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Van de voorzitter: 
 
Als u deze uitgave van het Nadorstig Nieuws zit te 
lezen zal het buiten winter zijn. Het nieuwe 
vaarseizoen is nog ver weg. Misschien bent u reeds 
met klussen begonnen om volgend seizoen weer 
piekobello voor de dag te komen. Maar het kan ook 
zijn dat u eerst eens lekker de feestdagen laat komen 
en daarna gaat bekijken wat er zo al moet gebeuren.  

Wat zal komend jaar ons 
brengen? Op het moment dat 
ik dit stukje schrijf is heel 
Nederland in rep en roer, 
donkere wolken aan de 
horizon. De plannen die onze 
nieuwe regering presenteert 
schieten vele mensen in het 
verkeerde keelgat. Hoe 
moeilijk gaat het worden voor 
ons als watersporter en voor 
ons als haven? We wachten 
het met gepaste 

waakzaamheid af. Eén ding is zeker, we hebben geen 
vette jaren voor de boeg. 
Afgelopen seizoen vond ik persoonlijk een echt 
Hollands seizoen.  
De weersomstandigheden waren sterk wisselend. 
Periodes van geen wind en van harde wind wisselden 
elkaar af. Zeer mooie zomerse dagen maar ook 
regenperiodes. De ene dag de kachel er bij en de 
volgende dag tot ’s avonds laat mooi weer.  Het viel 
mij op dat het over het algemeen niet druk was op het 
water. Bepaalde knelpunten in de vaarroutes naar 
Friesland dan wel de Randmeren konden we zonder 
noemenswaardig oponthoud passeren. Ligplaatsen 
waren wel bezet, maar niet echt overvol. Wel plezierig 
voor diegenen die wel aan het varen waren, maar 
waar zijn alle anderen gebleven? Wordt er inderdaad 
veel minder gevaren of heb ik die indruk alleen maar. 
Okay, genoeg zwartkijkerrijen we hebben als haven 
een drukke periode voor de boeg. Zonder onze 
havencommissaris alle gras voor de voeten te willen 
wegmaaien, hij zal ongetwijfeld verderop in deze 
uitgave hier in detail over melden, wil ik er ook graag 
iets over zeggen. De grootste klus sinds de overname 
van de haven ligt op ons te wachten. We hebben er al 
langere tijd over gefilosofeerd, maar het lijkt nu toch 
echt te gebeuren dat de Kolksteiger wordt vernieuwd. 
Dit gaat gebeuren in een groot project waarbij o.a. 
Rijkswaterstaat, Provincie en de gemeente 
Zwartewaterland zijn betrokken. We kunnen gerust 
stellen dat het redelijk zeker is dat streng en kolk 
geheel gerenoveerd gaan worden. Laten we hopen dat 
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de perikelen met de regering hier geen roet in het eten 
gaat gooien. Wij zouden graag zien dat e.e.a. volgens 
planning gaat lopen, maar dat is in dit soort projecten 
allerminst zeker. Mogelijk is het bij aanvang van het 
seizoen 2013 nog niet zo ver dat we de nieuwe 
ligplaatsen in gebruik kunnen nemen en zullen we 
gepaste maatregelen moeten nemen toch iedereen 
van een geschikte ligplaats te voorzien. Ik kan u 
verzekeren dat het ruimschoots de moeite waard wordt 
om ons te schikken naar de omstandigheden. Het is 
op dit moment goed opletten de juiste beslissingen te 
nemen, en hier is ook belangrijk, dat we ons oog goed 
op de financiën gericht houden. Als het zo ver is, dat 
we erbij kunnen, dan zullen we met elkaar ook een 
flink deel van de werkzaamheden moeten verzetten. 
En weet u wat het is, als er lekker gewerkt kan 
worden, dan leidt dit de aandacht af van de donkere 
wolken. 

Allemaal een goed winterseizoen 

toegewenst.     Dick van Duijvenvoorde 
 
 
Werkdagen 2012  
 
Het afgelopen jaar hebben we 3 werkdagen gehad. 
Klopt 1 minder dan gepland. De eerste twee 
werkdagen waren goed voorbereid en uitgewerkt. Ik 
had alle werkzaamheden tijdig op onze site laten 
zetten met de bedoeling dat het gelezen zou worden 
en dat de deelnemers aan de werkdagen zich ook 
goed konden voorbereiden.  
 
Neem je beste gereedschap mee en zorg dat het 
scherp is. En bedenk ook wat JIJ het beste kunt 
aanpakken. Dat was de gedachte. Met 4 
bestuursleden en de havenmeester liep het als een 
trein. Bijna alles hebben we af kunnen maken.. 
 
 

 
 
In de pauze hebben we nog een aubade gebracht aan 
de jarige Grietje Schaapman. Ze was blij verrast..  
 
 
 
 
 

En dan de najaarswerkdagen  
 
Met het maken en overleggen over de werkdagen van 
het najaar kwamen we tot de slotsom dat een (1) 
werkdag voldoende moest zijn.  
Mede gezien het feit dat het nog niet vast staat en we 
nog niet weten wanneer en op welke wijze de 
kolksteiger precies wordt uitgevoerd.  
Snel slopen is niet slim.  
Wel hebben al vast de waterleiding en de stroomkast 
losgekoppeld. Doordat er erg veel leden waren , meer 
dan verwacht, en het leek of we allemaal het anders 
zagen, liep het niet erg lekker.  
 
 
Zelf stapte ik op het ponton om de palen aan het 
Noordsteiger van een kap te voorzien en ze goed te 
inspecteren. Drie palen  zijn in bedenkelijke staat. 
Verschillende bouten zaten los en sommige waren 
afgebroken. Dus actie havencommissaris om dat voor 
het nieuwe seizoen te regelen….  
 

  
 
Na de pauze hebben we nieuwe acties uitgezet die 
niet zo goed uit de verf kwamen. Vandaar dat er veel 
momenten van overleg waren en misafstemming. Er 
werd gezaagd waar het niet moest en niet gezaagd 
wat wel wenselijk was. Gelukkig ging het plaatsen van 
het extra publicatiebord wel als verwacht. Dat extra 
publicatiebord is voor alles wat de leden willen 
plaatsen. Het grote bord ( links) is voor 
bestuursmededelingen en informatie voor passanten.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook het opruimen ging niet erg lekker, Sjoerd vond het 
een zooitje en maakte deze foto !! 
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En ja als de coördinator zelf aan het klussen gaat ( wat 
ik graag doe ) dan kan het maar zo anders gaan dan 
we gedacht hadden..  
 
Ik heb weer wat geleerd en ik hoop dat niemand het verder verteld.  

 
Bedankt alle klussers tot 
volgend jaar. 
 

Ad Akkerman 

havencommissaris  

 
 

  
 
Veel overleg, wat gaan we doen, wat is plan ????? 
Gelukkig hadden we er mooi weer bij en was na afloop 
de erwtensoep heerlijk.Goed geregeld Hans de Graad. 
 
 
 
 
 
 
Werkdagen 2013  
 
In het voorjaar 23 maart met Erwtensoep en 6 april de 
tweede werkdag. Voor de Pasen zal het water weer 
aangesloten zijn 
In het najaar 2 november met Erwtensoep en 9 
november de tweede werkdag.. 

 
Over de invulling van de werkdagen is wel wat te 
melden, als eerste wil ik wel graag kwijt dat het lastig 
is om op de werkdag zelf nog allerlei ideeën te gaan 
uitvoeren. Soms zijn ze erg goed en dan voel het 
onhandig dat we daar niet op voorbereid zijn. En het 
ook niet 1,2,3, in te passen is in de dagplanning die we 
gemaakt hebben.  
Het zou mij wel erg goed uitkomen als de ideeën 
minstens 1 maand voor aanvang van de eerste 
werkdag via de mail naar degraad@planet.nl is 
verzonden. Eerder natuurlijk ook goed..Wij als bestuur 
kunnen dan kijken of we het kunnen en willen 
realiseren. Denk daarbij vooral aan haalbaarheid van 
het idee/plan en de €uries…. Na overleg met het  
bestuur, waar we de havenmeester ook bij betrekken, 
kunnen we dan plannen.   
 
We willen wat meer naar planmatig werken op de 
werkdagen en misschien in de toekomst als het 
allemaal loopt wel minder werkdagen per jaar… 
Als extra aandachtspunt is het van belang om tijdig op 
onze site te kijken www.jachthavendenadorst.nl welke 
werkzaamheden gepland staan.  
Neem vooral je eigen gereedschap mee. Met je eigen 
gereedschap werken gaat over het algemeen het 
beste…. Toch ?? 
 
Voor de nieuwbouw zullen ook klussen gedaan 
moeten worden. Die zullen niet altijd kunnen wachten 
op de geplande werkdagen. Daarom willen we een 
oproep doen aan de leden om zich in te schrijven voor 
klussen buiten de werkdagen….Ik zal op de 
nieuwjaarsreceptie een intekenlijst laten 
rondgaan..Natuurlijk is het zo dat de uren die je hebt 
gemaakt, buiten de werkdagen, tellen als compensatie 
voor de reguliere werkdagen..  
 
Ik ben benieuwd naar de reacties…   
 

Ad Akkerman havencommissaris  

 

 

Hebben we allemaal het afgelopen jaar 

de toeristenbelasting afgedragen ? 

 

 
 

mailto:degraad@planet.nl
http://www.jachthavendenadorst.nl/
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                      ieuwjaarsbijeenkomst is deze keer 

op zaterdag 5 januari 2013 wederom bij De 

Herderin te Hasselt aanvang 15.00 tot 18.00 uur  

 

Op vrijdag 8 maart 2013 hebben we samen met 

watersportvereniging Zwartsluis een clubavond.  

Aanvang 20.00 uur in Hotel Zwartewater  

de vlakte 20 8064 PC Zwartsluis. Kijk op onze site wie 
of wat er die vrijdagavond in maart georganiseerd is. 
Of kijk op www.watersportzwartsluis.nl  
 

 
 

Ben Rigter Evenementen De Nadorst 
 
 
Algemene Leden Vergadering 18 maart 
 
Ook deze keer wordt die gehouden in wijkgebouw 
De Weijenbelt Campherbeeklaan 82 Berkum 
 ( Zwolle ) 
 Inloop vanaf 19.30 uur aanvang ALV 20.00 uur.  
Afmeldingen svp naar degraad@planet.nl  
 
 
 

ONZE DAG MET DE CLIENTEN VAN DE 
“ J.P. VAN DE BENT STICHTING” 

IN HASSELT 2012. 
 

