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NADORSTIG             NIEUWS 
 
Nieuwsblad van jachthavenvereniging De Nadorst Hasselt - editie 19 – december  2011  Sluizerdijk 2 8061 AA Hasselt     

 
 
        
 
 
In deze speciale jubileum uigave hebben we als 
redactie veel reisverhalen voor u verzameld en allerlei 
leuke artikelen. Alle inzenders van kopij voor deze 
uitgave worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage. 
Laat de lange winter maar komen. Genoeg te lezen en 
te bekijken. Surf vooral eens naar de geheel 
vernieuwde website 
www.jachthavenverenigingdenadorst.nl  
 
 

We hebben een nieuw postadres en gaan 
de postbus opheffen, Het nieuwe adres 
wordt  Sluizerdijk 2  8061 AA Hasselt  
 

 
 

 Van de voorzitter 

 Parkeren op de haven  

 Toeristenbelasting geen discussie gewoon 
afdragen 

 De GOUDEN Nadorsters 

 Opzegging van een bekend lid 

 Fotoverslag 10 jarig jubileum en lezing Sjoerd 
Wartena 

 Varen met de cliënten van J.P. vd Bent uit 
Hasselt 

 WIFI de baas op de haven 

 Baggeren van de Molenwaardstreng 

 Lezing Ted Jansen 5 maart in Zwartsluis   

 Nieuwjaarsreceptie op Zaterdag 7 januari in 
Hasselt aanvang 15.00 uur  

 De werkdagen in 2012 

 12 en 13 mei varen in de stadsgrachten van 
Hasselt   

 

 
 

 De Ronja naar de Oostzee met Lammert en 
Tjitske  

 Naar de hindernisbaan voor Ramsgate met de 
Blauwe Knoop van Oda en Henk  

 Zo kan het ook met Gert Keijzer  

 De averij en bijzondere afloop die de familie 
Tromp dit jaar mee maakte  

 De Engelandvaarders Ben en Ad met de Fin 
Flicka in woelig water 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkdagen 2012 zaterdag 24 maart met Snert  
en zaterdag 31 maart zonder Snert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jachthavenvereniging De Nadorst 

Sluizerdijk2    
8061 AA Hasselt 
 
Gironummer:  3318400 
Secretariaat;   degraad@planet.nl 

 
Redactie  Nadorstig Nieuws: 
Ben Rigter &  Ad Akkerman 
Copy zenden naar: 
ben.rigter@home.nl  of  ad.akkerman@kpnplanet.nl 

 

Tarieven 2011 
Jachthavenvereniging “ De Nadorst “ 
 
Entreegeld  € 45,00  eenmalig 
Lidmaatschap  € 50,00 per kalenderjaar 
Lidmaatschap  – Mede gebruiker      
€ 12,00 per kalenderjaar 
 
Borgsom  €  567,00 bij verkrijgen ligplaats 
 
Liggeld – zomertarief    €     12,89 per m2 
Liggeld – wintertarief    €       6,45 per m2  
Liggeld -  volgbootje    €      12,00 per jaar 
 
Bijdrage donateur             €  12,00 per jaar  
(minimaal) 
Kosten missen werkdag   €   50,00 per jaar 
 
Stroomkosten vastrecht    €  50,00  per jaar 
Stroomkosten Kwh prijs    €    0,30 per Kwh 
Stroomkosten passanten  €    1,50 per dag 
 
TOERISTENBELASTING VERPLICHT VOOR 
ALLE NIET INGEZETENEN VAN DE GEMEENTE 
ZWARTEWATERLAND  € 0,60 pp per nacht  
 
Liggeld Passanten € 0,90 per m2 minimaal  € 5,=/dag 

Douchemunten  € 0,50 bij de fam. Schaapman  
 

Opzeggen ligplaats voor 15 december 
2011  Sluizerdijk 2   8061 AA Hasselt   
 
WSV De Nadorst is lid KNWV, 
Ons lidnummer is  433.  
 
Website   www.jachthavendenadorst.nl 
 

JUBILEUMUITGAVE 10 JAAR ZELFSTANDIG  

http://www.jachthavenverenigingdenadorst.nl/
mailto:ben.rigter@home.nl
mailto:ad.akkerman@kpnplanet.nl
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Van de voorzitter: 
 
De winter nadert, het 
vaarseizoen wordt door 
het merendeel van ons 
afgesloten. Een enkeling 
verheugt zich op zijn 
winterseizoen, die vaart 
ook in de winterperiode 
door. Je hebt dan wel 
goed de ruimte op het 
water, en als je een 
haven aanloopt is de 
beste ligplaats vrij. Ik 
heb de indruk dat het 
percentage doorvaarders stijgt, zowel zeilers als 
motorboters. Door de anderen worden de 
voorbereidingen voor de overwintering op de wal 
getroffen. Als je niet overdekt staat, is het raadzaam 
lakschades bij te werken vooral op de blank gelakte 
houten onderdelen. Alles moet goed waterdicht zijn. 
Het is nu hoog tijd om dat onbetrouwbare kitnaadje te 
vernieuwen. Hier en daar een dekkleedje voor wat 
extra bescherming. Het drinkwatersysteem goed 
vorstvrij maken of aftappen. De motor beschermen 
tegen vorstschade. Er gaat een hardnekkig gerucht, ik 
heb het al meerdere malen gehoord en gelezen, de 
komende winter zou een zeer koude worden. Men 
durft temperaturen te noemen van meer dan minus 20 
graden celsius. Ik weet het niet, heb antivries tot minus 
26 graden in het motorblok. Goed de berichten in de 
gaten houden om op tijd extra actie te kunnen 
ondernemen. Persoonlijk vindt ik het maar niks, ik heb 
het niet op kou. Door vorst en slecht weer ontstaat 
altijd veel schade. Natuurlijk is een Elfstedentocht 
geweldig, maar daar hebben we geen minus 20 
graden voor nodig, het kan ook wel wat gematigder. 
Wat vond u van het weer de afgelopen zomer? Het 
was wel een zomertje met veel wind en regen. Ik heb 
wat teruggekeken in het logboek, het was in 2010 iets 
vergelijkbaar. Voorseizoen goed, zomer te nat, in 2011 
veel te nat, naseizoen best lekker. Watersporters en 
weersomstandigheden dat hoort bij elkaar, daarin zijn 
we geïnteresseerd. Ik ben verheugd dat er in het 
voorjaar iets speciaals wordt georganiseerd om 
ons het weer beter te laten begrijpen, elders in 
deze uitgave vindt u de datum, tijd en locatie. Ik 
verwacht een volle bak. Verder positief nieuws is dat 
er eindelijk is gebaggerd, het werd ook hoog tijd, veel 
zeilschepen hadden behoorlijk moeite om door de 
streng te komen. De verwachting is dat dit probleem 
voorlopig afdoende is opgelost. We gaan in 2012 door 
met de lobby om ook duidelijkheid te krijgen 
betreffende de kolk.  We zouden graag willen starten 
met het vernieuwen van de kolksteiger. Maar voordat 
we dit doen moeten we zeker weten wat de 
betreffende instanties van plan zijn, zodat we hierop 
met onze plannen kunnen aansluiten. We houden u op 
de hoogte. De tweede tocht voor de J.B. van de Bent 
Stichting is zeer goed geslaagd. De weergoden waren 
ons gunstig gezind, en dat was natuurlijk erg attent 
van ze. We beginnen al een beetje ervaring te krijgen, 

deelnemers leren elkaar beter kennen en dat maakt 
het allemaal wat leuker. De werkdagen zijn inmiddels 
ook weer achter de rug. We hebben er lekker weer bij 
gehad. De eerste dag was goed bezocht en er is hard 
gewerkt, de snert was weer uitstekend. De tweede dag 
waren we met een kleinere groep, maar dit was zeker 
ook gezellig. Naast winterklaar maken is er o.a. goed 
gesnoeid en is de schade aan de beschoeiing op de 
hoek aan de kolk gerepareerd zodat het hier nog 
minimaal een seizoen in orde is. Allemaal bedankt 
voor de bijdrage en een goed winterseizoen toe 
gewenst. 
 
Met vriendelijke groet Dick van Duijvenvoorde.  
 

 
Een ingezonden stuk van een bezorgd lid  
 

Slippen in de haven  
 
We kunnen niet anders zeggen, dan dat de haven er 
de laatste jaren prachtig bij ligt.  
Mooie schepen, strakke steigers en goed bereikbaar, 
gesnoeide bomen en heggen en een prachtig gazon. 
 
Nu hebben wij in het afgelopen jaar een niet zo‟n 
mooie zomer gehad waardoor het regelmatig erg 
modderig en drassig is geweest op de haven.  
Reden voor enkele van onze leden om met de auto het 
liefst tot aan de voorpunt van de boot te rijden en te 
parkeren. Resultaat hiervan was slipsporen in het gras 
en verzakt gazon voor de steigers. Met auto‟s vlak 
voor het steiger ontstaat ook extra druk op de 
beschoeiing die mogelijk schade aan de steigers kan 
veroorzaken. Dat dit mogelijk nadelige financiële 
consequenties kan hebben is duidelijk ……Maar soms 
ook gewoon gevaarlijk, zeker als je met je auto langs 
het noordsteiger gaat rijden, is het hek van de dam… 
Dit is alleen toegestaan voor Hulpverleners zoals een 
ambulance 
maar verder 
niet..NOOIT 
DUS. 
Ook het stukje 
NP voor de 
noordsteiger is 
daarvoor 
bedoeld..dus 
daar parkeer je 
niet.. 
 
 
Parkeer de auto‟s zoveel als mogelijk is direct aan het 
verharde gedeelte van de weg, het liefst aan de zijde 
van de dijk. Voor de steigers minimaal 15 meter uit de 
steigers. Laten we met onze auto‟s niet over de paden 
voor de steigers rijden om bij uw boot te komen, en rij 
bij nat weer langzaam weg, zodat het slippen van de 
wielen wordt voorkomen. Op deze wijze houden we 
ons gras in perfecte conditie. 
 
Op de foto kunnen we zien een mooi voorbeeld hoe 
sommigen van ons hiervan al een voorbeeld geven.  
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Afstand tot de steiger moet minimaal 15 meter zijn om 
geen extra druk op de steigers en damwand  te 
veroorzaken !!!   (Door redactie aangepast)   
 

In de haven overnachten  =     
                      Toeristenbelasting betalen !!! 
 

 
Op grond van de 
“Verordening 
Watertoeristenbelasting
” van de Gemeente 
Zwartewaterland is 
onze vereniging (art 2 
lid 1) verplicht om voor 
iedere persoon (met 

uitzondering van hen, die in de gemeente 
Zwartewaterland wonen), die in onze haven overnacht 
de vastgestelde toeristenbelasting te betalen. 
 
De toeristenbelasting  wordt – overeenkomstig de 
Verordening - verhaald op de leden en overige 
gebruikers die niet woonachtig zijn in de gemeente 
Zwartewaterland  
 
Voor de vaste ligplaatshouders kan de vereniging 
kiezen voor een z.g. “forfaitaire berekeningswijze”.   
Wanneer daarvoor gekozen wordt, krijgt de vereniging 
een belastingaanslag voor toeristen belasting, welke  
gebaseerd is op: per schip 15 overnachtingen, met 
gemiddeld 2,2 personen aan boord, dus 33 nachten.  
Met het huidige tarief komt dit op ruim € 20,--  per 
schip per seizoen.  
 
Er kan ook (collectief, dus voor iedereen geldend) 
gekozen worden voor het innen van toeristenbelasting 
over het werkelijke aantal overnachtingen. 
Zeker gemiddeld genomen is de laatste methode voor 
ons véél voordeliger. 
 
Het bovenstaande brengt voor onze leden en andere 
havengebruikers wel met zich mee, dat zij steeds het 
juiste aantal overnachtingen bij de familie 
Schaapman/de havenmeester opgeven en 
vanzelfsprekend ook afrekenen! 
 
Helaas (en ik vind dat inderdaad helaas) is het zo dat 
er ook onder onze leden mensen zijn, die naar onze 
stellige indruk het betalen van het juiste bedrag aan 
toeristenbelasting stelselmatig ontduiken. 
Wij vinden dit uitermate vervelend, temeer omdat dit 
met name de familie Schaapman in een erg 
vervelende positie brengt. Zij moeten de 
toeristenbelasting heffen, maar hebben er natuurlijk 
allerminst zin om als echte belastingambtenaren 
achter “frauderende en in gebreke blijvende” leden aan 
te gaan. Zij voelen zich – en wij kunnen ons dat heel 
goed voorstellen – daar erg ongemakkelijk bij. 
 
Daarom een uitdrukkelijk verzoek:  Geef uw 
overnachtingen aan boord op en betaal de 
toeristenbelasting  zonder morren aan de 
havenmeester!!! 

 
Wanneer dit verzoek in de wind wordt geslagen, zullen 
wij in het vervolg genoodzaakt zijn om de forfaitaire 
berekeningswijze toe te passen. Duidelijk is dat dit dan 
weer leidt tot een verhoging van het gewone 

lidmaatschap……. 
Wij hopen, dat dit niet nodig 
zal zijn en dat in het vervolg 
iedereen zonder morren de 
verplichte toeristenbelasting 
zal betalen. 
 
Het bestuur, de familie 

Schaapman en vast ook een flink aantal van onze 
leden zullen daar dankbaar voor zijn! 
 
Hans de Graad, 
Secretaris bestuur Jachthavenvereniging De Nadorst. 
 
 

De Gouden leden van de Nadorst  
   

2006 Willem van Hezel  

De gouden pikhaak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 Echtpaar Oldenbesten  

De gouden bloempot. 

 

 Helaas geen foto beschikbaar Heeft u van hun  

samen wel een foto stuur die dan naar 

ad.akkerman@kpnplanet.nl  

 

2008 Grietje en Dick Schaapman 

De gouden harpsluiting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ad.akkerman@kpnplanet.nl
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2009 Roel v d Mijl 

De Gouden pen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 Sjoerd Wartena  

De Gouden Knoop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 Joop Bruininga 

De gouden verbintenis  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kom allemaal naar de Nieuwjaarsreceptie 
op zaterdag 7 januari 2012 om 15.00 uur 
naar de Herderin in de Hoogstraat 1 te 
Hasselt  
En maak mee wie in 2012 de Gouden ….. uit handen 
van onze voorzitter Dick van Duijvenvoorde ontvangt. 
 

