’ roept Gerrie. 

De zeilen staan mooi, de boot snijdt door het water en al gauw halen we de eerste boten 

in. 

‘Dat gaat goed. Nu komt aan op de strategie,’ zegt Jeroen. Bij elk rak tuurt hij naar plotter 

en dan weer naar de zeilen. ‘De wind is gedraaid, we kunnen nog een scherpere koers 

varen.’ 

‘We zitten nu op ruim 12 mile en zijn nog niet eens halverwege. Ik denk dat we gaan 

winnen,’ zeg ik. Op dat moment hoor ik ‘Klak’en nog eens ‘Klak’. ‘Jeroen, het is het 

stuurwiel. Hoor jij het ook?’ 

Jeroen kijkt me verschikt aan. ‘Ik dacht dat het euvel verholpen was.’ 

‘Hebben jullie hiet vaker last van?’ 

‘Ja een keer in Engeland. Toen heb ik de stuurkolom uit elkaar gehaald, de schroef op de 

roerbladen vastgezet en kit erin gedaan. Later op de Noordzee weer hetzelfde probleem. 

We moesten 20 mile terug varen naar Vlissingen.  De monteur daar had wat kunstgrepen 

verricht en me verzekerd: ‘Hier zal je nooit meer last van hebben.’ 

‘Klak, klak, klak.’ 

‘We moeten terug. Het risico is te groot dat het stuurwiel staks niet meer werkt.’ 
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Jeroen staart strak voor zich uit als hij de boot terug vaart. ‘Ik had gerekend op een prijs. We 

gingen zo goed,’ fluistert hij. 

 

Zodra we in de haven liggen, loopt Jeroen naar het havenhoofd, met Gerrie in het kielzog. 

‘We kunnen in ieder geval iedereen goed zien aankomen.’ 

De rest van de dag vliegt voorbij. Ik help mee bij het aanleggen van de andere boten en 

maak met iedereen een praatje. Klaus nodigt me uit zijn boot ‘Memo’ en binnen een half 

uur zit het vol met ‘Friendshipleden’. 

Aansluitend gaan we naar de borrel en het overheerlijke diner.  

 

‘Jullie zijn vast wel benieuwd wat de uitslag is van de zeilwedstrijd.’ Louise kijkt ons aan 

en roept Jeroen naar voren. ‘De poedelprijs gaat naar de Sigmagic, die de wedstrijd niet 

af heeft kunnen maken vanwege een mankement aan hun boot.’ 

Lachend zie ik hoe Jeroen de hand word geschut. Hij had toch gelijk gekregen en had 

inderdaad gewonnen. Al was het dan maar de poedelprijs! 

 

Desiree Janssen,  

Sigmagic 

10 september 2016 

 

 

 
 

 
 