 
 
 
Wij hadden ons via de ALV van de Nadorst aangemeld  
om met de cliënten van de stichting een dagje te gaan 
varen. Dit zal voor ons de 2

e
 maal worden dat wij mee 

varen. Ja,  en zaterdag 10 september was die dag 
aangebroken. 
Na een spannende week van weersverwachtingen 
kijken en luisteren kan het doorgaan. Het weer ziet er 
goed uit dus dat moet een gezellige dag worden. 
’s Morgens is iedere bootbezitter druk in de weer om 
zijn boot kraakhelder te poetsen en te versieren om 
alles er gezellig uit te laten zien. 
De haven heeft de vlag uit en de oprit is mooi versierd 
met ballonnen. Dus al met al een feestelijk welkom. 
 
Na diverse mailtjes wist iedereen dat er om 9 uur 
palaver werd gehouden. en waarna de  inscheping 
werd geregeld en via de marifoon contact werd 
gehouden. 
 
Wij krijgen Lennart aan boord met zijn begeleider. 
Lennart is de vorige keer ook bij ons aan boord 
geweest. Dus dat is voor hem herkenning. 
 
Nadat  iedereen geïnstalleerd was konden we 

vertrekken en kon de tocht  
beginnen en varen we  met alle  
schepen met cliënten,  
begeleiders en bemanning om 10 
uur op weg naar Vollenhove. 
Onderweg zorgde iedere schipper 
voor een drankje en iets lekkers. 
 
In Vollenhove aangekomen had 
de Havenmeester  mooie 
plaatsen voor ons verzorgd aan 

de kade. De cliënten hadden zelf voor broodjes en 
drinken gezorgd ( ook zelf gesmeerd en belegd) en 
een lekker stukje fruit dus alle honger kon gestild 
worden. 
We  hebben  lekker buiten alles opgegeten aan de 
picknickbanken in het zonnetje.. 
Alle cliënten bedankten  de bemanning  met een 
presentje een leuke  verrassing.  
 
Daarna hebben we met iedereen die dat wilde nog een 
wandelingetje door Vollenhove gemaakt. Omdat het 

http://www.watersportzwartsluis.nl/
mailto:degraad@kpnplanet.nl
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open Monumentendag was dachten we nog een kerk 
te kunnen bekijken maar helaas was alles gesloten. 
 
In Vollenhove was nog even commotie want er was 
een steun van een rolstoel in het water gevallen maar 
met een hele sterke magneet die Jan Muskee aan 
boord had is het niet getraceerd, na een telefoontje  
naar de havenmeester kwam het toch nog goed want 
hij heeft  het later uit het water  gevist hiervoor dank 
aan de havenmeester van Vollenhove. 
 
Ja en aan alles komt een eind dus ook aan het verblijf 
in Vollenhove en dan moet je met alle  schepen 
terugvaren  om op tijd thuis te zijn want om 5 uur zou 
er door de cliënten pannenkoeken of patat gegeten 
worden, en dat is natuurlijk  voor hun ook feest. 
 
Wij waren zeer verrast zo positief en zelfstandig de 
cliënten waren geworden. 
 

Thea Voortman 

 

 
 

Beste Nadorsters, 
 
Zoals een aantal misschien al weten gaan Gerda en ik 
met “Fin Flicka” komend  
seizoen 2013 de haven verlaten.  
Het was al langer onze wens om dichter bij het 
IJsselmeer te liggen en er doet zich nu een 
mogelijkheid voor om dit te realiseren.  
Wat blijft je dan bij, terugkijkend op al die jaren, als wij 
aan de “Nadorst”/Nadorsters denken?  
 
Vele leuke herinneringen- met onze eerste boot 
(Double Fun) kwamen we, in de beginjaren 90 met 
goedkeuring en handtekeningen van Joop Bruininga 
en Roel van de Mijl in de Nadorst terecht- toen nog 
onderdeel van de ZRZV. 
Ook uiteraard de jaren van de “overname” met het 
feest op ons eigen terrein en de lezingen van de 
gebroeders Wartena over hun winnende Colin Archer 
Memorial race. Daarna het ambitieuze plan om in 
stappen de haven en steigers e.d. te verbeteren.  En 
het resultaat mag er zijn! 
 
Ook de latere activiteiten zoals verschillende 
zeilwedstrijden – lezingen – v/d Benttochten – 
nieuwjaarsrecepties en de verschillende jubilea waren 
de moeite waard om aan deel te nemen en niet te 
vergeten de “werkdagen” (met snert uiteraard). Dat 
kenmerkt denk ik deze verenigingshaven – samen en 
in eigen beheer werkzaamheden uitvoeren- dat schept 
een band. 
 
De laatste jaren was ik voor de activiteiten slim door 
Dick van Duijvenvoorde gekoppeld aan het bestuur en 
moet dan ook denken aan de bestuursvergaderingen 
bij elkaar thuis. Met koek en borrelnoot. Ik weet nog 
dat er eentje bij ons thuis was waarbij het een groot 

deel van de avond ging over het onderhoud en maaien 
van ons gazon en of het een idee zou zijn het al of niet 
aanschaffen van een  maaimachine. Tja wat dat al 
niet kost – en dan moest er ook nog een overkapte 
stalling en bewaking komen voor die machine. Dat zou 
doorberekend moeten worden en …;-)  Gerda kwam 
niet meer bij die avond. Zo’n klein clubje en toch 
zoveel dingen die geregeld moeten worden.  
 

 
 
 
 
 
Maar, met elkaar, lukt(e ) dit altijd en ik vond het erg 
leuk om daar deel vanuit te mogen maken en we 
zullen de persoonlijke contacten die Gerda en ik 
hebben opgedaan goed bewaken en onderhouden. 
Tot ziens op het water. 
 

Gerda & Ben Rigter 

 
De KiloRace, een zeer geslaagde zeilwedstrijd. 
 
Het weekend van 15 en 16 september was het zover. 
Een zeilwedstrijd op het Ketelmeer over 2 dagen. 
Georganiseerd en gesponsord door Marco Beenen. 
Naast eeuwige roem bestaan de prijzen uit kilo’s kaas. 
Dat verklaart gelijk de naam van de wedstrijd. Waarom 
deze wedstrijd vraagt u zich wellicht af. Omdat onder 
de zeilers de najaarswedstrijd met eigen schepen op 
het Zwarte Meer node wordt gemist. 
 

 Voor de organisatie 
een spannende tijd. 
Hoeveel deelnemers 
kunnen we 
verwachten en heel 
belangrijk wat doet 
het weer. We 
kunnen tevreden 
zijn.  

 
Een redelijke opkomst voor zo’n eerste keer, 7 
scherpe jachten en 2 platbodems. De 
weersomstandigheden kunnen niet beter.  
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Zon, lekkere temperatuur en heel belangrijk,  goede 
wind op beide dagen. 
Het uitzetten van een wedstrijdbaan op het Ketelmeer 
biedt veel mogelijkheden. 
 
 Een brede startlijn met na de start een kruisrak. Ook 
halve wind en voor de wind zijn in de baan 
opgenomen. Prachtig om te zien hoe iedereen een 
eigen tactiek kiest. Met of zonder spinaker, wel of geen 
boom in het voorzeil.  
 
Na de start gaan we anker op met ons start-en finish 
schip om foto’s te maken. De schippers kunnen het 
waarderen. Actie foto’s van je eigen boot, dat zie je 
niet snel. Het wordt een spannende strijd. Na de 
eerste dag is het verschil op gecorrigeerde tijd tussen 
de nummers 1 en 2 slechts 12 seconden. 
 
 
Zaterdag avond met alle bemanningsleden naar het 
restaurant van Schokkerhaven. Gastvrouw Marleen 
schotelt ons een smakelijk en uitgebreid buffet voor. 
De sfeer is geweldig. Er wordt veel gelachen en de 
plagerijtjes over en weer zijn niet van de lucht. Ook de 
dia presentatie van de actie foto’s van die dag mag 
zich verheugen in een grote belangstelling.  
 

        
 
Moe gestreden gaan de meesten op tijd naar bed om 
de volgende ochtend weer fit aan de start te kunnen 
verschijnen.                         
Na het gebruikelijke palaver maakt iedereen zich op 
voor de start. Voor een enkeling iets minder alert dan 
gepland, maar dat wordt goed gemaakt in het eerste 
kruisrak. 
Om ca 14.00 uur wordt het laatst finishende schip 
“afgetoeterd”. Na het opruimen van de boeien spoeden 
we ons naar de buitensteiger van Schokkerhaven, 
waar de deelnemers ons in spanning staan op te 
wachten. Wie komt er op gecorrigeerde tijd als winnaar 
uit de bus? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de scherpe jachten is dat Ad Akkerman met 
WauqWauw op korte afstand gevolgd door Henk 
Katgert met Blauwe Knoop. De derde prijs ging naar 
Rob Meeuwsen met Listo.  
Naast de kaas is er voor de winnaar een wisseltrofee 
in de vorm van een gewicht van 2 kilo, waarin de naam 
van de winnende boot en de eigenaar worden 
gegraveerd. 
 

  
 
 
Bij de platbodems dit keer helaas maar 2 deelnemers. 
De eerste prijs gaat naar Bert Timpert met Vreugde en 
als tweede is geëindigd Menno Muller met Zandaak. 
Ook hier de wisseltrofee en kilo’s kaas.  
 
 

 
 
Samen met de deelnemers kijk ik terug op een 
geslaagd weekend.  
Alle deelnemers roepen dat deze wedstrijd elk jaar op 
de kalender moet prijken. Dat zou dus in 2013 op 14 
en 15 september zijn..Grijp je agenda en noteer deze 
datum, je mag dit niet missen.   
 
Dus houdt u van een super gezellig weekend en een 
sportieve zeilwedstrijd zonder scherpe kantjes !! 

14 en 15 september 2013  de KiloRace op het 

Ketelmeer. 
 