  
 
 

Oud penningmeester zeilt niet meer  
 
Riet en Be Dijsselhof hebben geen boot meer en 
hebben afscheid genomen van onze 
jachthavenvereniging. We nemen hiermee ook 
afscheid van onze oud penningmeester  
Hun verhaal hoe ze met de Nadorst in aanraking 
kwamen. En tot slot hun lidmaatschap 
hebben opgezegd.  
 
  
In de winter van 1972/73 lagen wij,als 
Passant/Aspirant-Lid voor het eerst in onze haven. 
Met een schrijven van de toenmalige secretaris van 
de  ZRZV ,de heer P.W.F.Otto, kregen we per 5 
febr.1973 bericht,dat we als booteigenaar 
lid waren ingeschreven en dat we nà de toen nog  
bezig zijnde werkzaamheden welke tot 15 april zouden 
duren, ons konden melden bij de heer Schaapman. 
Vanaf dat moment zijn we onafgebroken in de haven 
aanwezig geweest.  
Onze eerste ligplaats was aan de middensteiger, waar 
we gezellig bij de families Knoops en Tromp lagen. 
Later zijn we verhuisd naar de Noordsteiger, waar we 
op verschillende plekken hebben gelegen. Daarna 
lagen we enkele jaren aan de Weststeiger, weer in de 
buurt van de fam.Knoops en tussen de fam.Wiertsema 
en Smit,waar we een prachtig plekje hadden en altijd 
gezellige gesprekken voerden. 
Het laatste jaar lagen we weer op onze eerste stek. 
Het penningmeesterschap heb ik toendertijd 
overgenomen van Erik Berkhout. We hebben samen 
menig uurtje op onze computerkamer 
doorgebracht,waar hij mij het door hem zelf ontworpen 
systeem heeft aangeleerd. 
Dit was echt nog niet zo heel eenvoudig,omdat hij 
bijzonder veel kennis had van het oude,originele MS 
DOS-systeem,wat voor hem het summum van 
werkbaarheid had,maar voor mij al een gepasseerd 
station was,omdat ik pas bij Windows iets met 
computers ben gaan doen. 
 
Zonder gemor,maar pas na mijn argument,dat latere 
opvolgers echt een meer gangbaar programma 
met Windows zouden kunnen beheren,ging hij toch 
akkoord met de vervanging van “zijn”-systeem 
door een Davilex pakket voor verenigingen,wat tot de 
dag van vandaag nog bij penningmeester Marian 
Akkerman in gebruik is. 
 
 
Ik zal de vele uren met Erik, waarbij Riet ons altijd thee 
en een tosti bracht,omdat hij het jammer van 
de tijd vond om aan tafel te gaan, niet vlug vergeten. 
Gelukkig is de huidige administratie in goede handen 
bij Marian en het zou Erik, als hij nog leefde, 
goed doen te zien, dat zijn basis een prima vervolg 
heeft gekregen.  
Op 4 juni 2011 verkochten wij onze boot en kwam er 
dus reglementair een eind aan ons lidmaatschap van 
de vereniging 
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Met ontzettend veel plezier zien wij terug op de bij 
jullie doorgebrachte periode en wensen de JHV de 
Nadorst en alle leden het allerbeste voor 
de toekomst. 
  
Groetend, 
  
                Riet Dijsselhof-Meiberg 
                Bé Dijsselhof 
 

10 jaar zelfstandig  
 
In mei van dit jaar hebben we gevierd dat 10 jaar 
geleden de haven geheel in eigen beheer is genomen. 
We zijn samen eigenaar van de haven de Nadorst en 
hebben flink geïnvesteerd in vernieuwing van 
damwand en steigers. Alleen de kolksteiger nog en 
dan is alles helemaal top. Met prachtig weer zijn we 
vertrokken naar Vollenhove om dit te vieren. 
 

 
 
Daar aangekomen was er gelegenheid om een 
stadswandeling te maken waar gretig gebruik van is 
gemaakt. Vollenhove is erg mooi, vooral met mooi 
weer 
 

 
 
 
Even lekker borrelen en bijkletsen op de boten en dan 
op naar een heerlijk buffet. Allemaal super gezellig en 
overheerlijk, geregeld door Ben Rigter.  
 

 
 
Sjoerd en Erna op de boot bij Hans, of het borrelen 
was, geen idee.. 
 

 
 
s‟avonds nam Sjoerd Wartena ons mee op zijn mooie 
tocht naar Noorwegen. Geweldige plaatjes en een 
mooie nuchtere toelichting.  
 

 
 
 
Sjoerd werd verrast door onze voorzitter die hem die 
avond benoemde voor het leven tot lid van verdienste 
van de Nadorst als dank voor het werk wat hij vele 
jaren voor de vereniging heeft gedaan. Hij kreeg een 
aquarel aangeboden. 
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De volgende morgen zijn we allemaal weer vanuit  
Vollenhove vertrokken naar onze thuishaven Hasselt. 
De havenmeester van Vollenhove waren we allen zeer 
dankbaar voor de mooie plekjes en het ontvangst in 
zijn haven.  
Wilt u meer foto‟s zien, ga dan op zoek op onze 
website www.jachthavendenadorst.nl 
    

 
 
 

Varen met J.P. van den Bent 2011  
 
 
Als nieuwe ligplaatshouder in de “Nadorst” hebben wij 
ons met plezier aangemeld voor de vaartocht met 
bewoners van J.P. van der Bent uit Hasselt. Het 
verslag van het vorige jaar was zo enthousiast dat je 
wel meteen het gevoel kreeg om ook mee te willen 
doen. 
 

 
 
Op 10 september was het wonderbaarlijk mooi weer 
na een zomer van wekenlang storm en regen. Voor 
ons was dat wel heel fijn want met een schouw sta je 
altijd buiten te sturen en het is niet leuk om met gasten 
steeds binnen te zitten. Bij de indeling van de 
deelnemers op de verschillende schepen kregen wij 

Marianne Korpershoek met haar blindengeleidehond 
en een begeleidster toegewezen. 
Voor ons niet helemaal vreemd want onze dochter 
heeft ook een hulphond. 
Zoals gezegd was het prachtig weer en tegen 9 uur ‟s 
morgens kwamen de deelnemers lopend, fietsend of 
met de auto naar de haven die er gezellig uitzag met 
versierde schepen en de grote verenigingsvlag. 
 

 
 
 
Eerst was het kennismaken met elkaar op de wal en 
daarna ging iedereen naar zijn/haar schip. Marianne 
had zich zorgen gemaakt, zelfs niet goed kunnen 
slapen omdat zij erover in zat hoe het met haar hond 
zou gaan op een schip. 
Ze had rustig kunnen slapen want toen Nico de hond 
toestemming gaf aan boord te komen sprong hij 
gezwind in de kuip en in één moeite door naar 
beneden.  
Er viel een hele zorg van Marianne af zodat ze vanaf 
dat moment met volle teugen kon genieten.  
Hond tevreden, baasje blij en in dit geval ook wel 
begrijpelijk want het is wel je maatje die veel voor je 
doet. 
Mooi op tijd en aan de koffie met iets erbij voeren we 
met veel getoeter de haven uit. 
Het was een fijne tocht naar Vollenhove, de stemming 
zat er goed in, onderweg werd er af en toe naar elkaar 
geroepen en gezwaaid. Marianne vond het heel fijn om 
de bewegingen van een schip te voelen. We hebben 
haar al varend op het voordek laten lopen en voorop 
gezeten zodat ze de golfslag goed kon horen en de 
wind door onze haren konden laten waaien. Voor ons 
heel gewoon maar zij vond het een heerlijk gevoel zei 
ze. 
Ze heeft ook een tijdje aan het roer gestaan zodat ze 
het gevoel kreeg van sturen en de bewegingen van het 
schip.  
Ze kon ook aan de geluiden horen dat we door de 
Kadoelerbrug voeren, kortom ze leefde heel erg mee 
met alles. 
 
Aangekomen in Vollenhove gingen we allemaal aan 
wal en daar zorgde de begeleiding van v.d. Bent voor 
een goed verzorgde lunch. Heerlijk buiten op het gras 
gezeten in de zon.  
 

http://www.jachthavendenadorst.nl/
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Daarna was er gelegenheid om een wandeling door 
Vollenhove te maken waar we gebruik van hebben 
gemaakt. Het was open monumentendag en we zijn 
nog in een kerk geweest maar die was niet 
toegankelijk voor ons met Marianne en hond. De 
wandeling was heerlijk en we konden eens bewuster 
kijken en aan Marianne vertellen wat er zoal te zien 
was.  
 

 
 
Om twee uur gingen we weer aan boord voor de 
terugreis die net zo voorspoedig verliep als de 
heenreis. Marianne is een gezellige prater en de tijd 
vloog om. We kregen als dank een toepasselijk doosje 
“scheepstouwendrop” met een kaartje erbij door 
Marianne zelf geschreven, dat zal toch niet 
gemakkelijk zijn, dus extra gewaardeerd. 
De hond heeft zich al die tijd voorbeeldig gedragen en 
zag in Nico meteen een tweede baas. Moet gezegd 
worden dat hij altijd hondenstaafjes bij zich heeft, dan 
ben je gauw een vriend! 
Van Marianne en andere deelnemers hoorden we dat 
ze het een fijne dag vonden omdat varen op een schip 
niet iets is dat gehandicapte mensen makkelijk doen, 
het is een keer heel iets anders. 
Zelf hebben we er ook van genoten en als het mogelijk 
is doen we graag een volgende keer weer mee. 
Nico en Martha Osseweijer / zeeschouw Cui Bono    
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIFI relaas van een draadloze Nadorst  
 
 
 
Enkele WiFi  hoogte- en dieptepunten 
 
 
 

Een Hans Havers 
Hoogtepunt was 
de permissie voor 
het WiFi 
experiment van de 
ALV op 21 maart 
2011. 
 

Let op !! de Nieuwjaarsreceptie is dit 
jaar op zaterdagmiddag     7 januari 
2012 in Hasselt..  Aanvang 15.00 uur  
Bij de Herderin aan de hoogstraat 1 
Hasselt  
 

 
 
 
ALV is op 19 maart 2012  
Inloop 19.30 uur    Aanvang 20.00 uur  
Zoals van ouds in Berkum  
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Een Dick‟s dieptepunt was dat de buisleiding onder de 
stoep bij de havenmeester open einden had, vrij in de 
aardbodem op zo‟n halve meter afstand van de gevels 
en op minstens een halve  
meter diepte.  

 
 
De eerste werkdag is dan ook alleen besteed aan 
opsporing, aanhouding en doorgeleiding van een 
trekkabel. 
 
Het KPN-dieptepunt was KNBNS (Kan Niet Bellen 
Naar Schaapman). Uitbellen perfect, inbellen noppes. 
Met de Helpdesk …. 

1 tja dat kan nog wel een uurtje duren; probeert 
u het later nog eens …. 

2 druk eens op dat kleine knopje op het modem, 
en probeer het na een uurtje nog eens …. 

3 dat komt vanzelf goed na middernacht …. 
4 tenslotte een echt gisse medewerkster: uw 

instelling staat mogelijk op doorkiezen naar 
een niet bestaand nummer; schakelt U het 
doorkiezen eens uit en probeert U het dan nog 
eens. 

En ja:  OK !!! 
Deze tweede werkdag was dus een 
echte ouderwetse PTT-dag: Putje 
graven - Tentje bouwen – Tukkie 
doen. 
 
Op de derde werkdag bereikten we 
het hoogste punt aan de gevel en 
kregen we pannenbier van Grietje. 
 

Vierde werkdag: het oprichten van het meest in het 
oog springende deel van de installatie: de mast met 
daarop de radiografische lijnverbinder en de zender 
met de wijdzicht-antenne. 

 
 
 
 
 
Kraantje Lek wordt al 
maar lekker door al die 
doorboringen voor de 
bekabeling. 

Werkdag vijf.  The proof of the pudding is the eating.  
Als magiers met wichelkastjes alle hoeken van het 
terrein afstruinen en signaalsterktes meten. Het begint 
er op te lijken. 
 
Wolken in de lucht en wolkjes op het scherm blijken 
enige overeenkomst te hebben. 
 
Intussen hebben we ons weer een geheel nieuw 
jargon eigen moeten maken: 
Client Bridge – Access Point – Client router – Router 
modem – etc. – etc. 
 
De meest begrijpelijke connectie was toch steeds die 
ten huize van Grietje en Dick, die al dat „getrek‟ in en 
om het huis toch maar moesten doorstaan. Kortweg te 
omschrijven als „de warmste connectie‟ !  
 
Dag zes: met Laptop gewapend de ultieme tests 
uitvoeren. Voldoende signaal, maar 
verbindingsproblemen.  
Tot overmaat van ramp schakelt de Laptop spontaan 
van horizontaal naar verticaal.  
Vreemd al die platliggende masten, verbazingwekkend 
dat al het water in de haven niet spontaan wegloopt. 
 
 
Oproep uit laten gaan 
aan computer-minded 
leden om de installatie te 
testen. Problemen 
kunnen gemeld worden. 
Eén en ander blijkt te 
werken, maar met 
wisselend succes. 
 
Alle vormen van 
communicatie worden 
onderzocht. 
Een zeer gelukkig 
moment voor Hans, 
wanneer ook Skypen 
mogelijk blijkt. 
Helaas blijven de 
verbindingen niet stabiel. 
 
Al onze relaties worden nu geactiveerd: neven, 
nichten, broers en zonen. 

 
De Installation 
Guides, Handbooks 
en Manuals worden 
opnieuw doorgespit, 
fysiek en via internet. 
Er wordt bijna 
dagelijks een serie 
emails uitgewisseld. 
Helpdesks worden 
geraadpleegd.  
 
 
 



9 

 

Bijzonder veel dank zijn wij verschuldigd aan de 
testers en de adviseurs: 
Bjorn, Ad, Joost, Hans, Bram en vele anderen. 
 
De finishing touch was op 21 juni, uitgevoerd door 
vader en zonen Havers, drie maanden nadat de eerste 
schop de grond in ging. 
 
De gebruikerstest heeft een aanvang genomen   
 

  Wi Fi Ze     Dick van Woerdekom 
 
 
 

Baggeren van de Molenwaardstreng 
 

 
 

Op zaterdag 29 oktober 2011, eindelijk is het zover bij 
het binnen varen van de baggerschuit op de werkdag 
was voor mij persoonlijk een geweldig moment.  
Het gaat beginnen. In dezelfde week was het te 
baggeren traject door de firma TEBEZO uit 
Genemuiden uitgezet.  
 

     Alle ondieptes gaan er uit. 
 
Na de brief die Roel van der Mijl schreef in 2006 met 
het verzoek aan Rijkswaterstaat om aandacht en actie 
voor de ondieptes in de streng gaat het gebeuren .. om 
eerlijk te zijn heb ik er persoonlijk mijn lot aan 
verbonden om die vermaledijde hobbels te laten 
verdwijnen.  
Al snel bleek dat de verontreiniging en de “problemen 
bij Bodewes “de echte bottelnek waren om structureel 
de streng aan te pakken. Dus zoals een goed zeiler 
doet als de wind tegenzit zoek je naar andere 
mogelijkheden om je doel te bereiken. Ik zal u alle 
gesprekken daarover besparen, het zou een hele story 
worden om met Dick Schaapmans woorden te 
spreken.  
 
Voorlopig gaan we voor een nautische baggering zoals 
dat heet… We halen eerst de hobbels eruit en gaan 
daarna voor een structurele oplossing. Een totale 
renovatie van de streng en het en schoonmaken van 
de kolk al in 2012 ??????  Ik hoop u in de ALV of 
misschien wel op de nieuwjaarsreceptie daar meer 
over te kunnen vertellen.                                                                

                                                                             
Voorlopig is de streng op een haar na op diepte. Ook 
onze hobbel voor de haven is weg.  
 

We zijn weer goed bereikbaar !!! 
 
Met dank aan Tecla Bodewes, Aard Boessenkool 
Wethouder Dick Visserman, Dick van Boven en niet te 
vergeten Hans de Graad.      Wordt vervolgt !!!   
Ad Akkerman (BAGGERMAN)  
 
 
 

Lezing/Mini cursus Meteorologie 

voor Watersporters  5 maart 2012 
 

“Het slechte weer in de afgelopen zomer heeft 

geleid tot een omzetstijging van 30 procent bij 

zonnestudio's. Dat zegt de branchevereniging in 

het dagblad Metro”. Jaja zoals een andere profeet 

aangeeft “ieder nadeel heb zijn voordeel” . 

Maar zonder gekheid – ook zo zat van de weer 

alarmen/codes oranje en voorspellingen die niet 

uitkomen? Aan het weer kunnen we (en maar goed 

ook) niets doen maar zou het niet lekker zijn als je 

voor je zelf kunt bepalen of het verantwoord is om te 

vertrekken of een overtocht te plannen??  Nou ik wel – 

en een van de voordelen van iets organiseren is dat je 

een beetje richting kunt geven – dus.......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op maandag 5 maart 2012 hebben we om die 

reden samen de WSV Zwartsluis voor onze leden  een 
lezing/mini cursus van dhr. Ted Jansen georganiseerd. 
Ted is als lid van de examencommissie TKN en als lid 
van het NIN (Nederlands Instituut voor Navigatie) een 
graag gehoorde gast bij watersportverenigingen. 
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Daarbij wordt Ted geprezen om zijn grote 
deskundigheid en ………”eenvoudig uitleg geeft van, 
voor een hoop mensen,  –ingewikkelde zaken”. 
 
Wat kunt u verwachten die avond ??  
 
Een op de praktijk van de watersporter gerichte lezing 
/ mini-cursus . (incl. weerkaarten in het gebruik). Na 
een klein stukje theorie volgt een uiteenzetting van de 
verschijnselen rondom langstrekkende depressies. 
Geen uitgebreide lezing over wolken maar vele 
praktische tips om veilig en met plezier te kunnen 
blijven varen. 
De cursisten zijn na afloop in staat om zelf te bepalen 
of uitvaren verantwoord is. Het zal niet meer 
voorkomen dat zij 'door slecht weer worden 
overvallen'. Met het hulpmiddel 'Het weer in 5 
stappen', dat aan alle deelnemers wordt uitgereikt, is 
het eenvoudig om het weer voor de komende 24 uur te 
bepalen.  
Zelfs de beruchte 'kanaalratten' van Hemelvaartsdag 
'83 en Black Saturday '97 hadden hun schaduw al 

vooruit geworpen en waren gemakkelijk te 'omzeilen'. 
 
Ook wordt aan de hand van een tiental 
actuele weersverwachtingen en de bijbehorende 
weerkaarten aangegeven wat u met de dagelijks 
uitgesproken synopsis van het weer kunt doen.  
De weerkaarten worden middels een 
simulatieprogramma aan elkaar gekoppeld, waardoor 
men kan zien hoe fronten, depressies en hoge 
drukgebieden zich gedragen.Elke watersporter dient 
deze elementaire kennis over het weer in zijn bagage 
mee te voeren en we zien u dan ook graag op 5 maart 
in het Zwartewatermotel in Zwartsluis en i.v.m. met 
de duur van de lezing/cursus (3 uur) zal deze 
beginnen om 19.30 uur . Kom dus op tijd- want vol is 
………. 
Ben Rigter  

De Nadorst 
Werkdagen         
2012  

 
 
 
 

 
Zaterdag  24 maart met Snert en 31 maart zonder 
Snert 

Kijk voor de werkzaamheden die we dan samen willen 
gaan uitvoeren op onze website 
www.jachthavendenadorst.nl  ga op zoek naar 
geschikt gereedschap en neem dat dan mee. 
De afgelopen keer is er weer veel mooi werk 
verricht..met de drie coördinatoren leek het allemaal 
veel leuker en makkelijker of ligt dat aan mij??  
 
We starten om 9.00 uur en gaan door tot 12.30 uur  
 

   
 
Najaar zaterdag 27 oktober met snert  
Zaterdag en 3 november zonder snert 
 
 
 

Naar de Oostzee. 

 
 
Op 20 mei vertrekken s,morgens om 7.45 uur de 
Coppelstock met de crew Hans en Marja Stoel en de 
Ronja met Tjitske en Lammert Regterschot uit de 
Nadorst. 
Hans en Marja hebben het plan om het Götakanaal te 
doen en wij willen naar Denemarken. 
Voor ons is het de eerste keer dat we over zee gaan.  
We zijn al heel vaak daar geweest maar altijd via 
Oldenburg/Bremerhaven naar Otterndorf. 
Maar gezien onze diepgang is dat niet meer mogelijk. 
We zijn ook blij dat we de eerste keer met de 
Coppelstock gaan. 
 
We gaan via Steenwijk en hebben een snelle reis. Om 
17 uur maken we vast in Grouw. 
De volgende morgen vertrekken wij op tijd en gaan 
richting Fonejachtbrug. Daar aan gekomen 
dubbelrood. We snappen er niks van maar worden al 
gauw uit de droom geholpen dat we terug moeten naar 
Grouw. De route is anders geworden. 
Terug naar Grouw en richting Leeuwarden. De 
berichten zijn slecht voor de komende dagen en 
maken wij vast in de Prinsentuin in Leeuwarden. 
Blijven daar twee nachten. 
 
 
Maandagmorgen op tijd naar Dokkum. Daar willen we 
boodschappen doen en om 13 uur de berichten van 
Pinnenberg eerst bekijken. De berichten zijn voor de 
komende dagen slecht en besluiten om te blijven.Z 
oeken een plek en daar liggen vele schepen te 
wachten op beter weer. De grijze vloot waar wij nu ook 
bij horen is op stap. Er zijn enkele schepen die daar nu 
al een week wachten. 
We maken een weektarief met de havenmeester. Voor 
€ 40, en inclusief stroom. 
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Dokkum is een leuke stad met een mooi 
winkelcentrum en we vermaken ons best. We hebben 
nu we pensioen hebben alle tijd en de haast is er uit. 
 
 
Zondag 29 mei vertrekken wij richting Lauwersoog. 
Een windkracht 7 van achter en de vlag strak achter 
het schip. Volgens de berichten kunnen wij maandag 
naar Norderney. Vinden nog net een plekje waar de 
beide schepen kunnen vastmaken. Het is er overvol. 
Maken daar een wandeling en waaien bijna van de 
weg af. Maar volgens Windfinder zal de wind s,nachts 
gaan afnemen. 
Wanneer wij naar bed gaan kunnen wij ons niet 
voorstellen dat wij de volgende dag op zee zullen zijn. 
Maar inderdaad neemt de wind om 5 uur af. Wij gaan 
op tijd door de sluis en maken buiten in de nieuwe 
aangelegde haven vast om op het goede tij te 
wachten. Marja en Lammert kopen nog nieuwe 
laarzen.(verwachten waarschijnlijk regen?) 
Om 10.30uur vertrekken wij om de 55 mijl naar 
Norderney te doen. Het is prachtig weer geworden en 
het eerste stuk hebben de zeilen erbij. Later gaat de 
wind helemaal weg. Wij zien vele zeehonden en het is 
een mooie tocht. 
Het laatste uur komt er meer wind en krijgen wij die 
recht op de kop. Ik besluit onderweg een eenvoudige 
maaltijd klaar te maken. Om 20 uur maken wij vast op 
Norderney. 
Hier blijven wij een paar dagen om een beter tij af te 
wachten. Liever wordt er  niet in het donker gevaren. 
Het is een mooi eiland. Wij waren er in 1989 voor het 
laatst geweest met onze platbodem. 
Ondertussen heeft een echtpaar uit Zwolle gevraagd 
of ze met ons mee mochten varen. 
Lammert heeft ontdekt dat wij een lekke waterpomp 
hebben, volgens onze papieren is er een Dealer in 
Brunsbuttel.  
 
 
Daar wil Lammert deze repareren. Ook komen wij hier 
de Neeltje tegen met de fam. Busbroek. 
Donderdagochtend om 5 uur wordt er vertrokken om 
de 65 mijl naar Cuxhaven te doen. Het is wederom 
een mooie dag en geen zuchtje wind. Zo is het op zee 
geen enkel probleem. 

Buiten Norderney wil onze kaartplotter niet meer. 
Geeft error aan en zit steeds vast. Lammert AIS 
uitschakelen maar ook dit heeft geen effect.De GPS 
aan, maar ja de kaartplotter is beter. 
Bij het oversteken van de Jade en de Weser valt de 
motor stil van de Zwollenaren. Grote paniek daar aan 
boord. Wisten niet wat ze moesten doen. Het was 
slingeren op zee en ik (Tjitske) zag het niet zitten om 
Lammert daar aan boord te zetten. Hij moest er ook 
weer af. Wij hebben hun het advies gegeven de 
Reddingsdienst op te roepen. De mensen waren slecht 
voorbereid, ze wisten niet hoe dat moest. Bremen 
radio reageerde gelijk en moesten ze de Jade 
opzeilen. Wij zijn nog een tijd in de buurt gebleven, 
maar toen de reddingsboot onderweg was uit 
Wilhelmshaven zijn wij verder gegaan. Ons tij liep 
door. 
Wel vonden wij het erg vervelend, maar zo.n lange 
sleep op zee is ook niet alles. Wanneer je te maken 
krijgt met de grote scheepvaart op de Elbe hou je geen 
kikker meer in je dek. Bovendien wilden wij ook voor 
elkaar een bolder vrij houden.  

 
Wederom weer vele zeehonden. Een mooie tocht. 
Om 15 uur meren wij af in Cuxhaven.  
 
Wandelen s,avonds een eind en eten een lekkere 
schnitzel. Ook hier komen wij de Neeltje nog een keer 
tegen. 
 
Vrijdagochtend gaat Lammert eerst met Kniest bellen 
over onze plotter. Daar kregen wij te horen dat de kast 
waarschijnlijk een update had moeten hebben. Ook 
kon Lammert proberen om een algehele reset te doen. 
Ze gaan een update sturen naar Laböe. Deze mogen 
wij terug brengen wanneer wij weer thuis zijn. 
Wij vertrekken naar Brusbuttel en de sluis staat open 
wanneer we aankomen. Zoeken een plekje in de 
haven naast de sluis. Een vlotte reis. 
 
Lammert gaat met de pont naar de overkant voor een 
keerring voor de waterpomp. Deze had de Dealer op 
voorraad en Lammert besluit om dit zaterdag te 
vervangen. Het is altijd mooi liggen daar met alle grote 
scheepvaart die vlak langs je heen komt. 
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Zaterdag gaat Lammert aan de slag. Met veel moeite 
omdat hij niet het juiste gereedschap heeft krijgt hij de 
keerring eraf. Maar het is niet de goede keerring. 
Hebben wij een afwijkende maat. Lammert weer naar 
de overkant. Alles dicht maar gelukkig ziet de eigenaar 
hem en maakt open. Deze heeft hij niet op voorraad 
maar maandagochtend om 11.30 uur wel. Dus een 
dag langer daar blijven. 
 
Maandagochtend gaan Hans en Lammert met de 
onderdelen van de waterpomp in een emmertje naar 
de overkant. Daar waren onze onderdelen en is de 
pomp weer in elkaar gezet. Lammert een half uur 
sleutelen en op naar Rendsburg.(67 km) 
 

 
 
Dinsdagochtend 7 juni gaan de beide schepen op weg 
naar Laboë aan de Oostzee. Voor de sluis moeten we 
een tijd wachten. Het is daar altijd lastig want 
vastmaken kun je daar niet. Je moet gewoon maar 
blijven dobberen. En oppassen voor de pont en de 
grote scheepvaart. 
Wij betalen het kanaalgeld en zoeken een box in de 
gemeentehaven van Laboë. 
Onze update is er nog niet. Maar wij hebben nog tijd 
en de wind is ook veel te hard. Zijn een dag met de 
pont door de Kielerforde naar Kiel geweest. Hebben 
een dag met erg veel regen. Maar ja het weer is overal 
hetzelfde. Wel kunnen we goed uitrusten. 
De havenmeester daar zei tegen ons dat hij met lood 
in zijn schoenen naar de haven ging omdat daar Ronja 
de roversdochter lag en Coppelstock de vreselijke 
piraat. 
 