Marco Beenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marco Beenen Kilo Race    
Gezeilde 

tijd   
Gezeilde 

tijd   (za+zo)X100/SW   Gecorrigeerde   
Eind  

Deelnemer Naam schip Zaterdag   Zondag       Tijd    Uitslag  

Ad Akkerman WauqWauw 120,45   136,14   301,87059   301,87   1 

Rob Meeuwsen Listo   154,23 
 

170,49 
 

309,25714 
 

309,26 
 

3 

Dick v Leeuwen Overstag   163,02 
 

190,13 
 

333,4750 
 

333,47 
 

6 

Martin Hulsebos Mistress   127,30 
 

150,19 
 

311,78652 
 

311,79 
 

4 

Henk Katgert Blauwe Knoop 133,33 
 

155,38 
 

307,1383 
 

307,14 
 

2 

Robin v/d Zwan Magnifisent   150,57 
 

182,40 
 

332,9700 
 

332,97 
 

5 

Stefco Klaver Ruan           178.11           7 
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Baggeren van de Molenwaardstreng 
 
Daar is het in 2006 allemaal mee begonnen. Inmiddels 
is het een flinke onderhoudsproject geworden. 
Allereerst moest duidelijk worden wat er allemaal aan 
vervuilde grond en met welke milieueisen maar ook 
natuurzaken rekening moest worden gehouden. Veel 
metingen hebben plaatsgevonden, er worden zelfs 
proef- baggeringen gedaan ivm de sterk vervuilde 
grond. Niet alleen in de kolk maar zeker ook in de 
streng. Het wordt erg veel,heel veel  tekst voor deze 
uitgave om alles op papier te zetten dus doe ik dat 
niet.  
De belangrijkste besluiten die op een haar na zijn 
“vastgesteld” omvatten het volgende ; 
 

 De streng wordt gebaggerd op een diepte van 
- 2.70 NAP. Dat betekend vervuilde grond 
eruit, daarna wordt de bodem afgedekt met 
niet doorlatende grond. Allemaal volgens de 
nieuwste voorschriften.. 

  Vanaf de ingang bij onze haven komt een 
stalen damwand die haaksom wordt 
doorgetrokken tot en met  het “kuipershoekje”  

 De schuine punt waar nog wel eens het schip 
“De Condor” lag wordt recht gemaakt 

 Aan de stalendamwand komt een looppad van 
ruim een meter breed 

 Aan de kolkkant komen 13 ligplaatsen met een 
vingerpier van 7 meter aan de voorkant zodat 
er een zij-instap ontstaat.  

 
Ik zal op de nieuwjaarsreceptie de tekeningen 
meenemen. Ik hoop dat ik de technische tekening van 
RijksWaterStaat ( RWS ) dan ook kan laten zien.   
 
Het is nu erg spannend, hoe snel kan het werk worden 
aanbesteed en hoe snel kan de aannemer beginnen. 
Een klein duiveltje kan ons nog plagen.  
 
Er zijn beschermde vissen aangetroffen in de streng, 
zoals de Kleine Modderkruiper en de Bittervoorn.  
 
Daarvoor moet nu in overleg met de Provincie 
bekeken worden hoe en wanneer er in de streng 
gebaggerd kan worden. Misschien kan het werk wel 
gefaseerd worden uitgevoerd, de streng en de kolk 
met nieuwe damwand. Daarna de streng. We wachten 
het besluit af. Gelukkig lijken er technisch en financieel 
geen belemmeringen “al hoewel we net een nieuwe 
regering hebben dus zeg nooit nooit”  het is nu de 
bezorgdheid om de natuur die extra aandacht en 
inspanning vraagt.. 
 
Er moet zo gauw als we groen licht hebben en 
duidelijk is wanneer er gewerkt gaat worden 
ongelofelijk veel gebeuren. Veel vragen zijn nog niet 
beantwoord ik noem er een paar;  
 

1. Moet het hele tegelpad weg of kan het ook een 
gedeelte zijn? Tegels verzakken elk jaar en de 

roosters die we elders gezien hebben kennen 
dat probleem niet 

2. Kunnen de schepen die nu in de kolk liggen 
tijdelijk naar de passantenplekken 

3. Moeten de wilgen aan de strengkant weg en 
kunnen we die verplaatsen of planten we 
nieuw aan,  

4. Moeten we dan ook het jaarlijks terugkerende 
onderhoud van het groen nog eens tegen het 
ligt aan houden 

5.  Hebben we voldoende Know How bij onze 
leden en kunnen we daarover beschikken?? 

6. Hoeveel werkzaamheden kunnen we zelf aan 
en wie gaat dat doen, we willen allemaal graag 
varen dus ………….. 

7. Welke tijdelijke voorzieningen moeten we 
treffen om zoveel mogelijk gewoon aan het 
seizoen te kunnen beginnen 

8. Hebben we voldoende vrijwilligers om zelf een 
aantal klussen te kunnen uitvoeren 

 
Er is de laatste weken weer veel overleg geweest met 
RWS en  andere betrokkenen. Het wachten is nu op 
de tekeningen en besluiten van RWS. We hebben al 
een voorschotje op de baggerwerkzaamheden 
genomen door aan het begin van de 
Molenwaardsgtreng samen met Boessenkool en 
Bodewes een bord te plaatsten dat er werkzaamheden 
te verwachten zijn.  
Natuurlijk is dat afgestemd met RWS..   
 

 
 
(met dank aan Sjoerd Wartenaar) 

 
Ik besef me heel goed, en met mij het hele bestuur en 
de havenmeester, dat aan het begin van het seizoen 
2013 het niet allemaal even lekker kan lopen. 
Oorzaak; Of we zijn in volle gang of we moeten nog 
door met de huidige situatie. Ik zal mijn best doe U 
tijdig te informeren wanneer we van start gaan. En wat 
dat voor de ligplaatshouders die het afgelopen jaar in 
de kolk lagen gaat betekenen. Op voorhand hebben 
die al een brief van het bestuur gehad.. Ik heb hoop 
dat er voor het vaarseizoen begonnen is met de 
nieuwe damwand en het baggeren. Tot ziens op de 
nieuwjaarsreceptie. Daar kun je me alles vragen.. 
 

Ad Akkerman   
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Onze reis naar het vroegere  
Oost Duitsland                           S.Y.Ronja  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Dit jaar hebben wij besloten om eens iets totaal anders 
te gaan doen. 
We zijn nog nooit in Duitsland gebleven en dat is 
nieuw voor ons. 
 
Op 31 mei gaan wij  s,avonds  om 23 uur naar de boot. 
Zijn eerst nog naar onze orkestrepetitie geweest. Deze 
zullen ons nu een tijdje moeten missen. 
Krijgen in de auto een verontrustend telefoontje van 
Hans Stoel. Zijn koelkast doet het niet meer goed. En 
dat kun je niet hebben in de vakantie natuurlijk. Een 
koud drankje is nooit weg. 
Hans en Marja hebben plannen om naar Polen te 
gaan. En dus gaan we weer samen richting de 
Oostzee. 
 
Vrijdag 1 juni gaan ze eerst naar de koelkast kijken of 
deze te repareren is. Hier hebben wij nog alles bij de 
hand. 
Bij Korendijk in Zwolle hebben ze nog een volledige 
unit voor handen. Deze wordt op gehaald en de beide 
heren gaan aan het sleutelen. 
S,Middags  om 16 uur is de klus voor elkaar. Het is 
ons te laat om te vertrekken en besluiten in de haven 
te blijven. Hans trakteert op een afhaalchinees. 
 
Zaterdagochtend  8.15 uur varen de beide schepen de 
haven uit. Gelijk na de Beukersluis raken wij achter 
een binnenschip Dit is pech natuurlijk want de snelheid 
is er uit.  
Bij de eerste brug in Giethoorn vragen we de schipper 
of hij ons in wil laten lopen. Hij geeft ons de ruimte en 
wij kunnen gelukkig door. Maar we zijn nu te laat en 
stranden in Ossenzijl voor de brug. 
Lammert gaat ondertussen een reparatie aan het 
snoer van de marifoon doen. 
Om half vijf zijn wij bij Langweer en besluiten te 
stoppen. Zoeken  een  plaats in de jachthaven. Deze is 
aardig opgeknapt. Nieuwe steigers  en  ook  nieuwe 
elektrische palen. De afstand was 37 mijl. 
Zondagochtend is er veel regen en besluiten te blijven 
liggen. Lammert en Hans gaan draden trekken door 
onze boot. Lammert heeft een nieuwe stuurautomaat 

gekocht. De hele boot op de kop maar ja je moet wat 
over hebben voor het goede resultaat. Later op de dag 
is de computer hier van geplaatst. 
 
Maandag 4 juni vertrekken wij in de regen. Zijn om 14 
uur in Leeuwarden en zoeken een plekje in de 
Prinsentuin. De afstand was 23.6 mijl. 
 
Dinsdag 5 juni vertrekken wij zodra de bruggen weer 
gaan draaien.(9 uur) 
Zijn nog net voor 12 uur in Dokkum en zoeken daar 
een plaats achter de laatste brug. Gezien de 
weersvoorspelling liggen wij hier wel weer een paar 
dagen. Maken weer net als het vorige jaar een prijsje 
met de havenmeester. 
Lammert gaat verder met het monteren van de nieuwe 
stuurautomaat. Heeft hout nodig om de wand te 
verstevigen waar de lineaire drive moet komen. Hier 
komen best veel krachten op. Komt een aardige dame 
tegen die hem met de auto mee neemt en terug 
brengt. De bouwmarkt was nog al een eindje weg. Dus 
heeft hij mazzel. 
Tanken water en brandstof. Hebben 12.8 mijl gedaan. 
 
Zaterdag 9 juni besluiten wij om richting Groningen te 
gaan. Gezien de berichten zijn wij via het wad eerder 
op Norderney dan via Lauwersoog. Het is slecht weer 
met veel wind en vooral ook regen. Bij alle bruggen 
roepen wij post Lauwersoog  op via de marifoon en de 
bruggen gaan heel snel voor ons  open. En dat was 
prettig want we hadden de wind van achteren. We 
pakken nog net de sluis voor Groningen en liggen om 
16 uur voor de spoorbrug. Men komt ons om 17.30 uur 
halen om door de stad te gaan. Het is een mooi  klein 
konvooi van 4 schepen. Om 18.30 uur meren wij af bij 
de G.M.C.haven in Groningen. De afstand was 33.95 
mijl. 
 