Vrijdagochtend gaat de Coppelstock op weg naar het 
Götakanaal. Ook wij gaan op weg naar Æroskobing 
omdat daar een treffen is van Duitse en Deense 
Vindö,s. 
Onze update is er niet. De havenmeester zou ons 
bellen. We willen niet langer wachten. 
Lammert doet  de kaart van Denemarken in onze 
plotter. Deze werkt nu wel en wij hebben het idee dat 
de andere kaart niet goed is. 
Het eerste stuk is zeilbaar maar later is de wind dan 
weer hier en dan weer daar. Lammert zet een 
steunzeil en de motor bij. Om 20 uur zoeken wij daar 
een box in de jachthaven. De Ronja heeft veel water 

over gekregen en zit onder het zout. Eerst wordt het 
schip schoon gemaakt. 
 

 
 
Zaterdagochtend gaan wij naar de oude haven waar 
de Vindö,s liggen. Krijgen een warm en hartelijk 
welkom en een mooie ligplaats. Er zijn 22 Vindö,s en 
wij zijn de enige Nederlanders. Een mooi plaatje al die 
Vindö,s. 
Later komt er een jongeman aan boord die vroeg of hij 
foto,s van de Ronja mocht maken. Het bleek dat het 
de Hoofdredacteur van Delius Klasing was. Er kwam 
een artikel over de Vindö in Sailing Journal. Lammert 
staat daar met foto in en er wordt een stuk aan ons 
besteed. Ik heb daarin een mooie naam n.l. Grjitske 
Regtenschot. 
We hebben een paar geweldige dagen en maandags 
gaan we op weg naar Troense. 
Mooi op het fokje onder de brug bij Svendborg door. 
Meren daar af in een box en nemen stroom van de 
wal. 
Lammert gaat een dutje doen en ik pak de laptop om 
te kijken of er ook internet is. De laptop geeft aan dat 
er iets is met de spanning. Vind ik vreemd en steek het 
nachtlampje in het stopcontact om te kijken of er 
stroom op staat. Die begint te flikkeren en ik gelijk de 
laptop uit het contact. Heb Lammert wakker gemaakt 
en die op onderzoek. Gelijk ruiken wij beiden een 
brandlucht. Lammert de bank open en blijkt onze 
Mastervolt- acculader verbrand. Hoe kan dit? 
De volgende morgen blijkt dat wij 400 volt op het 
contact hebben gehad. Daar kon de oplader niet 
tegen.  
Lammert gaat met de dealer in Nederland bellen of er 
in Denemarken een dealer is. Die zegt dat er een in 
Assens is. Dan maar met het openbaarvervoer naar 
Assens. 
 
De havenmeester gaat naar Svendborg en wil ons wel 
naar het station brengen. Hij is 80 jaar en heeft een 
antieke open 2 persoonssportauto met kinderbank. Het 
waaide erg hard en ik lig dubbel gevouwen achterin. 
Zo nu en had ik het gevoel dat ik eruit waaide. Maar na 
een uur in de trein naar Odense en in de bus naar 
Assens. Twee uur reistijd. 
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Bleek er helemaal geen Dealer te zijn. Hebben maar 
een Weaco-oplader gekocht. Dit grapje heeft ons wel 
€300 gekost. Wij konden de nota indienen maar er 
nooit meer wat van gehoord. 
 
Woensdag vertrekken wij naar Lundeborg. We hebben  

 
een fijne zeiltocht. Ook daar is een grotere jachthaven 
gekomen. Het is een kleine plaats maar je hebt een 
geweldig uitzicht. 
Eigenlijk wilden we richting Ömö, maar de wind zat 
steeds in de verkeerde hoek. 
Vrijdag besluiten wij een dagje naar Svenborg te gaan. 
Er waren bushokjes ,dus zijn daar in gaan staan en 
inderdaad er komt een bus. Ja wij kunnen naar 
Svendborg en moeten een keer overstappen. 
In Svendborg was het gezellig en wij kopen daar een 
10 liter blik Gori voor het teak. Weer op de bus en de 
chauffeur had al een heel verhaal in het Deens. 
Ergens had ik al het gevoel dat we problemen zouden 
krijgen. Stappen weer keurig uit waar wij op de 
heenreis dat ook moesten doen. Een kwartier te 
wachten maar geen bus. Ik keek op het dienstrooster 
en haalde eruit dat wij een schoolbus hadden gehad. 
Lammert geloofde dit niet. En om 5 uur s.middags zijn 
er vast geen schoolbussen meer. En dat klopte 
helemaal. Konden wachten tot wij een ons zouden 
wegen. 
Lammert schiet een voorbijganger aan en mijn 
vermoedens zijn juist. Hij heeft voor ons een taxi 
gebeld en voor 100 kroon waren we weer bij de boot. 
 
De volgende dag vertrekken wij met windkracht 4 naar 
Nyköbing. Onderweg weer steeds meer wind. Op een 
gegeven moment windkracht 7  Lammert zijn pet 
overboord. Wij blijven daar een paar dagen. 
Later naar Kerteminde precies hetzelfde. Vertrekken 
met 4 en dan weer van die windbuien. 
 
In Kerteminde zijn we naar Fjord en Belt geweest. Wij 
hadden dat in het Ostsee Report van NDR gezien. 
Daar waren Bruinvissen (Marsvinnen voor de Denen) 
.Wij zien op zee alleen maar hun vin wanneer ze 
boven komen om te ademen. Het was erg leuk om nu 
ook hun kopje te zien. Mooie vissen. Wij vonden het 
de moeite waard. 
Ook maakten wij daar het Midzomerfeest mee. Op het 
strand had men een grote brandstapel gemaakt met 

daar bovenop een pop. Bussen vol met mensen en dat 
ging allemaal rondom die stapel zitten met eten en 
drinken. De stapel gaat in de brand en wanneer de 
pop in vlammen op gaat is het voorbij. Wij vonden het 
niks voorstellen. Hadden heel iets anders verwacht. 
 
Later gaan wij naar het eiland Samsö. Windstil en vele 
bruinvissen en zelfs een zeehond. Het is een mooie 
reis. Wij gaan naar de plaats Ballen. Vinden een box 
naast een jong nederlands gezin uit s,Gravenhage. 
Het wordt nu drukker want ook de Denen hebben 
vakantie. Een mooi eiland. We hebben een hele 
fietstocht gemaakt. Prachtige natuur. 
Later wordt er op de Ronja geklopt en staat er een 
man voor de boot. Hij heeft de vraag hoe de vroegere 
naam was. Dat weten wij niet. Wel weten wij dat het 
schip in Travemünde en Laboë heeft gelegen. Was het 
zijn schip geweest. Hij was de tweede eigenaar.(wij 
zijn de vierde) Hebben gegevens uit gewisseld en 
wanneer wij op de terugreis zijn zouden bellen als wij 
weer in Laboë waren. Dat is wel heel toevallig en leuk. 
 
Zijn vandaar naar Ebeltoft gegaan. Daar hadden we 29 
jaar geleden met de kinderen gekampeerd. Waren 
toen op het Fregat Jilland geweest. Dat was toen een 
wrak. 
Het schip staat nu in een droogdok. Hebben erg slecht 
weer daar en veel wind. Liggen scheef in de box 
daardoor. Wat een zomer. Maar een voordeel is dat er 
genoeg tijd is om uit te rusten. 
 
Gaan later naar Abenra. Vinden een leuke box bij een 
motorbootclub. 
s,Morgens om 7 uur wordt ik wakker van muziek. Ik 
hoor een muziekkorps. Lammert zegt dat ik ze zie 
vliegen. Toch niet,want ik kijk tegen een heel groot 
Cruiseschip aan. 
Later besluiten wij om Den Gammle By te bezoeken. 
Zijn daar 29 jaar geleden met de kinderen geweest. 
Op de haven staan City Bikes en die kun je voor 20 
kroon borg meenemen. Wij vinden het moeiteloos en 
lopen daar enkele uren rond. Dit park is vele malen 
groter dan het Buitenmuseum bij Enkhuizen. Het is 
echt de moeite wel waard. 
Zijn later nog naar Egä geweest. Stelde niet veel voor. 
Toen naar Marselisborg. Een mooie haven met mooie 
winkels e.d. en leuke eetgelegenheden. Hebben weer 
dagen met veel wind en regen. Het is onvoorstelbaar. 
Vandaar naar Hou. Leuke haven maar overvol. Maar 
naar Nederlanders is men over het algemeen 
vriendelijk. Er wordt naar ons geroepen dat we voor 
het havenkantoor mogen liggen. Het is een prachtige 
avond en hebben vele leuke contacten. En een 
geweldige ligplaats. Komen 2 Duitse heren en vragen 
wanneer wij onze boot gaan verkopen. Het antwoordt 
is zolang wij nog gezond zijn niet. 
 
De volgende morgen vertrekken wij naar het Horsens 
Fjord. Het is een mooie dag maar weinig wind. Het 
Fjord is mooi maar de haven en de plaats Horsens 
vallen erg tegen. De eerste en laatste keer,hier heb je 
niks te zoeken. 



14 

 

De volgende dag gaan wij op weg naar Juelsminde. 
Hadden nog wel naar Endelave willen gaan, maar 
gezien de berichten niet verstandig. De volgende dag 
15 juli komen dochter,schoonzoon en kleinkind een 
paar dagen aan boord. Juelsminde heeft een mooie 
speeltuin en er is een krabbenbro. Ook is het met de 
auto goed te bereiken. 
Inderdaad de volgende morgen wind en regen. Er was 
weer zoveel wind dat wij weer scheef in de box lagen. 
Om 14 uur zien we onze familie aan komen. Gelukkig 
wordt het later droog en kan Anne Wiebe naar de 
speeltuin en zijn eerste krabben vangen. Ook is er 
kermis op de haven. Dat heeft wel tot gevolg dat er 
veel lawaai is s,avonds. 
Er komen veel Denen op af en bij hun is feesten veel 
drinken. Tegenover ons is ook een boot met jongelui 
komen te liggen. Om 24 uur stopt de kermis maar er 
bleef veel muziek en lawaai. 
Het was 3 uur en ik had nog geen oog dicht gedaan. 
Dus ging ik op onderzoek en zag dat dit van die boot 
met die jongelui afkwam. Ik heb eens naar de 
waterslang gekeken en bij mijzelf gedacht zal ik die op 
hun richten. Het leek me toch niet zo,n strak plan en 
ben maar weer naar bed gegaan. De volgende dag 
hebben we een andere box op gezocht. 
 
De jeugd is na 5 dagen weer naar huis gegaan. Wij 
hebben een paar fijne dagen gehad en het is eerst 
weer erg stil. Maar ze hebben het niet getroffen met 
het weer. 
Ik heb genoeg van het slechte weer en wil richting 
Noordzee. Ik heb het gevoel dat ik opgesloten zit in het 
slechte weer. Een of twee dagen varen en weer 2 of 3 
dagen vast zitten door de harde wind. Wij hebben  
regelmatig contact via Skype met de Coppelstock. Die 
hebben prachtig weer in Zweden. Ondertussen zijn 
hun uit het Götakanaal en vinden het heftig dat wij op 
de terugweg gaan. Wij hadden wel via hun logboeken 
gelezen dat Hans problemen met het toerental had op 
het Trollhätte Kanaal. Ook hun krijgen nu hetzelfde 
weer wat wij al een tijd hebben. Dus was ik benieuwd 
hoe hun het nu gaan ervaren met dit weer. Ook hun 
komen al vrij snel 5 dagen vast te liggen. 
 

 
 

Wij gaan naar Mittelfart. In de wasserette draai ik mijn 
was en doe boodschappen voor een paar dagen. Het 
is een prachtige zonsondergang en een rimpelloos 
water. We zien vele bruinvissen, het is een prachtig 
gezicht. Een hele mooie avond. 
De volgende morgen 20 juli gaan wij toch door en 
gaan naar Haderslev. Het is een prachtig Fjord. 
s,Avonds strekken we onze benen en vinden 
Haderslev mooi. Mooie huizen en parken. We durven 
het niet aan om een dag te blijven liggen. 
Er komt slecht weer aan en wij vertrekken de volgende 
dag vroeg om naar Aabenraa te gaan. 
In de haven zijn vele lege plekken. Het weer begint al 
te veranderen. Het is ondertussen vrijdag 22 juli en we 
zijn nu 2 maanden onderweg. 
Zaterdag regen en wind het was bar en boos. Later op 
de dag hebben wij onze pakken aan getrokken en zijn 
gaan winkelen. Vlakbij was een Aldi en een Lidl. Even 
een onderbreking. 
Zondag wederom regen en wind. Later op de dag 
kwam er even een verbetering en zijn Lammert en ik 
naar het centrum gegaan. Daar kwamen we langs een 
Chinees restaurant. Er was een lopend buffet voor 148 
kroon p.p. en het zag er goed uit. Daar hebben wij 
heerlijk gegeten. 
Later hebben wij contact met de crew van de 
Coppelstock. Ook daar bemerken wij een verzadiging. 
Hebben het voorstel gedaan om te plussen en minnen 
en samen de terugreis te gaan doen.. 
Wij bellen zo terug kregen we te horen. Even later 
kwam hun besluit, wij komen jullie kant uit. 
 
Maandagochtend hebben wij de pakken aan gedaan 
en zijn naar Sonderborg gegaan. Eerst nog regen 
maar later klaarde het op. 
Het was erg druk daar i.v.m. internationale 
zeilwedstrijden voor de jeugd. 
Wij liggen naast Nederlanders en hebben een gezellig 
gesprek. 
De volgende morgen gaan wij op tijd vertrekken naar 
Laboë. Wij hebben een goede reis en zoeken een box 
in de gemeentehaven. Hier gaan wij op de 
Coppelstock wachten. 
Woensdag ga ik mooi nog even de bedden 
verschonen. De wasmachine is vrij en buiten goed 
droogweer. Ons klaar maken voor de terugreis. 
Later op de dag krijgt Lammert een verontrustend 
telefoontje van Hans. Voor Spotsbjerg is zijn motor uit 
gevallen tussen 2 grote zeeschepen in. Hij is door een 
ander schip binnen gebracht. 
Lammert zei gelijk hij heeft verkeerde diesel getankt. 
Het is overal een probleem omdat er 7 % biodiesel bij 
in wordt gedaan. Daar kunnen onze scheepsdiesels 
niet tegen. Lammert was al vaker naar een andere 
pomp gelopen en wilde dit niet in de tank hebben. 
 
De volgende dag zou de wind gunstig zijn en een 
ander jacht de Rock en Roll zou bij hun blijven naar 
Laboë. Hij ging op zeil de oversteek maken. 
Wij hebben in overleg met de havenmeester een 
“gemakkelijke” box rood gemaakt. Ook de afspraak 
gemaakt dat wij naar buiten zouden gaan om hem de 
haven in te helpen. 
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Donderdagochtend belde Hans dat de Rock en Roll 
hun de haven inbracht en bij hun bleef. 
Lammert gaat ondertussen met de bus naar Kiel om 
onderdelen te halen. Om 4 uur hoor ik op de marifoon 
Hans en de Rock en Roll. Ik loop naar de muur en zie 
de Coppelstock aankomen op een klein fokje. Gelijk 
zie ik de reddingsboot naar buiten gaan. Blijkt de Rock 
en Roll vast gelopen op de zandbanken. En Lammert 
is nog onderweg. Dus kunnen wij niet naar buiten. 
Hans had de wind achter en het ging ook weer steeds 
harder waaien. Dus hadden ze de handen vol. Maar 
Marja ziet mij voor de box staan en Hans heeft met 
veel kunde hun schip binnen gebracht. Ook van de 
havenmeester kreeg hij een compliment. Dit was 
verdiend. 
Vrijdag en zaterdag zijn Lammert en Hans bezig 
geweest om de tank leeg te halen en alle leidingen 
schoon te maken. Het was een hele klus. Het filter 
hebben ze gerestaureerd met een vliegenhor. 
Niemand heeft zo‟n uniek filter. 
s,Avonds heeft Hans ons getrakteerd op de 
Vietnamees. (Wat wij natuurlijk niet nodig 
vonden,zulke dingen doe je als vrienden voor elkaar)  
 
Wij hadden ook weer naar Spotsbjerg gevaren om hun 

op te halen. 
Zondag zijn we naar Brunsbuttel gegaan. Daar was 
het erg vol. Vroeger kon je in het kanaal achter het 
remmingswerk liggen en er waren nog boxen. Maar 
dat is allemaal weg. 
 
Maandagmiddag op naar Cuxhaven. Wat een 
gekkenboel in de sluis. Er was een sluis buiten gebruik 
en wij moeten bij de beroepsscheepvaart in. Lange 
wachttijden en schroefwater in de sluis van de 
beroeps. Wij konden nog net onze Ronja redden 
omdat er bijna een ander bovenop voer. Wij hadden 
de handen vol. 
In de eerste haven van Cuxhaven vonden wij allebei 
nog een plekje. 
Dinsdagochtend om 4.30 uur de touwen los. Het was 
nog donker. De kaartplotter deed het weer niet. Later 
ging de plotter gelukkig wel werken. Er kwamen 
ontzettend veel zeilen achter ons aan. Het was een 
hele armada. Gelukkig zaten wij aardig voorin. 
Wij hebben een goede reis maar bij de nadering van 
Norderney gaat iedereen racen. Wat een 

gekkenboel,dit was niet normaal. Wederom de handen 
vol om de boel heel te houden. Grote Lemmeraken 
met een hoop jeugd die de boel er gewoon voor 
gooien. 
Wij vinden nog een plekje bij een Duitser buitenop. 
Alle vier hadden wij geen zin om dit morgen nog een 
keer mee te maken. Wij blijven een dag liggen en 
willen niet met deze meute mee. 
De berichten voor donderdag worden er niet beter op. 
De wind gaat uit het oosten vandaan en er komt een 
waarschuwing voor onweersbuien met windstoten met 
windkracht 7. 
In het blad Zeilen en ook in Vaarwijzer hadden wij het 
artikel van Rene Vleut gelezen. De slechtweerroute 
over het wad met een diepgang tot 2 meter. Dat leek 
ons wel wat. 
Dat gaan we doen. Wij moesten 4 uur voor hoog water 
uit Norderney vertrekken. Dat was dan om 11.30 uur 
vertrekken. Het eerste wantij zat in het begin. Gelukkig 
deed de kaartplotter het. Je moest soms wel goed 
kijken waar moet ik nu heen. In het begin loopt Hans 
een keer vast, maar hij zit te ver bij de prikken 
vandaan. Het is een mooie dag en wederom vele 
zeehonden. Wij gaan onder Juist en Memmert langs 
en komen tegen over de Eemshaven uit waar ook het 
andere wantij zit. Er komt nu een stevige bries 
opzetten. Zien op de Eems zelfs een Bruinvis. Om 18 
uur maken wij vast in Delfzijl. Wij willen daar tanken en 
vragen zo tussen neus en lippen door, toch geen Bio? 
De havenmeester geeft aan dat hun dat ook op de 
pomp hebben en de schepen bij bosjes worden binnen 
gesleept. Het wordt verteld als een goeie mop. 
Dus wordt daar niet getankt. 
Wij blijven een dag liggen en maken onze schepen 
schoon. 
Op onze terugreis via het Reitdiep doen wij rustig aan. 
Wij zijn weer terug in Nederland. Totaal zijn wij 3 
maanden weg geweest. Het was een mooie vakantie, 
maar wij zijn erg beperkt geweest door het weer. Dat 
was jammer. 
Wel hebben wij ervaren dat de Ronja een geweldig 
zeeschip is. Hebben ook geen enkele spijt dat wij de 
Platbodem verkocht hebben. 
Kunnen ons achteraf ook niet voorstellen dat wij 3 
maanden zijn weg geweest. 
 
Lammert en Tjitske Regterschot  
 
 

De BlauweKnoop   Vakantie 2011 
 
Na een prachtige voorzomer gevolgd door een maand 
met wat minder weer vertrekken, mijn breur Hans en 
ik, van uit onze jachthaven “De Nadorst” richting 
Ramsgate. Eerst maar richting IJmuiden met een 
kleine tussenstop in Amsterdam, even stappen, nog 
een afzakkertje aan boord en de volgende ochtend, 
met een iets minder fris gevoel naar IJmuiden.  
 
Het weer is niet echt geweldig en we besluiten de 
volgende ochtend verder te gaan. Per slot van 
rekening moet het frisse gevoel dan wel terug zijn en 
de Weergoden lijken ons dan ook wat beter gezind. 
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Met een dikke wind, noordoost 5 op de kont, 
vertrekken we richting Roompot. Als we een uur of 
twee onderweg zijn begint de wind wat af te nemen en 
komt de zon door. Ter hoogte van Scheveningen kan 
de zeilkleding uit en varen in ons tropische tenue 
richting “De Roompot”. De Maasgeul komt in zicht en 
tegen de tijd dat we bij de Banjaard zijn is de wind er 
uit en gaat de plof aan. Bij de Roompot aangekomen 
smaakt een patatje met een biertje als kaviaar met een 
goed glas champagne. Rekenmeesters als we zijn 
komen we als vanzelf, met de hele weg een volle mep 
stroom mee, een dag later, in Nieuwpoort aan. 
 

“Hindernisbaan naar Ramsgate” 
 
Nog een beetje vloeibaar voedsel voor de Plof en op 
richting Ramsgate. Geen wind dus Plof slurp gulzig 
aan zijn flesje, zonnetje erbij, boekje lezen een beetje 
uitkijk houden, zo kom je als vanzelf in Ramsgate. En 
dan, pfzzzzz, frrrr, boem en Plof geeft er, na wat 
zwarte rook te hebben uitgebraakt, er mooi de brui 
aan. Zo daar lig je dan, op de rand van de oostelijke 
shippingline, met een stroompje die je stuurloos (ja 
helaas geen wind) richting vrachtschepen stuwt die 
met een gangetje van tussen de 10 en ruim 20 knopen 
varen. 
 Een onbehaaglijk gevoel begint van ons meester te 
maken, waarschijnlijk rotzooi in de schroef en 
stuurloos in de richting van de shippingline worden 
gestuwd, dat is niet goed! Er wil maar geen windje 
opsteken dus moet de kustwacht worden opgeroepen, 
na een keer een pan - panbericht, gericht aan de 
Dover coastgard, wordt er direct gereageerd en ons 
verteld dat, daar waar wij liggen, net onder de Franse 
kustwacht valt. Gelukkig spreken we geweldig Frans 
en zetten we in vloeiend, school Engels, uiteen wat 
ons probleem is. Die Fransen, ook niet gek, vragen in 
een zelfde soort school Engels. Is er misschien een 
vissersschip in de beurt, dat jullie zou kunnen helpen? 
Niet dus!  
Maar dan, na wat heen en weer te hebben gepraat 
met de Franse kustwacht, blijkt dat het Nederlands 
zeiljacht “ TakeFive”, van ons probleem te hebben 
gehoord. In korte tijd komt de TakeFive in zicht en 
wordt een sleepverbinding gemaakt.  
Op naar Ramsgate, nog maar 30 mijl te gaan.  Na dik 
5 uur te zijn gesleept meren we af in Ramsgate en 
genieten van een welverdiend biertje. De volgende 
dag, het weer is omgeslagen, trek ik de stoute 
zwemvliezen aan en verwijder een flink stuk visnet 
(zonder vis) uit de schroef. 
 

“Net niet naar London” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oda komt aan boord en mijn broer vertrekt richting 
Nederland. Nu het weer niet echt geweldig is lijkt het 
ons een goed plan om richting Londen te varen. Van 
de buurboot een kaart geleend en vertrokken richting 
Queenborough om vervolgens naar London te varen. 
Tip van de havenmeester, wel even opletten, je moet 
tussen twee tonnen door (E-last en Hook) een eitje. 
Maar dan, nog geen 40 meter na het passeren van de 
tonnen raakt de BlauweKnoop, niet echt hard, maar 
wel de grond. 180 graden om noord sturen en we zijn 
weer vrij. Later hoorden we dat de zandbank een 
ommetje was gaan maken en aan de wandel is 
gegaan. 
 Aangekomen in Queenborough worden we 
aangeroepen door de havenmeester, als we aan een 
moorring willen liggen, hij wil ons wel even helpen. Plof 
in de achteruit touwtje aangeven, een eitje! Niet dus, 
zoals plof naar Ramsgate niet meer vooruit wil zo is ie 
nu niet meer te stoppen, de havenmeester heeft het in 
de gaten en belegd snel onze meerlijn op de moorring, 
motor stop en klaar. Na Plof te hebben onderzocht 
bleek een boutje op de koppelingshandel te zijn los 
getrild, in de late uurtjes en na een kleine medische 
ingreep doet plof het weer en is zijn baas aan een 
borrel toe. 
Het plan om de volgende ochtend om, om 03:00 uur, 
naar Londen te vertrekken hebben we “laten we 
varen”??? Achteraf niet zo slim, het weer slaat om en 
we liggen zonder, stroom, water of een mogelijkheid 
om te douchen achter onze moorring. Op zich is dit 
niet echt een probleem, maar met 5 dagen van dit 
weer in het vooruitzicht, nee dat geeft geen fijn 
vakantiegevoel. De 3

e
 dag maken we los en varen 

naar de ponton met droogvallende steiger, helaas 
water op 50 meter loopafstand, geen stroom en al 
helemaal geen douche. De havenmeester Ray Adams 
komt s‟avonds havengeld innen, voor Engelse 
begrippen niet echt duur maar gezien de faciliteiten 
toch wel heel behoorlijk. Ik doe mijn beklag over het 
toch wel hoge havengeld. De havenmeester toont veel 
begrip en bied aan dat we, wanneer wij maar willen, 
gebruik kunnen maken van de douchefaciliteiten op 
hun jachtclub ondanks dat de jachtclub alleen in het 
weekend is geopend. We krijgen iedere keer koffie, en 
hoeven niets extra te betalen. Tip! Je kunt heerlijk eten 
in deze jachtclub, wel even vragen wanneer ze open 
zijn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan de ponton werd het steeds ongeriefelijker.  
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De drijvende /droogvallende steiger leek soms een 
Cake Walk en gaf je met een glas water op al het 
gevoel dat je een beste borrel achter de kiezen had. 
De volgende dag waait en regent het nog steeds hard 
en s, avonds tegen elven wordt door de Thames 
Goastgard een zeiljacht met motorpech langszij 
gebracht.  
 

“Net niet terug naar Ramsgate” 
 

En toen, een betere dag, vertrekken richting  
Ramsgate, de oost - ton bij de Queenborogh stick, 
vooral niet al te ruim oost latend met als gevolg een 
zachte landing in “the glories mud” waar we na 5uur en 
op een afstand van ongeveer 300 meter van onze 
geliefde ponton, onder een helling van meer dan 45 

graden weer gracieus overeind kwamen.  
 
Missie richting Ramsgate mislukt. Terug aan de 
ponton verwonderde Ray “onze” havenmeester het dat 
wij niet weg waren. Ja zeker we zijn wel weg gegaan, 
maar ja we zijn niet echt ver gekomen, na ons verhaal, 
van mijn niet al te slimme actie, bleken wij niet de 
eerste en zeker niet de laatste te zijn die dit zal 
overkomen.  
Ja en dan lig je weer, op de zelfde plek, met in het 
vooruitzicht baggerweer. 
 Ray komt langs en vraagt als wij er bezwaar tegen 
hebben als hij met zijn boot langszij kan komen liggen, 
het geval is dat ze opnamen voor een Engelse 
dramaserie willen maken. De volgende dag komt de 
hele crew ca. 10 man inclusief alle apparatuur bij Ray 
de havenmeester inschepen.  Het waaide en regende 
zo hard dat ze, naar te zijn uitgevaren, anderhalf uur 
later alweer terug waren en  de meeste opnames 
gewoon bij ons langszij konden maken.  We krijgen 
kennis aan Janine en Paul Newman , nee niet de 
acteur maar leden  van de Queenborough Yachtclub, 
zij assisteren de hele dag bij de opnames en komen 
s,avonds bij ons een borrel drinken . Ze bieden aan 
om ons de volgende dag naar Sheerness te rijden  om 
boodschappen te doen en in het weekend een tour in 
de omgeving maken.  
 