De volgende dag 10 juni gaan wij naar Delfzijl. Na 3 
uur gevaren te hebben meren wij af in de buitenhaven. 
Lammert en ik gaan naar het lopende buffet bij de 
Chinees. Halen munten voor de wasmachine voor de 
volgende dag. 
Wanneer wij maandag  opstaan ziet het weer er goed 
uit. Marja en ik leveren de wasmachine munten weer 
in. We besluiten om door te gaan naar Norderney. 
Hans wil 4 uur voor laag water vertrekken. Wij vinden 
dat eigenlijk te vroeg maar gaan mee. Komen veel te 
vroeg bij het wantij aan en moeten wachten. Het water 
is vrij laag ook voor de schepen met mindere 
diepgang. Ik ben de eerste tijd de roerganger. Wij 
krijgen honger en Lammert neemt het over. Ik ben nog 
niet binnen of ik hoor rare geluiden. Ja  hoor meneer 
heeft het voor elkaar. De Ronja zit boven op een 
zandbank vast. Dat is fijn met een scherp jacht vast 
zitten op het wad. Ik zei ook let toch eens beter op met 
die domme peukendraaierij. We krijgen het schip niet 
los. Hans belt ons en zegt dat we zeilen moeten 
zetten. Toen kregen wij met veel moeite de Ronja los. 
Al met al hebben we wel een uur vast gezeten.  
Ook heeft ons log het de gehele vakantie niet gedaan. 
Die zat vol zand. 
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We hebben wel een kleine 2 uur moeten wachten voor 
dat eerste wantij. Dus hadden wij toch later kunnen 
vertrekken. 
Krijgen later meer wind en door stroom en wind komt 
er tussen de zandbanken een aardige zeegang te 
staan en krijgen behoorlijk zout water over. Om 17.15 
uur maken wij vast op Norderney. De afstand was 36.5 
mijl. 
 
Dinsdag 12 juni. Blijven liggen. Het is mooi weer maar 
veel wind. Marja en ik gaan de wasmachine gebruiken. 
In de middag maken wij een wandeling naar de stad. 
Het is gezellig druk en Hans en Lammert kopen 
allebeide een nieuwe trui bij Wind.  
Ook de volgende dag is er teveel wind voor de 
Noordzee. Halen onze fietsen te voorschijn. Maken 
een mooie tocht over het eiland en pakken het terras 
bij het vliegveld. Hier waren Lammert en ik in 1989 
voor het laatst geweest. We treffen het, er komen en 
gaan verscheidene vliegtuigjes. Terug hadden we een 
behoorlijke trap tegen de wind in. Dat was goed voor 
onze conditie. 
Donderdag 14 juni vertrekken wij 4 uur voor laag 
water.(10.15 uur) Om uit Norderney te komen hebben 
wij het eerste stuk recht tegen de wind in. Er staan 
behoorlijke golven en krijgen veel zout water over. 
Later zie ik dat het water bij mij door het afzuigsysteem 
boven het gasfornuis is gekomen. Maar we weten 
wanneer wij het DoveTief  voorbij zijn wij het rustiger 
krijgen. Dus de tanden maar even op elkaar. En 
inderdaad wanneer wij bij het DoveTief de boot op 
koers leggen wordt het een stuk aangenamer.  
Er staat een behoorlijke deining. Maar wanneer de 
zeilen omhoog zijn liggen de schepen er goed in. Wij 
krijgen eerst het grootzeil niet uit de mast. Ik wil  
eigenlijk niet dat Lammert  naar voren gaat omdat er 
veel zeegang is. Later is hij toch gegaan en kwam de 
Ronja rustiger in het water te liggen.  Zo nu en dan zie 
ik alleen nog de mast van de Coppelstock door de 
deining. 
Onze kaartplotter werkt weer niet goed net als het 
vorige jaar. Lammert is er nog mee naar de Dealer in 
Wormerveer geweest. Het probleem zit in de kaartjes 
van Navionics. We hebben nog 2 nieuwe mee 
gekregen om te proberen en moesten die later maar 
terug brengen. ( Kosten € 500,-) Dat is toch een 
geweldige service.  Wanneer deze een update hebben 
gehad werken ze niet goed meer in onze Geonav 
kaartplotter.  Maar door dat wij het vorige jaar ook dit 
hadden had ik bij NV Verlag een elektronische kaart 
voor de Nederlandse en Duitse gedeelte van  de  
Noordzee gekocht. Lammert heeft deze op de laptop 
geïnstalleerd. Deze werkt voortreffelijk. Een stuk 
antislip er onder en de laptop bleef mooi op de bank 
staan. Wat voor golven we ook hadden de laptop 
kwam niet van de plek. 
Lammert belt met de Volvodealer in Brunsbuttel om 
een luchtfilter te bestellen. Bij controle bleek deze 
onderin te liggen. 
We hebben goed weer en maken vast in Cuxhafen om 
20.15 uur. De afstand was 65 mijl. 

 
Vrijdag 15 juni. Om 8 uur de lijnen los om naar 
Brunsbüttel te gaan. Het is recht in de wind. We 
hebben een snelle tocht en na een klein poosje 
wachten voor de sluis kunnen wij naar binnen. Liggen 
voor 12 uur vast in de haven naast de zeesluis. Gaan  
s,avonds lekker uit eten. De afstand was 17 mijl. 
De volgende morgen gaan  Hans en Lammert met de 
pont over om het filter op te halen. Een klein stukje 
schuimrubber maar wel € 38, . 
Maar wij hebben de boel weer voor elkaar. Wel 
hebben we weer een klein beetje water onderin liggen. 
Lammert weet niet waar dit weg komt. 
Marja en ondergetekende gaan shoppen. Wanneer wij 
weer bij de boten komen is er een dame aanwezig met 
camera. Zij werkt voor ZDF en maakt een programma 
over hoe ouderen hun tijd in vullen. Ze is 2 uur aan 
boord geweest en er zijn 100 sec. van  uit gezonden. 
Dan hebben de Duitsers mooi kunnen zien hoe de 
Nederlanders dat doen. 
Het is altijd mooi liggen hier. Dit gaat niet gauw 
vervelen. 
 
Zongag 17 juni om 8 uur gaan de trossen los om naar 
Rendsburg te 
gaan. Er is een 
stevige wind en 
zo nu en dan 
een fikse bui. Er 
was veel 
scheepvaart. 
Om 13.30 uur 
maken wij vast 
in Rendsburg. 
De afstand was 
67.5 km. 
Maandag 18 juni gaan wij om 8 uur naar de 
brandstofsteiger om te tanken. Worden snel geholpen 
en gaan richting sluis Kiel. De deuren gaan net open 
wanneer wij aan komen varen en dat is mazzel. Het is 
erg druk in de Kielerforde i.v.m. de Kieler Woche.  Om 
12.30 uur vinden wij 2 boxen in Laboë. Voor de 
aardigheid gaat het regenen.  
S, Avonds hebben wij Hans en Marja getracteerd bij 
de Vietnamees. Hans heeft Lammert geweldig 
geholpen met het afhalen van het teakdek van onze 
kajuit. Ook later hebben ze deze samen deze weer 
gekit. Het was een barre klus maar geen lekkage 
meer. 
Je kunt echt lekker eten hier. Het is een aanbeveling 
waard. 
We hadden 22.5 mijl gedaan.  
 
Dinsdag 19 juni vertrekken wij om 9 uur. Het is mooi 
weer maar weinig wind. Nu hebben we het kaartje van 
de Oostzee in de kaartplotter en deze werkt gelukkig 
wel. Hier zit  geen  update overheen. De zeilen erbij. 
Maar de vreugde was van korte duur. De wind 
helemaal weg en de motor gaat aan. Het is een rustige 
tocht en om 15 uur zoeken wij een ligplaats in de grote 
haven in Heiligenhafen. Het is een grote haven en 
ligplaats genoeg. Heiligenhafen vinden wij een leuke 
plaats. De mensen zijn enorm aardig tegen de 
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passanten en maken een praatje met je. Ze pakken 
een lijn voor je aan met afmeren. Het is gastvrij hier. 
De afstand was 33.4 mijl. 
Woensdag blijven wij liggen. Marja en ik zijn al op tijd 
bij de wasmachine en maken er een wasdag van. Om 
11 uur hebben we allebeide weer een heerlijk schoon 
bed. 
Hans helpt om Lammert de mast in te krijgen. Ons 
deklicht is kapot en in Nederland hadden we al een 
nieuwe gehaald. Ik ben blij dat hij weer beneden is. Ik 
vind dat gedoe daar boven in maar  niks.   
S, Middags gaan we de stad in winkelen. Mooie en 
gezellige stad.  
Hans en Marja zijn 39 jaar getrouwd en hebben we 
wat lekkers bij de koffie.  
Lammert helpt Hans met het snoer aanleggen van hun 
Digitenne. Nu hebben ze geen snoeren meer dwars 
door de boot. Dit staat Marja wel aan. 
 
Donderdag 21 juni. Gezien de weersvoorspelling gaan 
wij om 8.30 uur vertrekken. Er staat een stevige wind 
en hebben de wind recht op de kop. Na de 
Fehnmarnbrug krijgen we ook water over.  
De reis gaar naar Burgstaaken en zijn daar om 11 uur. 
Ligplaatsen genoeg. De afstand was 10.7 mijl. 
In de middag gaan we op de fiets naar de stad. Het is 
ongeveer 2 km. Marja loopt die afstand nog niet na 
haar voet breuk. Het is een gezellig centrum en zitten 
lekker op een terras. Voor € 3, hadden wij koffie met ijs 
en warme kersen met Crêpe,s.   
 

 
 
 
Het was net de zweedse kok uit de Muppets die het 
serveerde. Hij was niet zo snel maar erg lekker en 
goedkoop. 
 
De volgende dag blijven we liggen. Gaan op de fiets 
naar de Lidl en de Aldi. Lammert ziet een nieuw 
speeltje in de bakken liggen. En wel een minicamera 
van € 80,-. Het gevolg was wel dat ik verder in de 
vakantie nergens meer veilig was met dat ding. Ik had 
het kunnen weten. Vanaf nu moest ik de foto,s maken 
want hij was met die minicamera bezig. Had geen oog 
meer voor de fotocamera. 
 

Zaterdag 23 juni. Staan om 7 uur op om in principe te 
gaan vertrekken. De berichten zijn niet mooi en wij 
besluiten niet te gaan. Er komen onweersbuien met 
windkracht 7 en daar heb ik geen zin in. Ik heb 
vakantie en hoef geen overlevingstocht. Gezien de 
berichten weten we wel dat het dan nog een paar 
dagen verblijven is hier. Maar ja dat heb je met een 
bootvakantie. Ook hebben wij de kaart erbij gehad en 
vonden het geen optie om naar Grömitz te gaan. Dan 
zaten wij in een hoek waar we nog niet wilden zijn. 
Liever eerst zo ver mogelijk weg en dan terug gaan 
was ons plan. 
Hans is niet meer te stuiten en vertrekt. Spreken af om 
in de tweede week van augustus  elkaar weer in Laboë 
te treffen voor de terugtocht. Achteraf heeft de 
Coppelstock het aardig voor de kiezen gehad. 
Lammert gaat de onderzeeër bezoeken die hier op de 
wal ligt. Ik heb last van claustrofobie en ga niet mee. 
Hij is beter af wanneer hij alleen gaat. Ik wil hier zo 
snel mogelijk weer uit en nu kan hij op zijn gemak alles 
bekijken. Hij is dan ook uren weg en heeft genoten. 
Hebben hier internet en skypen nog met het thuisfront.   
 
Zondag regen en nog regen en veel harde wind. 
Verschrikkelijk weer. Zijn niet van de boot af geweest. 
Maandag nog veel harde wind. Liggen scheef in de 
box hier door. Ik word op een gegeven moment 
helemaal lyrisch van die wind. Het blijft maar loeien. 
Maken een fikse wandeling. 
 
Dinsdag wind en nog eens wind. Maken een 
wandeling door de loodsen op het terrein. Hier liggen 
nog vele schepen binnen. Ook een zusterschip van 
ons ligt daar in slechte toestand. Een grotere Vindö 65 
DS.  
Er liggen schepen van Nederlanders en Belgen. Die 
laten hun schip hier achter en komen alleen in de 
zomer 3 maanden met hun schip varen. Later lag er 
een Belg en een Nederlander naast ons. Maar zij 
hadden allebeide vorstschade op gelopen. ( In de 
loods)Het kost een € 1300,-  om je schip daar te laten. 
De beide heren waren ook niet gelukkig met de 
vorstschade en waren nu het voordeel van de tijdwinst 
wel kwijt. 
 
Woensdag nog harde wind en vertrekken nog niet. 
We pakken onze fietsen en gaan naar het 
Meereszentrum. Een prachtig mooi zeeaquarium. We 
hebben hier dan ook uren door heen gelopen. Het was 
de moeite waard. 
 
Donderdag 28 juni staan wij om 7 uur op om de boot 
klaar te maken voor vertrek. 
Om 8.15 gaan wij uit de box. Zijn ook blij dat we nu 
kunnen vertrekken. Hebben nu Burgstaaken wel 
gezien.  
Maar ja met een boot ben je van het weer afhankelijk. 
Het is nu windstil de andere kant van de medaille. Dus 
de motor moet het doen. Het is een prachtige dag en 
we genieten van de tocht.  
Vele schepen kruisen ons pad. Ook vele Veerboten 
die naar Lübeck gaan.  
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Wanneer wij bij Warnemünde in de buurt komen komt 
er een politieboot met een grote snelheid recht op ons 
af varen. Varen een rondje om je heen en gaan 
Warnemünde weer naar binnen. Je denkt dan wat 
willen die gasten toch. 
 

 
 
Om 14.15 uur maken wij vast in een kleine 
verenigingshaven daar. Het is er  klein maar 
onmiddellijk wordt ons toe geroepen hoe lang en breed 
wij zijn. Dan zegt de vriendelijke man dat wij naast 
hem kunnen liggen. Krijgen gelijk een ijssorbert aan 
geboden. Wat een ontvangst.  
Aan onze andere kant liggen Nederlanders met een 
grote Koopmans. ( Margje) 
Even later horen wij roepen wat doen jullie hier? Zijn 
dat Hans en Marja nog. Die had ik allang richting 
Rügen verwacht en niet meer hier.  
We maken een wandeling over de gezellige boulevard 
van Warnemünde en eten op een terras. Hier heb je 
vakantie gevoel hoor.  
S, Avonds drinken wij een borrel bij Hans en Marja. 
Die hebben besloten om niet verder te gaan en te 
gaan afzakken. Ze vinden de 2 weekse vooruitzichten 
van de weersvoorspelling niks. Ook hopen ze dan een 
paar dagen met Björn en Loes op te gaan trekken die 
ook richting Oostzee komen. 
Het is hier spot goedkoop, wij betalen slechts € 12, 
voor liggen, stroom en internet. 
En je ligt er schitterend. S,Avonds gaan de grote 
Cruiseschepen vertrekken met een heel getoeter 
tegen elkaar. Een prachtig gezicht. Het komt allemaal 
vlak voor ons langs. Wat een schouwspel. 
We hebben deze dag een afstand van 36 mijl gedaan. 
 
29 juni. Hans en Marja vertrekken naar Külungsborg.  
Wij genieten van de omgeving. Bezoeken een kerk en 
Lammert koopt een paar nieuwe bootschoenen. Het 
zijn Riekie,s  en tevens antistress schoenen. Wat zal ik 
een rustige vakantie hebben. 
S, Morgens zie ik politie in de andere haven lopen. Ze 
bezoeken de gastschepen. Later komt men ook bij 
ons. Zijn enorm correct en vragen of ze aan boord 
mogen komen. Vragen waar je weg komt en wat de 
plannen zijn. Men wil onze paspoorten en gaan bellen 
of we ook wat op onze kerfstok hebben. Verder wil 
men de gegevens van onze marifoon.  

S, Avonds krijgen we een enorme grote onweersbui. 
Lammert is bij het havenkantoor en moet wachten om 
terug te komen. 
Ook deze avond weer een schitterend schouwspel met 
de Cruiseschepen.  
Warnemünde leeft hoor. Wij hebben het hier enorm 
naar onze zin. 
Lammert gaat op onderzoek bij de motor waar het 
water toch weer weg komt. Laat de motor een tijdje 
lopen en is het weer dezelfde waterpomp dan het 
vorige jaar. Er zit daar een Volvo Dealer en Lammert 
gaat vragen wat een nieuwe kost. € 600,- en hier had 
Lammert geen zin in. Er kwam wel steeds meer water 
onder de motor te liggen. De conclusie van Lammert 
was dat hij dit wel in Nederland ging doen. Na elke 
tocht werdt het water weg halen. 
 
Zaterdag 30 juni. Wij  willen nog een dag blijven. Onze 
buren Piet en Marry met de Margje vertrekken naar 
Rügen. 
Wij zetten onze fietsen op de wal en gaan eerst 
boodschappen doen. Gaan richting kaai waar elke dag 
weer nieuwe Cruise schepen komen. Wat zijn het ook 
enorme grote reuzen deze schepen. Het is een komen 
en gaan.  
Later gaan we met de pont naar de overkant. Daar is 
een enorme grote en luxe haven Hohe Düne. Wat een 
complex en de haven ligt maar voor de helft vol. Wat 
een  appartementen en het loopt niet. Alles is hier 
aanwezig. 
S, Avonds kunnen wij nog genieten van een mooi 
vuurwerk aan het water. 
 
Zondag 1 juli. Om 6 uur opstaan en om 7.15 uur gaan 
we uit de box. Hebben besloten om naar Rügen te 
gaan. Het is een trip van  zo,n  50 mijl en je kunt 
onderweg nergens stoppen. Vroeger kon je Darßer Ort 
aan lopen. Maar dit is door natuur liefhebbers af 
gesloten voor de pleziervaart. Op dit moment hebben 
ze dat weer gewonnen volgens de politie. Er is geld 
beschikbaar voor een nieuwe haven maar het komt 
niet van de grond. Dat is best jammer. 
Eerst hebben wij niet veel wind. Later komt er meer 
wind en zetten we onze Genua bij. Wanneer de punt 
bij Darßer Ort voorbij is hebben we een koers met de 
wind recht van achter. De Ronja is aardig aan het 
waggelen. Geen prettige koers. Maar we lopen snel.  
Je moet wat over hebben voor het goede doel. 
Er staat een stevige bries ondertussen van windkracht 
5. 
Om 15.15 uur maken we in de haven van Barhöft vast 
naast Piet en Marry. (Koopmans) 
Het was goed uitkijken dat je in de goede geul blijft 
varen. Kom er ook niet buiten want je zit onmiddellijk 
vast. We hebben de reddingsboot verscheidende 
keren uit zien varen om schepen weer los te trekken. 
Hier moet ik voor het eerst met een mooring aan de 
slag. Deze komt achter de boot en dan naar voren 
varen. Gelukkig heb ik veel ringsteken in Friesland 
gezien en had het snel voor elkaar.  
Het is een kleine maar gezellige haven. Winkels en 
dergelijke zijn er niet. Wanneer je hier ligt moet je 
proviand aan boord hebben.  
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De afstand die we gedaan hebben was 53.1 mijl. 
 
Maandag 2 juli. Blijven  een dag liggen. Ik ga de 
wasmachine gebruiken. Er is zelfs een drooglijn met 
knijpers beschikbaar. Wat een gemak.  
Zitten lekker buiten in de kuip en er is internet. Zie tot 
onze vreugde dat Boatgorillaz toch ons geld heeft 
terug gestort van de stuurautomaat.( € 2450,-) 
Hij probeerde ons op te lichten. Via internet hadden wij 
hem op gespoord. Een aangetekend schrijven gedaan 
en deze werd aan genomen. Lammert is eerst naar 
A.Dam gereden om de boel te verkennen. Een dag 
later kon niemand hem meer tegen  houden  en is 
Lammert boven op zijn laptop gaan zitten. Hem verteld 
dat hij eerst 3 mnd. weg ging en dan alle tijd had om 
hem weer te vinden en zijn geld terug te eisen. En dat 
hij nooit ging opgeven. Ik had hem aan gemeld bij 
Trosradar en daar stond hij ook bij. Gelukkig alles 
weer op gelost. 
Dinsdag 3 juli. De fietsen gaan op de wal en maken 
een mooie tocht door het het natuurgebied  National 
Vorpommersche Boddenlandschaft. 
Het is een schitterend gebied en we genieten er ook 
echt van. Prachtige natuur en vergezichten. En wat 
een rust overal. 
S ,Avonds gaan we in het restaurant op de haven 
eten. Samen eten wij hier voor € 26 ,-  inclusief 
drinken. Een koopje niet waar. En heerlijk eten. 
 