 
 

 
We vinden het geweldig en laten  
ons door de omgeving rondrijden en genieten van een  
heerlijke lunch in Rochester waar we ook nog een 
stukje van Adele live in Rochestercastle  mee krijgen. 
Je zal het niet geloven maar het weer knapt op.  
 
We vertrekken en laten de oost ton ruim westelijk en 
worden onderweg naar Ramsgate uitgezwaaid door 2 
bruinvissen. Ray, de havenmeester laat in een sms,je 
weten dat hij zowat teleurgesteld is dat wij 
Queenborough hebben verlaten. Ja je kan van 
Queenborogh alles vinden maar zoveel vriendelijkheid 
kom je maar zelden tegen.  
 

“Wel naar Ramsgate en Oostende” 
 

Redelijk rustig varen we via Ramsgate, Oostende en 
Blankenberge naar Middelburg. In Middelburg besluit 
Oda met de trein richting Zwolle af te reizen en vaar ik 
richting de Roompot met de bedoeling buitenom via 
IJmuiden naar Hasselt te varen. Bij het binnenvaren 
van de Roompot vaart de Casiopeia net naar buiten,  
Jens is druk met de kinderen in de weer, en ziet me 
niet. 
Morgen,  vroeg op, richting IJmuiden. Tij en wind tegen 
het  zou niet veel zijn en ochtends  om 4 uur 
opgestaan. De wind staat toch wat steviger door dan 
verwacht. Het idee om, in mijn eentje,  pal tegen de 
wind naar IJmuiden te varen  vind ik niet zo 
aanlokkelijk en besluit ter elfde ure toch maar 
binnendoor de “Staande mastroute”  te varen.  
Jammer gemiste kans het waaide buiten minder dan 
vermoed en westelijker dan verwacht. 
 

“De Staandemastroute” 
 
 Tot de Algerabrug gaat het meer dan perfect, vanaf 
Strijensas de Dortsekil op, Oude Maas, de Noord, 
Nieuwe Maas en de Hollandsche IJssel tot aan de 
Algerabrug een dikke stroom op de kont. Tijd zat om 
op tijd voor de Julianasluis te komen en door te 
schutten om de Gouwe- spoorbrug te kunnen halen. 
T,ja en dan reken je wel even buiten de Waard. De 
sluiswachter op de Julianasluis heeft het idee opgevat 
om eerst nog maar even twee booten richting het 
zuiden te schutten, daar ben ik en met mij zo,n 10 
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andere zeilschippers niet zo blij mee. Door zijn 
geweldige actie, meedenken en 
ondoordachtzaamheid, het wachten op een 
achteropkomend jacht die de spoorbrug niet hoefde te 
halen, is het hem gelukt om alle doorgaande 
zeiljachten de Gouwe- spoorbrug te laten missen. 
Hulde voor de man die het zwarte garen heeft 
uitgevonden. De brug draait pas om 16:00 uur en het 
is 30 mijl varen naar de basculebrug bij Schiphol die 
tot 21:00 uur draait. Een utopie om de basculebrug te 
halen, toch het gas erop en proberen maar. Bij Alphen 
a/d Rijn aangekomen lijken we wel een Koninklijke 
stoet. Midden in de spits draaien de bruggen, een stuk 
of 5, vlot achter elkaar en kan ik zonder vaart te 
verminderen door varen. Het lijkt er steeds meer op 
dat ik de basculebrug op tijd haal en in de nacht door 
Amsterdam kan varen. Flink gas erop, plof moet er 
hard aan trekken, de Aalsmeerderbrug komt in zicht en 
sluit net, daar ben ik niet blij mee! 
 
Ik leg aan de brugwachter uit dat ik s,nachts, en met 
mij nog twee jachten, nog graag door Amsterdam wil 
varen en vertel hem wat er ons bij de Julianasluis is 
overkomen. De brugwachter toont begrip en wil de 
brug nog wel weer draaien maar het wegverkeer moet 
echt nog wel even door. En dat is nou zo jammer, haal 
ik de basculebrug nog niet op tijd. Morrend en met de 
pee in vaar ik een kwartier later door de brugopening 
en uit fatsoen groet ik de brugwachter toch maar. En 
dan blijkt dat niet alles is zoals het lijkt, de brugwachter 
heeft zijn collega op de basculebrug ingelicht en 20 
minuten na sluitingstijd wordt de brug geopend. 
Amsterdam op tijd gehaald, Pfffffff. Nog even in de 
nacht door Amsterdam en klaar! Denk je.  
Als we in de sluis liggen vindt een voorvluchtige van 
de politie het nodig om aan boord van een jacht te 
springen en gewond te raken. Ruim 2 uur later mogen 
we, na alle plichtplegingen van politie- en 
ambulancepersoneel, uiteindelijk de sluis verlaten. In 
de morgen om iets voor zessen meer ik, na 22 uur in 
touw te zijn geweest, af in de Aeolushaven in 
Amsterdam. 
 

“Het laatste stukje” 
 

Vanaf de Aeolushaven vaar ik een paar uur later 
samen op met de “Fin Flicka” richting Lelystad, ik hield 
het niet meer voor mogelijk maar? Een mooi windje is 
ons deel. Het laatste stukje naar jachthaven  
“De Nadorst” stelt niet veel meer voor en luidt het 
einde van deze niet echt mooie maar wel bewogen 
vakantie in. 
 

 
 
 
 
 
Henk , Oda en breur 
Hans 
 
 
 

 

 Zo kan het ook. 
 
Niet iedereen zal zich het afgelopen zomerzeilseizoen 
van 2011 herinneren als een van de beste. Bij mij is 
dat niet het geval geweest. Niet dat ik veel gevaren 
heb met ons eigen schip de “Lotte” maar als opstapper 
des te meer. Eerst eind juni met Chris met de KrisKras 
naar Fehmarn. Daarna met het schip “Tahira”, 
waarmee ik in 2009 Spanje en Portugal ben 
rondgevaren en waarvan we in Biskaje de mast 
hebben verloren ( zie Nadorstignieuws editie 17 - 
dec.2009) Het schip is destijds als deklast op een 
transportschip van Santander naar Antwerpen 
gebracht en vanaf daar over de weg naar Nederland 
vervoerd. De tussenliggende periode tot juni 2011 is 
door Arthur (eigenaar) en mij gebruikt om het schip op 
te knappen. In Muiden is het voorzien van nieuw 
staand- en lopend want en nieuwe elektronica.  
 
29 juni was het zover dat we een proefvaart konden 
maken naar Harwich en Woolverstone marina aan de 
Orwell. Met Arthur en Annemieke als vaste bemanning 
en ik als opstapper voeren we met een matige WNW 
wind de route langs de Nederlandse kust en zijn ter 
hoogte van Schouwen-Duiveland het 
verkeersscheidingstelsel overgestoken. Hierbij hebben 
we veel gemak gehad van de  RayMarine plotter. Deze 
is voorzien van een AIS ontvanger die vooral „s nachts 
en bij nevel erg prettig is omdat de 
scheepsbewegingen om je heen goed gevolgd kunnen 
worden. Bij de Engelse oostkust is het altijd oppassen 
voor de daar liggende zandbanken. De Sunk E1 boei 
werd als punt genomen om tussen “The Galloper” en 
de “Inner Gabberd” zandbank door te varen. Het was 
nog donker toen we precies in de te varen richting een 
hele rij rode lampen boven de kim zagen uitkomen. In 
eerste instantie konden we deze niet duiden. We 
waren ruim 40 mijl uit de Engelse kust maar na wat 
brainstormen realiseerden we ons dat dit windmolens 
moesten zijn. Deze windmolens blijken op de banken 
te staan.  
 
Wanneer je op redelijke onderlinge afstand boeien 
ziet, denk ik altijd dat we al snel kust zullen zien maar 
telkens valt me dit hier weer tegen. Omdat er een 
overzeiler aan boord was en geen detailkaart van de 
aanloop van Harwich en de (nieuwe)dieptemeter niet 
betrouwbaar bleek werd de hoofdroute zoveel mogelijk 
aangehouden,vanwege de vele ondiepten. De diepte 
bepaling in de plotter vonden we verwarrend bij het 
uitvergroten omdat dan het overzicht ontbreekt. Het 
onbetrouwbare van de dieptemeter werd ook merkbaar 
toen we vanuit “Shotley marina” de Orwell wilden 
opdraaien en onbedoeld even vast kwamen te zitten in 
de „glorious mud‟. En nogmaals toen we tegenover 
“Woolverstone marina”  ankerden en we na het keren 
van het tij anders lagen dan de andere schepen. Later 
hebben we toch een mooring opgezocht voor de nacht 
mede omdat we op een paar meter afstand plotseling 
de grote stalen wand voorbij zagen schuiven van een 
vrachtschip dat vanuit Ipswich kwam. 
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 Het liggen op zo‟n typische Engelse rivier met 
prachtige landhuizen langs de oevers en ontelbaar 
veel grotere en kleinere bootjes is een aparte ervaring. 
Natuurlijk moest er een ale worden gedronken in de 
“Butt and Oyster”  in Pin Mill. Door een mooi glooiend 
landschap loop je er door de landerijen heen. 
  

 
 
Voor de terugreis op maandagmiddag 4 juli werd een 
matige Z-wind voorspeld. Deze bleek echter ZO te zijn 
en zwak. Eenmaal ter hoogte van Felixstowe besloten 
we de route achter de Shipway zandbank langs te 
nemen en vanaf N.Shipwash over te steken. Je gaat 
dan boven “de rotonde van het verkeersscheiding 
stelsel ” langs en het is 30 mijl korter en minder druk. 
Gedurende de oversteek nam vanuit ZW de wind toe 
tot 25 knopen zodat we een rif gestoken hebben. 
Daarmee nam het rollen ook af en voer het gerieflijk, 
zeker met een schip als dit van ruim13 ton. De 
terugreis nam 26 uur in beslag. We waren net terug of 
het ging de hele week regenen en flink waaien!  
 
Na een lijst met “to do” dingen te hebben afgewerkt 
werd het definitieve vertrek vastgesteld op zondag 23 
juli. Het regent dan echter pijpenstelen met daarbij een 
windverwachting van 7B zodat het vertrek nog een dag 
wordt doorgeschoven. Het is maandagochtend als we 
met Linda (zus van Annemieke) als extra opstapper 
vertrekken richting IJmuiden en is het “Rondje Atlantic” 
voor Arthur en Annemieke werkelijk begonnen. De 
wind (noordwest 4-5B ) was zo gunstig dat we 
besloten de “verloren” zondag in te halen door 
Oostende als bestemming te kiezen. Ter hoogte van 
het Botlekgebied zagen we tot onze verrassing ineens 
twee kleine bruinvissen langs de boot zwemmen. 
Helaas verdwenen ze weer snel in de golven. De wind 
bleef doorstaan en we kwamen na 21 uur „s morgens 
om 07.00uur aan in Oostende waar een Nederlands 
schip genaamd “All the way to Brisbane” plaats voor 
ons maakte. We zullen het schip in Calais nogmaals 
tegenkomen. Wanneer de scheepsnaam de 
bestemming aangeeft vinden we dat een knap staaltje 
lef omdat wij er het IJsselmeer nauwelijks mee over 
zouden durven. Het druilerige weer maakt Oostende 
nog troostelozer dan het al is. Wat vooral opvalt zijn de 
vele door het slechte weer gefrustreerde 

strandgangers. Hele families lopen hier al friet etend 
over straat te slenteren.  
 
De reis van Oostende – Calais voert grotendeels langs 
de in de lengterichting van de kust liggende 
zandbanken. De NW wind is wat afgenomen maar 
alles is bezeild. Bij het naar binnen varen van de 
haven van Calais is het goed opletten voor de (tot mijn 
verbazing nog vele) veerboten. Voor de haven ligt een 
drempel zodat men moet wachten aan een mooring tot 
men naar binnen kan. De plaats is saai en doet wat 
denken aan Harwich waar ook behalve de activiteiten 
van de veerboten weinig te beleven is. Van Calais 
gaan we het met weinig WNW-wind naar Boulogne sur 
Mer. Bij de aanloop is het even oppassen, er ligt aan 
bakboord vanwege verzanding naast het staketsel van 
de pier een ondiep stuk waardoor de vaargeul naar 
stuurboord is komen te liggen. We kiezen voor de 
jachthaven die in het verlengde van de aanloop ligt. 
Hiervoor hoeven we niet door de sluis die toegang 
geeft tot het bassin. Naar de nationaliteitsvlaggen te 
oordelen is de haven een vrijwel complete 
Nederlandse enclave. Als gevolg van het getijverschil 
(± 6 mtr) is het soms behoorlijk klimmen tegen de 
pontonbrug op. De volgende dag wordt nog steeds 
met een matige bakstag wind koers gezet naar 
Dieppe. Na een paar uur besluiten we om rechtstreeks 
naar Cherbourg te varen. De wind is nu nog ruim maar 
mocht deze westelijker worden dan ligt  Dieppe een 
stuk ongunstiger. Tegen middernacht zakt de wind 
eruit en moet er een stuk op de motor worden 
gevaren. Gedurende de nacht blijkt de AIS-ontvanger 
weer ontzettend praktisch omdat we van de 
verschillende schepen die van of naar het 
verkeerscheidingstelsel in Het Kanaal op weg zijn hun 
route precies kunnen volgen voorzover het geen 
vissers - of marineschepen zijn. Deze laatsten willen 
hun positie niet kenbaar maken, het blijft dus 
oppassen en geregeld om je heen kijken. Na een tocht 
van 115 mijl bereiken we Cherbourg, Er ligt een grote 
hoge stenen muur voor de haveningang met 
daarachter een hele grote zwaaikom. Dat het van 
vroeger uit een marinebasis is geweest, is nog te zien 
aan het stenen dok, al zijn ons geen 
noemenswaardige marineactiviteiten opgevallen. 
Naast de jachthaven staat een gigantische hal 
waarvandaan vroeger de oceaanreuzen vertrokken. 
Nu is er een nautisch museum in gevestigd, Cité de la 
Mer, met daarin ook een uitstekend restaurant. De 
plaats is aantrekkelijker dan die welke we voordien 
hebben bezocht. De reis voor Linda zit erop en zij gaat 
met de trein terug naar huis.  
 