 
 
Woensdag 4 juli,  Om 9.30 gaan de touwen los om 
naar Stralsund te gaan. Het is geen grote afstand en 
er staat een stevige wind. Maar je kunt hier overal heel 
makkelijk varen met harde wind. Je moet wel  goed op 
passen en binnen de betonning blijven. Daarbuiten zit 
je gelijk vast.  
Na 9.1 mijl zoeken wij een box in de haven daar. Het is 
een stad met vele grote gebouwen. We kijken uit op de 
nieuwe brug naar Rügen.  
Doen  s,middags een dutje in de kuip. Dat hadden de 
ouwelui wel verdiend. 
In de stad is een kleine supermarkt waar de zeilers 
bier kunnen halen zonder statiegeld te betalen. Na een 
hoop gezoek vinden wij die. Nemen 24 blik 
Warnsteiner mee voor € 15,=. Was een vreselijk 
humeurige vrouw in de bediening. Daar kreeg je een 
rilling van. Brrr…… 

Later eten wij op een terras. 
Krijgen  een SMS je van de Coppelstock. Deze wil met 
ruim 14 dagen weer naar huis. Hadden  het wel 
gezien. Hier keken we van op omdat we in princiepe 
andere afspraken hadden. Maar we zien wel en gaan 
eerst van hier genieten. Kunnen ook alleen terug gaan. 
Hier is gelukkig goed internet en kunnen we skypen 
met het thuisfront. 
Donderdag maken wij een wandeling door de stad. Er 
zijn mooie gebouwen te bekijken. Er wordt veel aan 
renovatie gedaan alom. 
Nemen nog eens 24 blik bier mee. Hier zit je  
tenminste niet met dat statiegeld. 
S, Avonds doen we samen een barbecue in de kuip. 
Hebben een gezellige duitse man naast ons die alleen 
de reis doet. 
Vrijdag een dag met veel regen en nog eens regen. 
Een slecht zicht hier door. Zien de betonning niet en 
blijven liggen. Hebben hier geen zin in. 
Wanneer wij tegen de avond naar het havenkantoor 
lopen zien wij het zo dicht trekken van de mist. Je zag 
zo over het water de mist aan komen , een apart 
gezicht. Even later horen wij iets boven ons. Zo nu en 
dan door de mistflarden zagen wij dat het een Ultra 
Flyer was. Deze was duidelijk in de problemen en kon 
niet landen. Je staat naar deze Flyer te kijken en kunt  
niks doen. Je hoorde hem gas minderen en dan weer 
gas geven. Een poosje later hoorden wij sirene,s gaan 
en hoopten niet dat het voor hem was. 
Zaterdag was het nog mistig met regen erbij. Er was 
niet veel zicht en wij besloten om niet te vertrekken. In 
de middag zijn we de stad in gegaan en hebben ons 
rond laten rijden door een dubbeldekker bus. Zo zagen 
we interessante dingen en er werd ons vele zaken 
verteld. Later werd het droog en ging het dak van de 
bus open. Hadden geen spijt van deze rit. 
 
Zondag 8 juli. Het is een mooie dag en de trossen 
gaan los om 8.30 uur. Er was geen wind dus moest 
onze motor het doen. Het was eerst even puzzelen 
maar we komen er wel uit. Je moet in de betonning 
blijven want anders kom je vast te zitten. We zijn op 
weg naar Schaprode. Ook wanneer we daar voor de 
deur komen is het goed kijken. Ook zit je met de vele 
Veerboten en is de betonning soms erg smal. Je past 
niet altijd samen in de betonning. In het boekje wat ik 
gekocht had stond beschreven waar we wel eventueel 
even buiten de tonnen kon gaan zitten. ( Törnführer 
Ostseeküste Travemünde bis Stettin van Jan Werner) 
Om 11 uur zoeken wij een box in Schaprode. Het was 
lastig afmeren met dwarsstroom. De afstand was 14.5 
mijl. 
Het is een kleine maar gezellige plaats. Er komen vele 
Veerboten  vanuit Stralsund en omgeving om 
vakantiegangers te brengen en te halen. Auto,s mogen 
niet mee naar de Insel Hiddensee. Het gevolg is dat 
hier honderden auto,s  gestald staan. Voor 2 weken 
was hier een hagelbui geweest en hadden meer dan 
300  auto,s  de ramen er uit liggen.  
Gelukkig lagen wij hier toen niet met onze Decksalon. 
Dan heb je pas echt een probleem. 
Ook hier is het weer spot goedkoop. We betalen voor 
stroom en liggen € 11,-. 
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Naast ons komt een boot uit Rosstock te liggen. Deze 
vertellen ons wanneer wij daar heen zouden gaan 
rechts moeten gaan liggen. Aan de linkerkant hebben 
we kans dat er spullen gestolen worden. 
Zitten een poosje op het terras te kijken naar het 
komen en gaan van vakantiegangers en wat er 
allemaal niet wordt mee genomen.  
Alles moet met de benen wagen.  
We blijven maandag liggen en maken een fietstocht. 
De natuur is er wederom mooi. Wat een rust overal het 
is genieten. 
We bekijken een oud kerkje hier. Je keek door de 
muren naar buiten. 

 
 
In het kleine winkeltje in Schaprode heeft de tijd stil 
gestaan. Er was niet veel te koop. Twee oude  dames 
in de winkel. Ik wou hier ansichtkaarten kopen maar 
heb dan ook postzegels nodig. Die hadden ze wel 
vertelden ze. Bij de kassa vroeg een van de oude  
lady,s  of  Nederland een EU land was. Achteraf 
hebben ze mij verkeerde en te goedkope zegels 
verkocht. Gelukkig zijn de kaarten aan gekomen en 
hebben de ontvangers niet bij hoeven te betalen. 
In de avond krijgen wij een zware onweersbui met 
slagregens. Wat ging het te keer. Lammert en ik 
konden  elkaar niet meer verstaan. De bui heeft lang 
geduurd. 
 
Dinsdag 10 juli.  Hadden eerst het plan om met een 
Veerboot naar Kloster te gaan. Hadden niet naar het 
vaarplan gekeken en konden pas in de middag om 
14.30 uur vertrekken. 
Dat was ons te laat en besloten ondanks windkracht 6 
dan maar te gaan varen naar Vitte. Het is maar een 
korte trip van 5.3 mijl. 
Wederom weer vele Veerboten en goed kijken hoe de 
betonning liep. Bij Vitte lagen gekleurde jerrycans op 
het water en slecht zichtbaar. Om 12 uur zoeken wij 
een box in Lange Ort. Gezien de harde wind zagen wij 
een box met de wind op de kop. Wel stond er dat de 
schepen een minimale lengte moesten hebben van 14 
meter. Dat waren wij niet maar zagen meer kortere 
schepen in de box liggen. Dus waarom wij niet. 
Wij maakten een wandeling naar het centrum. Leuk en 
gezellig. Echt vakantie. Alleen fietsers, wandelaars en 
paard en wagen. Zitten gezellig op een terras. 
Wanneer wij op de haven terug komen is het 4 uur 
geweest en is de havenmeester aanwezig. Wat een 

chagrijn van een man. Omdat onze boot korter is dan 
14 meter moeten we voor straf € 25, - betalen. Hij is 
zeer onvriendelijk tegen iedereen. Maar het is de 
enigste haven in dit gebied. 
  
Woensdag 11 juli.  Het is een mooie dag. Trekken 
eerst onze boot naar een box naast ons. Hier staat niet 
dat de boot een lengte van 14 meter moet hebben. 
Wij halen de fietsen te voorschijn en willen naar 
Kloster fietsen.  
Blijkt dat het maar twee en een halve kilometer is naar 
Kloster. Zijn wij even blij dat we  niet met de veerboot 
gegaan zijn. We hadden gedacht dat het verder weg 
was. 
Het is daar erg mooi. Wat een natuur en wat kun je 
hier van genieten.  
Er is geen bestrating aanwezig. Allemaal wandelaars, 
fietsers en paard en wagen. Leuke winkeltjes met 
leuke snuisterijen.  
Op een terras eten wij een heerlijke kom snert. De 
kom was zo groot dat wij  s,avonds  geen eten meer 
hoefden. We besluiten om morgen weer terug te 
komen. Gaan naar de chagarijnige havenmeester en 
nu moeten wij € 20,- betalen. Dit is de duurste haven 
in dit gebied geweest voor ons. 
S, Avonds maken wij tegen het donker een wandeling 
over de steigers. Het is een mooie avond. Vanuit de 
struiken worden wij aangevallen door  vliegend en 
brommend ongedierte. Ze zijn een paar centimeter 
groot en vallen je achter in de nek aan. Wat het is 
geweest weten wij niet maar we zijn gelijk bij de 
struiken vandaan gegaan. Vonden het niet prettig. 
Donderdag 12 juli.  Maken een wandeling door  
Kloster. Bezichtigen  een Heimath Muzeum. Bezoeken 
een kerk en doen hier boodschappen. Je raakt hier 
niet snel uit gekeken. Wij vinden dit gebied prachtig. 
Fietsen via een andere route weer terug naar onze 
boot. 

 
 
Vrijdag 13 juli. Gaan op de fiets naar de vuurtoren 
Dornbusch. Het eerste eind kan nog op de fiets. Het 
laatste stuk moet met de benenwagen.  
De natuur is hier geweldig.  Het bevalt ons hier goed. 
Hebben ook geen spijt van deze reis. 
Het is even een klim maar dan heb je ook een 
geweldig uitzicht. Het is zo helder dat wij Möns Klint in 
Denemarken zien liggen. Hebben een tijd op een 
bankje gezeten en alleen maar om ons heen kijken.  
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Hadden  geen energie meer om de vuurtoren te 
beklimmen. 
Lopen op ons gemak terug naar onze fietsen en gaan 
terug naar de Ronja. 
Zaterdag veel regen. Hebben via skype contact met 
het thuisfront. (Dochter Dieuwke) Mijn zus Feikje was 
daar op bezoek en die hebben wij via de laptop een 
stukje Hiddenzee laten zien. Onze kleinzoon Anne 
Wiebe mist ons ontzettend en Lammert krijgt grote 
heimwee naar hem. Voelt  zich opgesloten om thuis te 
komen. Ik zeg dan gaan wij morgen terug naar Barhöft 
en een goede dag afwachten om de grote oversteek te 
maken naar Warnemünde.  
Dan moeten we eerst boodschappen gaan doen en 
zorgen dat we een paar dagen vooruit kunnen. Ik haal 
afbakbroodjes zodat we ook vers brood hebben.  
We vinden het best jammer om de Insel Hiddensee te 
verlaten. Hopen hier ook nog een keer terug te komen. 
We hebben alles nog lang niet gezien. 
 
Zondag 15 juli.  Om 9 uur vertrekken wij richting 
Barhöft. Er staat wederom een windkracht 6, maar dat 
is hier goed te doen. Het laatste stuk krijgen wij ook 
knap tegenstroom en gaat het niet zo hard meer.  
Moeten eerst een heel stuk terug naar Stralsund om 
weer in Barhöft te komen. Er is veel water weg 
gewaaid en wij zien nu grote zandbanken liggen. Dat 
was op de heenreis niet zo. 
Zoeken om 13 uur een ligplaats opnieuw achter een 
mooring.  
Hier liggen meer boten klaar om terug te gaan richting 
Warnemünde. 
We hebben 16.3 mijl gedaan. 
Maandag maak ik gebruik van de wasmachine en zorg 
dat alles voor de terugreis schoon is. Dan hoef ik niet 
eerder weer dan in het thuisland. Lammert doet de 
brandstoftanks vol diesel. 
Dinsdag 17 juli. Ontdooi en maak de koelkasten 
schoon. 
We maken een wandeling door de omgeving en eten 
wederom in het restaurant op de haven. 
Even later komt de Margje met Piet en Marry binnen.  
S, Avonds drinken we samen wat en besluiten gezien 
de berichten de volgende dag samen terug te varen. 
 
Woensdag 18 juli. De weerberichten worden 
afgeluisterd en wij kijken op ons weerstation. Het lijkt 
redelijk met eerst nog windkracht 6 en later afnemend. 
Verder geen windwaarschuwing. Wel is het recht in de 
wind. Hebben nog overwogen om eerst naar Gedser 
over te steken in Denemarken. Maar dat is dan ook 
lage wal en zijn nog verder weg. Doen we niet. Maar 
als we nu  niet gaan liggen we zeker nog 3 dagen vast. 
Die kunnen we beter in Warnemünde liggen. 
Piet en Marry willen eigenlijk wachten tot de wind wat 
af neemt. Wij niet en zeggen dan gaan wij vast weg. 
De berichten hebben al zo vaak er naast gezeten. Dan 
gaan wij mee zeggen ze. Om 9 uur varen wij de haven 
uit. We hebben de wind ook recht op de kop en een 
zeil zetten heeft dan ook geen zin. Er staan behoorlijke 
golven. Een paar uur later gaat de wind wat afnemen 
en gaat het lonen om een steunzeil bij te zetten. 
Krijgen nu ook wat meer snelheid. Krijgen onderweg 

een SMS je van de Coppelstock. Hij kan rustig zijn, wij 
zijn onderweg. 
Wanneer we Darßer Ort voorbij zijn wordt het windstil. 
Ook gaat het hard regenen. Het zicht is slecht. In de 
verte aan de kust zien wij zwarte luchten en lichtflitsen. 
Hopen dat die bui daar blijft. Gelukkig heeft de Margje 
radar wanneer dat nodig zou zijn. Het zicht is slecht. 
Krijgen weer bezoek van een politieboot. Gaat weer 
rondjes om ons heen varen.  
 

 
 
Om 6 uur zijn we bij Warnemünde en besluiten een 
ligplaats te gaan zoeken bij Hohe Düne. Daar is plaats 
genoeg en weten zeker dat we plek hebben. Hebben 
gezien het weer ook geen enkel belang om lang te 
gaan zoeken. Wat een pokkenweer. Onze 
reddingsvesten zijn nog nooit zo nat geweest. Wat 
hebben wij zin om lekkere droge kleding aan te doen. 
Wanneer de Ronja vast ligt ga ik blij naar binnen. Maar 
tot mijn grote schrik is ons bed nat. Nou dat kun je 
gebruiken na zo,n  rit. Ik heb s’nachts hoezen op het 
luik omdat het dan donkerder blijft in de slaap ruimte. 
Die heb ik er s,morgens vanaf getrokken en is het 
rubber waarschijnlijk niet weer terug gegaan. Ik had dit 
nog nooit gehad en kon het missen als kiespijn. Heb 
het gelukkig ook niet weer gehad. 
Ik heb het electrische kacheltje gepakt en die aan 
gedaan. In Hohe Düne zijn goede voorzieningen en de 
kachel bleef aan. Zo konden we gelukkig toch weer in 
ons bed slapen. Zo kwamen we weer op peil . Waren 
ook blij dat deze trip er op zat. Lammert voelde zich 
niet meer op gesloten. 
De afstand was 47.6 mijl. Ook het liggeld viel hier mee. 
Alles plus internet     
 € 17,-. 
Maar we lagen nog geen uur binnen toen er weer een 
storm op stak.  Vanaf 17 uur bleek er weer een nieuwe 
stormwaarschuwing van kracht. Dus hebben we geluk 
gehad. Was ook blij dat ik niks van deze 
waarschuwing af wist. De komende dagen komt er 
weer veel wind en zullen we moeten wachten. Dus dan 
op naar Rosstock. Zondag of Maandag misschien 
vertrekken. 
 
Donderdag 19 juli. Lammert wil naar Rosstock. Dan 
moeten we de Warnow opvaren. Er staat een harde 
wind en zo nu en dan regen. Het is 7 mijl daar heen. 
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We zoeken een ligplaats aan de rechterkant bij de 
Wasserschutzpolizei. Liggen hier achter een gesloten 
hek. Maken in de middag een wandeling naar de stad. 
Wij vinden de stad tegen vallen. Winkelen geven wij 
niet om.  Wel brengen wij een bezoek aan de 
Marienkirche. Dit is een enorme kerk en een van de 
enigste die niet door een bombardement is getroffen. 
Er is een Astronomische Uhr die de laatste 500 jaar 
nooit heeft stil gestaan. Het is een bezoek meer dan 
waard. We eten in de avond bij een chinees in het 
winkelcentrum voor € 4, p.p. 
Maar om hier met de boot te liggen vinden wij niks 
aan. Je kunt de boot beter in Warnemünde laten en 
met de trein gaan of een rondvaartboot. 
Vrijdag begint de dag met veel regen. Hebben  geen 
zin om hier in terug te varen naar Warnemünde. 
Even later komt er een groot Küstenwache Schip 
voorbij varen. Ziet onze Nederlandse vlag en gaat 
afmeren. Ik zeg tegen Lammert die komen hier hoor. 
En ja ze lopen inderdaad richting hek en komen onze 
kant op. Vragen of ze aan boord mogen komen. 
Geven aan dat wij al controle gehad hebben maar dat 
ze welkom zijn. Vragen waar wij vandaan komen en 
waar we heen gaan. Moeten onze paspoorten hebben 
en de gegevens van de marifoon. Ze zijn heel correct 
hoor. Wensen ons een goede vaart en vertrekken 
weer. Er is ook op Rügen overal polizei op de havens. 
Daar liet men ons met rust. Daar hadden ze de Polen, 
Denen en andere Scandinavische schepen te pakken. 
Lammert gaat een ijsbreker uit Stettin bekijken. Hij 
vond het mooi om te zien. 
We hebben boodschappen gedaan. 
 
Zaterdag 21 juli. We gaan terug naar Warnemünde. Er 
staat wederom een windkracht 7. Hebben  de wind 
recht op de kop. 
In het kleine haventje was geen plaats. Hadden ook 
geen zin om aan Alten Strom te liggen. Dan moeten 
wij naar buiten om in Hohe Düne te komen. Er staan 
grote golven en een beste zeegang en  krijgen het 
even best voor de kiezen. Er komt veel water over. In 
de haven valt het niet mee om in de box te komen. 
Onze boegschroef kon het niet bol werken. Maar met 
hulp van omstanders kwamen we toch in de box. De 
boxen zijn ook zo groot. 
Wij kunnen nu gratis naar de overkant en doen dat 
ook. Hebben een poos op de pier gelopen waar we 
zelf ook net waren langs gekomen. Wat een zeegang. 
Er gingen 18 kleine optimisten naar buiten met maar 
een begeleider. Wij vonden het een hele 
verantwoording. Men ging ook ver de zee op. Maar het 
was mooi op de boulevard. 
Later kwam er een heftige regenbui en zijn we maar 
gauw ergens binnen gaan zitten.  
Zijn met de gratis pont weer naar de overkant gegaan. 
Wanneer je in Hohe Düne ligt kun je gratis over.  
Hebben over de haven heen gelopen. Wat een mooi 
en groot complex. Maar het loopt niet. De haven is 
lang niet vol. Appartementen staan leeg. Wel wordt er 
veel uit eten gegaan.  
 
Zondag 22 juli. Wat mij nooit gebeurd is nu wel aan de 
orde. Ik ben vergeten de wekker te zetten en wordt om 

7.54 uur wakker. Snel uit bed en kon nog net een 
stukje van de weerberichten ontvangen. Wij luisteren 
altijd naar Delta Papa. Deze  is er al heel lang. Vanaf 
Borkum kun je hem ontvangen tot aan Rügen toe. 
Steeds weer een andere frequentie.  Hebben natuurlijk 
ons eigen weerstation aan boord waar wij de berichten 
van Pinnenberg op ontvangen. Deze berichten zijn 
over het algemeen goed. Hier vertrouwen wij het 
meeste op. Maar Delta Papa had geen 
waarschuwingen vandaag. Eerst windkracht 6 en later 
afnemend. Wel de wind weer bijna recht op de kop. 
Maak Lammert wakker en maken ons snel klaar om te 
vertrekken naar Heiligenhafen. 
Om 9.30 uur varen wij de box uit. Het is kracht 5 en 
schuin op de kop. Zetten een steunzeil bij. Een 4 uur 
later is de wind helemaal weg. Het wordt een prachtige 
dag en genieten van onze omgeving. 
Er komt een SMS van de Coppelstock en die is gelijk 
weer rustig dat wij onderweg zijn. 
Om 16.45 uur meren wij af in Heiligenhafen. Hier is 
een havenfeest en het is gezellig in de stad. 
De Margje komt ook binnen en wij drinken samen nog 
wat. Hebben een leuk contact gehad met hun in de 
vakantie. 
We eten op een terras en kijken bij de muziek. 
Later op de avond nog een groot vuurwerk. Gelukkig 
was de wind niet onze kant op. We hebben 42.8 mijl 
gedaan. 
 
Maandag 23 juli.   8.15 uur varen wij de haven uit. 
Staat wederom een windkracht 4 a 5. Komt onderweg 
nog meer wind. De wind gaat ook steeds meer door en 
hebben  hem wederom recht op de kop. Minderen wat 
zeil en komen er beter in te liggen. Om 14 uur zijn wij 
in Möltenort waar Hans en Marja liggen te wachten.  
Het is fijn om elkaar weer te zien. Lammert en Hans 
gaan Diesel halen zodat ook onze tank vol is voor de 
terug reis. Dat was werken want ze moesten een eind 
omhoog met de kar met tanks. 
S,Avonds  gaan we met zijn vieren op de fiets naar 
Laböe en eten weer heerlijk bij de Vietnamees. We 
hebben 35.6 mijl gedaan. 
 