Voor de volgende etappe moeten we wat meer gaan 
rekenen om Cap de la Hague te ronden. Hier kan tot 6 
knopen stroom staan en het is wel handig om dit mee 
te hebben. Bij ons vertrek staat er weinig NW- wind 
maar we komen precies op tijd aan en gaan met slecht 
zicht en 11.5 knopen door de passage. Omdat we wat 
te lang de landzijde aanhouden komen we in een neer 
terecht en zakt de snelheid terug. Als het zicht opklaart 
is Alderney te zien over stuurboord. In de buurt van 
Guernsey begint de stroom iets tegen te lopen.  
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Bij binnenkomst in de haven van St.Peter Port staat 
Paula op ons te wachten. 
 

 
 
Zij is met de trein naar St. Malo gereisd en ‟s middags 
met de veerboot aangekomen. Voor de haven wordt je 
door de havendienst in een bootje opgewacht en naar 
een plek in de volle haven gedirigeerd. Wij waren 
gelukkig netjes op tijd en konden over de drempel, 
anders moet gewacht worden aan een mooring. Ik ga 
met Paula voor 2 nachten in een hotelletje dat zij via 
internet had besproken voor het geval we vertraging 
zouden hebben. Paula en ik verkennen te voet en per 
bus het eiland, Annemieke en Arthur doen dat per 
fiets. Het eiland is geen onderdeel van het Verenigd 
Koninkrijk maar een Brits Kroonbezit, ook is het geen 
onderdeel van de Europese Unie. De kanaaleilanden 
Alderney, Herm en Sark horen ook tot het baljuwschap 
Guernsey. 
 

 
 
De kanaaleilanden zijn een belastingparadijs omdat 
een groot aantal belastingen niet wordt geheven. Het 
is op en top Brits tot en met links rijdend verkeer maar 
de straatnamen zijn voornamelijk Frans.  
 

Het landschap is glooiend met aan de westkant ruige 
rotsen. Men kan hier heerlijk eten, de horeca is meer 
georiënteerd op Frankrijk dat hier maar 20 mijl 
vandaan ligt. De westkust is ruig en rotsig.  
 

 
 
Wanneer we na drie dagen tussen de middag bij 
hoogwater (om over de drempel te komen) willen 
vertrekken blokkeert een frans schip de doorgang. Er 
wordt niet gereageerd op het aanroepen. Als de 
gewaarschuwde havendienst en de schepen ernaast 
zich ermee bemoeien komt er na 30 minuten een 
hoofd boven het luik van een man die eerst zijn mond 
afveegt. We hadden het kunnen weten: De heilige 
franse middagpauze waarin men niet gestoord wenst 
te worden! Met een matige WNW wind varen we naar 
St.Helier op Jersey. Omdat we bij laagwater 
aankomen kunnen we de haven niet in. De drempel 
ligt al een meter of drie boven het wateroppervlak.  
 

 
 
Gelukkig is er voor de ingang een lang ponton waar 
we gedurende ons verblijf blijven liggen en wel zo 
handig omdat je bij vertrek nu niet afhankelijk bent van 
het getij. Van de kanaaleilanden is Jersey het grootste 
eiland. en waarschijnlijk daardoor wat minder 
kneuterig. Aan de west - en noordkant zijn kliffen. 
Schitterende stranden zijn er aan de zuidzijde. Bij laag 
water zijn deze gigantisch omdat ze maar geleidelijk 
oplopen. Het opkomend tij kan men lopend maar 
moeilijk voorblijven.  
 



21 

 

De haven naast de marina heeft geen drempel zodat 
bij laag water de boten of in een craddle zakken of 
gewoon scheef zakken, iets dat we in andere bretonse 
havens ook zullen zien. Jersey is ruim 10 mijl van het 
vaste franse land verwijderd maar net zo Brits als 
Guernsey. Het vormt een zelfstandig baljuwschap met 
enkele onbewoonde eilanden. Aan de soort fortificaties 
aan de west - en noordkust is te zien dat de eilanden 
sinds eeuwen als een strategische plek werden 
beschouwd. Na ook hier het eiland per fiets en per bus 
te hebben verkend, ging de tocht verder naar St.Malo, 
een afstand van 27 mijl. Wederom met een matig 
bakstag windje kwamen we in de voormalige 
kaperstad aan en moesten een paar uur aan een 
mooring vastmaken alvorens over de drempel te 
kunnen. St.Malo is een mooie oude vestingstad met 
een geheel ommuurd stadsdeel.  
 

 
 
Verder is er een burcht waarin het Kaapvaarders 
museum is gevestigd, dat ons een beetje teleurstelde 
qua uitrusting en informatie.  
 

 
 
Arthur en Annemieke moesten nog naar Nederland 
terug om zaken af te handelen zodat Paula met hen in 
de huurauto mee terug kon. Ik heb vijf dagen klusjes 
aan de boot gedaan en heb de omgeving per fiets 
verkend.  
 
Bij terugkomst van A&A zijn we vertrokken naar St 
Quay Portrieux. Dit is wellicht niet de meest voor de 
hand liggende haven maar wanneer je in een dagtocht 
westwaarts wil, zijn er vrijwel geen havens waarbij je 
geen rekening hoeft te houden met een drempel en 
droogvallende gebieden voor de haven. Aan de 
noordzijde van Bretagne liggen veel rotsen die deels 
wel maar meer niet te zien zijn zodat we met een 

ruime omweg moeten varen. Bij vertrek uit St.Quay 
Portrieux was het zicht matig. De plotter is dan een 
uitkomst maar om in het donker met een dwars 
staande stroom van drie knopen tussen twee 
onverlichte eilandjes door te laveren blijft  riskant. Dan 
toch maar een extra slag gemaakt. Dit traject is 
overigens het enige van de hele tocht waarbij we 
hebben moeten opkruisen. Na 80 mijl komen we aan 
in L‟Aber Wrac‟h. Hier varen we tussen de rotsen door 
een stukje riviermonding op en zien aan de oevers 
mossel- en oester kwekerijen. Tussen twee palen zijn 
kabels gespannen waaraan draden naar beneden 
hangen waar de mosselen zich aan hechten. Het is 
een ruige rotskust met af en toe wat diepere 
inhammen in een glooiend landschap. In Frankrijk is 
een organisatie van herbergen waar jongelui kennis 
kunnen maken met diverse sporten. Hier zien we veel 
catamarans, open zeilboten en rubberboten met 
duikers.  
 
De volgende etappe moeten we weer goed uitrekenen 
omdat deze tussen het eiland Ile D‟Ouessant en de 
vaste wal doorvoert. Ook hier is de getijdenstroom 
heftig en vanwege onderwater rotspartijen is het 
dubbel oppassen. De “Reeds” waarschuwt om deze 
passage alleen bij goed weer te nemen. De doorgang 
wordt niet voor niets “Chenal de la Helle” genoemd. 
We zijn er precies op het juiste ogenblik en zien 
draaikolken rond de boot. Er waait een matig westelijk 
windje. We worden opgelopen door een wedstrijd 
catamaran bijna zo groot als een voetbalveld met, zo 
te zien, een solozeiler. Hij maakt één slag boven ons 
langs en is korte tijd later een stip aan de horizon. 
Later volgt er nog zo‟n grote catamaran. We besluiten 
niet helemaal de baai in te varen naar Brest maar 
gaan naar Camaret. Een leuk plaatsje waar als 
bezienswaardigheid een scheepskerkhof is van oude 
vissersschepen.  
 

 
 
Wanneer we aan de ruim 300 mijl oversteek naar La 
Coruňa beginnen moeten we eerst om Raz de Sein 
heen, een verzameling rotsen die deels onder water 
ligt. Als na een halve dag varen de diepte vrij 
plotseling toeneemt naar 750 meter zien we dolfijnen 
rond het schip. De NW - wind is nog steeds matig. De 
verwachting dat deze zal ruimen en wat zal aantrekken 
komt aan de eind van de volgende dag uit. Het is lastig 
de genua vol te houden achter het grootzeil. 
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Gedeeltelijk inrollen vermindert het plotseling volslaan 
maar desondanks knapt het oog van het genuablok. 
Als tegen de avond de stuurautomaat moeite heeft om 
op koers te blijven besluiten we een rif te zetten. Het 
waait dan 27 knopen. Het gedrag van het schip is nu 
veel comfortabeler al is het duidelijk te merken dat we 
het continentale plat weer opvaren. De diepte van ruim 
3500 meter gaat vrij plotseling over naar 600 meter en 
wordt snel minder. De golfslag is verwarrend en 
onregelmatig. Eenmaal onder de hoge kust is de 
golfslag vrijwel verdwenen.  
 
Na 63 uur meren we „s morgens in alle vroegte af. Van 
andere zeilers hoorden we dat ze een week in Zuid 
Engeland hadden gewacht op goed weer om over te 
steken, weer anderen hadden een week op de motor 
moeten varen. Na een maand stapte ik van boord met 
de belevenis van ruim 800 mijl gevaren te hebben, 
waarvan weinig op de motor en weinig gelaveerd. Dit 
was de vierde keer dat ik de Golf van Biskaje ben 
overgestoken, de “mislukte” poging niet meegeteld. 
Al met al was het een prachtige ervaring waarvan ik 
ten volste genoten heb. 
 
Ben je geïnteresseerd in het verdere verloop: 
www.zeevantijd.info 
 
Gert Keijzer  
 
 

Averij met Klaas en Anne Tromp  

 
Deze keer gingen we eens niet vanaf onze 
winterstalling via de Hoogeveensevaart en het 
Meppelerdiep naar onze thuishaven in Hasselt. Met 
gestreken mast wilden we via de andere kant, nl. over 
het Stieltjeskanaal, het Twentekanaal en de IJssel 
naar ons Hanzestadje. Dat was weer eens iets anders. 
Onderweg zouden we met de vouwfietsjes 
tripjes gaan maken door de mooie streken van 
Overijssel, gaan pierewaaien in Zutphen en Deventer 
en dergelijke. 
We vertrokken met mooi weer. Vanaf Noordscheschut 
ging de sluiswachter een heel eind met ons mee. Pas 
in Holsloot werd hij afgewisseld door een collega uit 
Coevorden. We schoten lekker op. Ook de 
Stieltjessluis werd vlot bediend. We zouden nog voor 
de  winkelsluiting in Coevorden aankomen, dat was 
wel handig. 
 
We voeren iets uit het midden van het Stieltjeskanaal 
 toen we met een enorme klap op iets onder water 
terecht kwamen. De kiel schoof over het obstakel 
heen, maar ook het roer kwam er voluit tegenaan en 
werd ontzet. Gelukkig werd de saildrive niet geraakt. 
Het schip maakte ook geen water. 
Met veel moeite bereikten we een volgende brug. Het 
roer werkte nl. nog enigszins. 
We vroegen de brugwachter waar we ergens een 
scheepswerf konden opzoeken. 
Er bleek er een te zijn in Coevorden, scheepswerf “De 
Vlijt”. Hier konden we het water uit. 

Ons roer bleek onherstelbaar beschadigd. Er moest 
een nieuw worden gemaakt. Deze werf kon dit echter 
niet voor ons doen, was hier niet voor uitgerust. Men 
kon het roer wel provisorisch repareren zodat we toch 
konden varen. Ook bleken er scheurtjes in het 
laminaat rondom de roeras te zijn ontstaan. 
Na overleg met de verzekering en de bouwer van onze 
schip besloten we naar de Compromiswerf in 
Heerenveen te varen om de schade daar te laten 
herstellen. 
In fantastisch voorjaarsweer voeren we het hele eind 
weer terug naar het Meppelerdiep, om via het kanaal 
Beukers-Steenwijk, de Linde en de Engelenvaart naar 
de werf in Heerenveen te tuffen. Hier is de zaak keurig 
gerepareerd. We waren toen wel een paar maanden 
verder. 
 
Na de botsing hebben we zo nauwkeurig mogelijk 
proberen te lokaliseren waar het gebeuren zich had 
afgespeeld. Vervolgens waarschuwden we Provinciale 
Waterstaat Drenthe met het verzoek ons op de hoogte 
te houden als het obstakel werd gevonden. 

 
 
 
Kort hierna 
vernamen we 
dat we gestuit 
waren op een 
autowrak en 
dat niet alleen  
 
 
 

 
In het wrak werd een lijk aangetroffen. Dit bleek een 
accountant te zijn uit Emmen. In 2006 was hij van de 
aardbodem verdwenen met achterlating van enorme 
schulden. Vermoedelijk heeft hij geen uitweg gezien 
om hier uit te komen en koos hij voor een vrijwillige 
dood. Het gebeuren kreeg even heel hevig, maar kort 
de aandacht van de media, zelfs van het N.O.S-
journaal. Daarna vroegen weer andere zaken de 
aandacht. Waarschijnlijk is er voor de nabestaanden 
een heel vervelend raadsel opgelost. 
 
Klaas en Anne Tromp 
   
(Naschrift redactie; de foto in het artikel is een 
willekeurig plaatje van internet.)   
 
 
 
 

“Engelandvaarders’’ 
 
Na verschillende jaren met de boot naar Zuid –
Engeland te zijn geweest- werd vorig seizoen het idee 
geboren om een keer wat langer weg te gaan dan 4 
weken. Bijv. een week of 6 tot 7 en dan dus ook wat 
verder weg als “normaal”.  

http://www.zeevantijd.info/
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Omdat Gerda en ik echte Anglofielen zijn was het 
reisdoel al gauw gemaakt. Voorbij Isle of Wight zou het 
worden – en misschien wel richting de Scilly Isles.  
Wat was het plan? Ad Akkerman zou mij helpen de 
boot in 2 weken tijd richting Dartmouth te varen waar 
vervolgens Ad‟s vrouw Marian en Gerda aan boord 
zouden komen, een paar dagen bij ons zouden blijven 
en vervolgens wilden Gerda en ik dan een week of 4 
tot 5 de tijd hebben om met het windje terug te 
“cruisen”.  Want in 2 weken tijd (1 of 2 nachten door) 
moet te doen zijn-toch?.  Zoals in alle zeilverhalen 
werd het iets anders……………. 
 
Op woensdag 15 juni met ruim 20 graden pakken we 
de boot vol en gooien Ad en ik de trossen los. De 
berichten zijn dan voor de komende 14 dagen niet al te 
best, maar ja dat zijn verwachtingen. Zo snel mogelijk 
naar IJmuiden is de gedachte – want met name die 
zaterdag lijkt er niet goed uit te zien en we willen graag 
over zee richting Engeland. Vrijdagmorgen zijn we dan 
al vroeg op pad om met een ZW 4 tot 5 richting 
Zeeland te zeilen en komen s avonds moe maar 
voldaan aan in Stellendam. Als we zaterdagmorgen 
wakker worden tettert de marifoon over ZW 7 tot 8. We 
besluiten binnendoor via de Oosterschelde te gaan 
richting Vlissingen om daar vervolgens weer zee te 
kiezen. Als we los willen gooien geeft de 
havenmeester nog even fijntjes aan dat met 7 bf de 
Haringvlietbrug niet draait- maar we gokken het en we 
hebben “geluk”- bij aankomst en na contact gehad te 
hebben met de brugwachter draait deze toch. Op de 
Oosterschelde motoren we lekker, met tegenstaand tij, 
tegen ruim 40 knopen wind in, - gelukkig hebben we 
de foto‟s nog Jippie vakantie!!. Zondag‟s  staan er 
mensen op de dijk bij Vlissingen waarschijnlijk 
hoofdschuddend te kijken hoe een surfende zeilboot te 
zien is en die de haven ingespoeld wordt. Genoeg 
opwinding voor een dag en we spekken de locale 
Griek nog maar een keer – daar is het tenslotte ook 
crisis. 
Vervolgens hebben we de volgende dag een rustige 
dag en gemoedelijk motoren we richting Nieuwpoort 
om daar onze gezamenlijke Belgische vriend Bart te 
vereren met een bezoek en onderzoek te doen –naar 
een stuurloos land. Champagne schijnt daarbij goed te 
helpen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De volgende dag – een beetje slapjes (vast wat 
verkeerds gegeten) gaan we richting?........... 
Engeland?  Verwachting die dag ZW 5 tot 7 – lekker 
laverend met stroom mee. Bij Duinkerken kijken we 
elkaar aan en krijgen we er behoorlijk van langs –maar 
besluiten toch door te gaan. Na een paar uur over SB 
te hebben gevaren –kijkt Ad me vanuit zijn 
overlevingspak wat waterig aan – “moeten we niet 
overstag?” Ik heb op dat moment al een tijd de 
aanloopton voor de Shippinglane richting Dover in het 
vizier en zeg doodleuk “Als we even doorbijten –zijn 
we over een paar uur in Dover”.  Oeps – niet effe 
gecheckt bij Ad – die manhaftig aangeeft – dat we toch 
maar beter naar Calais kunnen uitwijken. 
Daar aangekomen blijkt en een stuk van mijn SB 
stootlijst “verdwenen” te zijn en beteuterd  sta ik ernaar 
te kijken- tja- De Zee geeft en de Zee ……..‟ We likken 
onze “wonden” en drogen de bekleding want er is ook 
water binnen gekomen. Gezien de verwachting 
(wederom ZW 5 to..) en de schade gaan we in de 
reparatiestand en gaan een dagje Sikaflexen.  Het is 
dan al kort voor de 2

e
 week en de tijd begint te 

dringen- het zal toch niet??  Gelukkig komen we 
vervolgens redelijk bekwaam in Dover aan – waar we 
de volgende morgen verwelkomt worden met een 
misthoorn en een zicht van een tiental meters.  Drink 
leeg die beker…….. 
Een dag later is er nog steeds mist en varen we s 
morgens uit Dover weg richting Eastbourne en klaart 
het later gelukkig op.  
 
Dan komt er een mooie dag, vertrekken vroeg en gaan 
in één keer richting Portsmouth.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eindelijk !!  Spinnakertower Portsmouth 
 
 
Daar besluiten we dat het beter is dat de dames naar 
ons komen dan wij naar hun.  Na een korte vliegreis 
hebben ze “maar” 3,5 uur nodig om vanuit Exeter 
Airport met de bus- trein- bus –taxi- en ferry via 
Southampton op Cowes te komen. En ze nemen 
warempel de zon mee. We laten Ad en Marian, Cowes 
- Beuileau River -Lymington en Yarmouth zien en 
uiteraard “The Needles” . Iedere morgen ontbijten we 
in de zon in de kuip en hebben mooie ontmoetingen 
met leuke Britten met hun geweldige humor. 
Als we het hebben over Portland Bill (Englisch Cape 
Horn- a “horrible” place) waar we later langs moeten 
op weg naar Dartmouth -vraag ik “wat de beste manier 
is om daar langs te gaan” –  
De Engelsman repliceert droog “By Bus”- met de bus 
dus.  Ook is er een kleine opstapper aan boord van die 
zelfde Engelsman en als deze, op weg naar de douche 
struikelt over mijn railingdraad- zegt hij lijzig: Sorry for 
that- I am not that big- Accualy I‟m Scottisch – they 
make them small but beautiful. 
 
Als Ad en Marian na gezellige dagen  weer op het 
vliegtuig stappen –zeilen Gerda en ik naar Poole –
waar we vervolgens door een pittige depressie worden 
vastgehouden en mogen daar 4 dagen blijven.  Daarbij 
liggen we als enige Visitor op een plek ver van de 
stad.  
Als het weer dan na een paar dagen eindelijk wat lijkt 
op te klaren varen we goedgemutst rond de “Old 
Harry” rocks en rond Anvil Point richting Weymouth. 
Met een aanschietende ZW wind, die snel toeneemt 
tot een 22- 24 knopen, varen we wederom laverend 
tegen de stroom in en krijgen het nog even spaans 
benauwd. Bij St. Albands Head staat een nare golfslag 

en overfalls en we zijn opgelucht als we voor de 
draaibrug in Weymouth liggen. Daar schijnt dan 
eindelijk de zon en de kurken kunnen eraf.  
Weymouth is een gezellige plaats en dat weekend 
doen we ons te goed aan hun Fishfood festival 
allemaal kraampjes op de kade met veel vis en cider.  
We blijven een paar dagen om de  
passage langs Portland Bill te bestuderen en gaan ook 
even een dagje kijken bij deze imposante 
Vuurtoren op “Europe‟s Cape Horn”. Als we de dag 
erop er langs varen en de Inshore route nemen  is er 
weinig aan de hand- hoewel het er met weinig wind al 
kolkt en draait- denk aan zw 7? brrr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij Portland Bill staat een gevaarlijke getijde stroom- 
“the Portland Race”. Het water komt van een diepte 
van 50 meter rond de kaap tot 20 meter.  
Dat – en een sterke getijde stroom- maken dat het 
water kolkt en met name bij slecht weer is het een plek 
om met gepaste eerbied te benaderen. Bij goed weer 
kun je de Inshore passage nemen.    
 
 
We steken Lime Bay over en komen „s avonds na een 
tocht van zo‟n 60 mijl aan in Dartmouth. Een 
imposante invaart met kastelen op iedere kant van de 
invaart en een landschap om te kwijlen. We hangen 
daar 2 dagen de toerist uit laten ons het Engelse bier 
smaken en gaan met de stoomtrein langs de kust naar 
Paignton. Dartmouth is een echte aanrader en als „s 
avonds de lichten aangaan waan je je in Griekenland .  
 

 
 
Als we de dag erna naar Brixham varen zijn de 
weersverwachtingen voor later in die week van dien 
aard (5 daagse  ZW 7/8) dat we besluiten de dag erna 
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terug te gaan naar Weymouth. Als we „s morgens 
vroeg om 04.00 uur het donker Brixham (als enige ) 
uitvaren doemen er bij mij allerlei beelden op van 
huizenhoge golven bij Portland Bill. Je moet daar voor 
de kentering langs zijn anders……..  
Met de timing van een zwitsers uurwerk motoren we 
rond 10.15 uur langs deze kaap en zijn weer terug in 
Weymouth. Daar beleven we wederom een prachtig 
weekend met bijv. meezingen met allerlei cover 
bandjes-die het hele reportoire van de Beatles spelen. 
Ook maken we een ferrytocht naar Guernsey met 
kotsende toeristen (met 30 knopen en een ZW 7 gaat 
prima met zo‟n grote catamaran- althans voor ons) Als 
we de dag daarna eindelijk (na 4 dagen ) weg kunnen 
uit Weymouth worden we op zee opgelopen door een 
RIB van defensie- of we even wat verder zee op willen 
– ze zijn bezig met schietoefeningen.   
 
Later op die dag zeilen met een gitzwarte lucht om ons 
heen lang de “Needles” en meren in de stromende 
regen in Yarmouth (Isle of Wight) aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
De dagen erna blijft het onbestendig, in de regen en 
met 3 knopen stroom tegen motoren we naar  
 
Portsmouth. Daar wachten we een goed moment af 
om in één keer terug te varen naar Brighton maar voor 
we vertrekken gaan we in Portsmouth op jacht naar 
boeken want we zijn er doorheen en besluiten Engelse 
boeken aan te schaffen.   Als we Portsmouth verlaten 
en de Solent afvaren kunnen we waarempel zeilen 
(met een bakstag windje) en met 1,5 tot 2 knoop 
stroom mee schiet het lekker op en meren in Brighton 
af. Via Eastbourne varen we in keer met een dubbel tij 
naar Ramsgate waar we een paar dagen blijven en 
maken een mooie wandeltocht langs de vloedlijn naar 
het pittoreske plaatsje Broadstairs.  Ook bij de 
overtocht naar Belgie, nadat we de shippinglanes over 
zijn, kunnen we lekker zeilen en komen s‟avonds aan 
in Oostende waar het mudje vol ligt en we besluiten 
door te schutten naar de Mercator haven. In onze 
gedachte is het in Belgie altijd mooi weer maar zelfs 
daar laten de weergoden ons in de steek en met regen 
is zelfs Oostende niet veel aan. We hebben dan 
eigenlijk nog een kleine 2 weken vakantie maar 
hebben het eigenlijk wel gehad en het weer en met 
name de (tegen)wind is daar meer dan debet aan.  De 
dag erop zeilen we naar Blankenberge en we besluiten 

de dag erop in een keer naar Scheveningen te varen 
want – je gelooft het of niet,  de wind gaat daarna naar 
het Noorden (nee dat hadden we 6 weken geleden 
moeten hebben) Ook de dag erna op het traject naar 
IJmuiden rammen we nog even lekker tegen een dikke 
N 5 op en meren moe en voldaan af in de Seaport 
Marina van IJmuiden en hebben het gevoel weer thuis 
te zijn. 
 
Terugkijkend op deze “zomer” is het helaas niet dat 
geworden wat ik me ervan had voorgesteld. 
Wind- veel wind en ook nog (voor ons) uit de 
verkeerde richting maakt dat je je plannen moet bij 
stellen.  Eigenlijk is dat altijd zo met zeilen, maar vaak 
komt er een dag of wat later wel een kentering in het 
weer. Dat was dit jaar helaas niet zo.  Ik heb de 
mogelijkheid gehad verder dan Isle of Wight te zeilen –
(daar wordt het nog mooier……) en heb gelijk 
daarmee in beeld dat het gebied rond de Solent 
genoeg is en, wat ons betreft,  tot de allermooiste 
zeilgebieden behoort…….maar ja –stel…….als 
volgende jaar de wind bij vertrek uit IJmuiden NO 4 is 
………………..spi erop en gaan …………..  
 
Ben Rigter met dank aan  
Delivery Crewmember Ad Akkerman  
 

 
 
 
           ieuws     nieuws     nieuws  
 
Hou in uw agenda de datum 12 en 13 mei 2012 vrij 
voor een watersportactiviteit van uw vereniging. We 
zijn een leuk evenement aan het uitwerken voor alle 
schepen met een maximale diepgang van 1.25 cm.  
Het zal een kleine bijzonder tocht worden binnen de 
gemeentegrenzen van Zwartewaterland.  
Ben Rigter, Ad Akkerman en Renald van der Werf zijn 
bezig om dit verder uit te werken. Om u al vast 
nieuwsgierig te maken een plaatje.  
 
Laten we er op de nieuwjaarsreceptie maar verder 
over praten.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze feestminister Ben Rigter,  
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Het bestuur en alle vrijwilligers wensen u fijne 
feestdagen en een geweldig 2012 

Al onze komende activiteiten op een rijtje; 
 
7 januari Nieuwjaarsreceptie bij de Herderin in Hasselt aan van 15.00 uur  
 
5 maart Lezing/Minicursus Meteorologie met  
Ted Jansen in het Zwartewatermotel ism WSV Zwartsluis aanvang 19.30 uur 
  
19 maart AlgemeneLedenVergadering in de Wijenbeld te Berkum ( Zwolle ) aanvang 19.30 uur  
 
Werkdagen 2012;  
Voorjaar  24 maart met Snert, 31 maart 
Najaar 27 oktober met Snert, 3 november  
 
In ontwikkeling 12 en 13 Mei varen binnen de gemeentegrenzen voor schepen met max 1.25m diepgang maar 
wel voor alle leden inkl ……… 
 
Varen met de clienten van J.P. vd Bent in het najaar  
 
Wilt u weten wat er zoal speelt binnen uw vereniging bekijk dan regelmatig onze website 
www.jachthavendenadorst.nl  
 
Heeft u uw @mailadres of adreswijziging al doorgegeven aan onze secretaris Hans de Graad graag via  het 
@mailadres; degraad@planet.nl 
 
 
 
 

http://www.jachthavendenadorst.nl/