 
 
 
Dinsdag 24 juli. Om 7.15 uur gaan de beide schepen 
de haven uit. Via de weerberichten van Delta Papa 
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weten we dat de jachtensluis kapot is en we met de 
grote jongens mee moeten. Dit kan behoorlijke 
wachttijden op leveren. Maar we hebben geluk en 
kunnen met de eerste schutting mee. Hebben niet zo,n  
groot konvooi en men is ordelijk allemaal. Geen 
problemen dus. Wel moet je goed rekening houden 
met het schroefwater van de schepen. Deze doen ze 
er echt niet af.  
 
 
 
Lammert moet nu naar de kiosk om het kanaalgeld te 
betalen. Ondertussen krijgen we nog mee dat de 
Queen Mary binnen komt lopen. Helikopters in de lucht 
en blusboten. Een heel spektakel. Hiervoor zijn al 
vroeg vele mensen op de been.  
Ook bij Brunsbüttel hebben we een voorspoedige sluis 
en kunnen in een keer door naar Cuxhafen. Het tij 
kwam goed uit. Het is een mooie zonsondergang op 
de Elbe.  
Zijn om 21 uur in Cuxhafen. Het was best een hele trip 
in een keer. Maar volgens de berichten komt er een 
oostelijke wind en die moet je gebruiken.  
Nemen een douche en drinken samen nog wat. Wel 
ligt er een schip te laden of te lossen en dat geeft een 
hoop herrie. Dat zag er niet hoopvol uit voor de nacht. 
We hadden 71 mijl af gelegd. 
 
Donderdag 26 juli. Wederom om 6 uur de lijnen los na 
een rumoerige nacht. Hadden veel last gehad van dat 
schip. We gaan de Elbe op en er is weinig wind maar 
wel mooi weer. In de laatste uren komt er meer wind 
en gaat de Genua wat doen. Nu gaan we ook wat 
sneller lopen. Hadden tot nu toe weinig voordeel van 
de stroom mee. Komen om 17 uur in Norderney aan. 
De haven is vol en nog eens vol. Vinden nog een 
plekje bij een Catamaran buiten op. Hebben lang over 
deze reis gedaan. Het schoot niet echt op. 
Hebben 66.1 mijl gedaan. 
 
Donderdag 26 juli. Weer om 5 uur op staan. Ben in de 
nacht een paar keer wakker geworden van de wind. 
Hans is al druk in de weer met zijn touwwerk. Zeg 
tegen hem dat ik er geen goed gevoel over heb om te 
vertrekken.  
Volgens Hans een mooi windje van achteren en 3 tot 
4. Ik zeg wij  liggen hier in de luwte en het is buiten 
anders dan je denkt.  
Marja had geen zin om door Groningen te gaan. Ik ook 
niet maar we hadden nog zat tijd om een dag te 
wachten. Ik zeg tegen Lammert jij bent de schipper en 
gaat maar beslissen. Dus gingen om 6 uur de lijnen 
los.  
Wanneer wij buiten komen zie ik wel dat ik gelijk had. 
Hebben  het eerste stuk weer de wind recht op de kop. 
Staan ook letterlijk recht op met het schip en is de 
gang er helemaal uit. Dit beloofd een vervelende reis 
te worden. Lammert zegt ook wanneer ik dit had 
geweten was ik blijven liggen. 
Bij de Schluchter blijkt ook dat de wind niet oostelijk is 
maar noordwest. Dus lekker de lage wal.  
 

 
 
 
En een beste en vervelende zeegang. Je komt niet 
meer binnen om naar de wc. of iets te gaan. Je 
verongelukt  in dat ding. Ik had alles buiten in de bank 
gedaan en kon bijna geen bakje koffie inschenken. 
Lammert had zich achter het roer vast gebonden en 
het was nu ook geen optie om de stuurautomaat te 
gebruiken. Van deze hadden we verder veel plezier en 
gemak van gehad. 
Op een gegeven moment was het windkracht 6.  
Wanneer wij boven de Eems varen komt er een 
kustwachtvliegtuig laag boven ons vliegen. Ze 
kantelen het vliegtuig scheef en ik steek een hand 
naar hen op.  
Je denkt dan dat je zo bij Schiermonninkoog bent , 
maar dat is niet zo. Je ziet het liggen en moet er eerst 
helemaal aan voorbij varen. Wat nog een eind. 
Wanneer wij om 15 uur in de buitenhaven vast maken 
zijn wij blij. Het is druk bij de sluis en wij gaan de 
volgende dag wel naar binnen als het rustiger is.  
Marja zegt tegen mij je zult wel boos op mij zijn. Ik zeg 
waarom, ik ben zelf mee gegaan. Marja had behoorlijk 
last van zeeziekte gehad. Ze zegt wanneer ik dit had 
geweten was ik niet gegaan.  Wij kwamen nog 
behoorlijk fruitig aan en hadden weinig last.  
De tocht was 58 mijl. 
 
We zijn via Harlingen het IJsselmeer weer op gegaan.  
Terug kijkend hebben wij een mooie tocht gemaakt. 
Het is er erg gastvrij. Goedkoper en ook de 
boodschappen zijn niet zo duur dan bij ons. 
Wij kunnen u zeker deze reis aan bevelen. Wij hadden 
niet gedacht dat wij het zo mooi zouden vinden. 
We hebben met George Kniest in Muiderzand contact 
gezocht i.v.m. onze kaartplotter. Moesten ook nog de 
bruikleenkaartjes terug brengen. Kom langs en wij 
zullen dit naar volle tevredenheid met jullie oplossen.  
De Plotter was 3 jaar oud ondertussen. Wij hebben er 
€ 25, meer voor gekregen dan wij betaald hadden. 
Hebben nieuwe Navionicskaartjes gekregen. Nou 
wanneer dit geen service is weet ik het niet meer. 
Hebben gelijk bij hun het nieuwe neusje van de zalm 
gekocht. Een Raymarine met touch screen. 
We hadden graag onze reis daar 14 dagen langer 
gehad. Hadden nog wel een paar plaatsen aan de kust 
willen aan doen. Ik vond het nu wat abrupt af gesloten.  
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Maar Lammert had heimwee. Hans en Marja gingen 
eerder terug en er kwam een gunstige wind aan. Wij 
zijn in 5 dagen van Warnemünde naar Lauwersoog 
gekomen. Dat is snel.  
Hebben onze kleinzoon aan boord gekregen en 
hebben de laatste weken in Nederland door gebracht. 
 

 
 
 

De crew van de Ronja.    

Lammert en Tjitske Regterschot 

 

Zomerreis 2012 met de ‘fifty’ 
 
Elk jaar zijn wij 
(Dineke en 
Hans Havers) 
met onze 
Rogger 
motorsailer 
‘fifty’  van 
medio juni tot 
eind augustus 
op reis naar de 
Oostzee. 
Vroeger zijn we 

ook wel naar Belgie, Frankrijk en Engeland geweest, 
maar het meer relaxte varen in de Oostzee heeft onze 
voorkeur.   
Omdat we tot nu toe de kust van Noord-Duitsland tot 
Polen, alle eilanden van Denemarken, de Zweedse 
kust van Stockholm tot Oslo en de Noorse kust van 
Oslo tot Kristiansand al eens bezocht hadden, was nu 
het vizier op Bergen/Noorwegen gericht.  
 
Eind juni vertrekken we uit de Nadorst en gaan voor 
anker in de lagune van IJsseloog. Altijd weer 
aantrekkelijk vanwege de rust en het uitbundige 
vogelgeluid, deze keer extra bijzonder door een ree 
die wat rondzwemt. Hoe komt zo’n dier daar?  
 
’s Avonds horen we op de radio de lange termijn 
verwachting van MeteoConsult voor de zomer: sterk 

wisselvallig weer met o.a. veel wind uit westelijke 
richtingen. Dat betekent dat Bergen aan lagerwal ligt 
van de hele Noordzee hetgeen niet strookt met het 
vaargedrag van de bemanning van de ‘fifty’, namelijk 
alleen (motor)zeilen t/m 5 Beaufort, niet te heftige 
golven en elke nacht een veilige haven of ankerplek. 
De keuze is meteen duidelijk: we gaan weer naar de 
Oostzee en niet naar Bergen. Jammer van al die extra 
zeekaarten en drank die we hebben meegenomen. 
 
Dan grote schrik: we hebben het paspoort van Dineke 
in onze printer laten zitten. We maken altijd extra 
kopieën van onze paspoorten als we naar het 
buitenland gaan. We bellen onze buren die op het huis 
pas op om het paspoort met spoed te sturen naar 
Franeker waar de penningmeester van de Rogger 
Motorsailer Club www.rogger.nl woont. 
 
We motoren tegen de wind in naar Kornrwerderzand. 
Op het Wad varen we met laagwater spring door de 
Boontjes naar Harlingen. Onze boot heeft een 
diepgang van 1.20 meter en we raken net niet de 
grond. Het voordeel om met laagwater over het wad te 
zeilen is dat het Waddengevoel meteen ervaren wordt: 
de stilte, de uitgestrektheid, de zichtbare zandbanken 
vlakbij, de zeehonden op de steile oevers, de vele 
vogels en de zilte geur van water en wier. Vele jaren 
hebben wij met onze kimkielers bij nacht en ontij over 
het Nederlandse, Duitse en Deens Wad gezworven. 
Een prachtige tijd.    
In Harlingen varen we meteen door naar Franeker. 
Daar ontmoeten we onze penningmeester die het 
paspoort van Dineke komt brengen. De slakkenpost 
kan ook heel snel zijn. 
 
Het weer op zee is stormachtig, dus besluiten we 
binnendoor naar Delfzijl te varen. Op het Lauersmeer 
waait en regent het zo hard, dat het zicht minimaal is 
en we op elektronische kaart en radar onze weg 
zoeken door de prielen naar Zoutkamp. Bij Garnwerd 
leggen we aan en eten in het bekende restaurant 
Hammingh aldaar.  
 
Zo soepel als de doorvaart door Leeuwarden verloopt, 
zo slecht gaat dat in de stad Groningen: slechte 
communicatie tussen de verkeersleiding en de 
bruggenwachters met al gevolg eindeloos wachten 
zonder te weten waarom. Maar als we uiteindelijk in de 
stadshaven liggen, vergoedt dat veel. De volgende 
dag het Gronings museum bezocht met twee prachtige 
tentoonstellingen. 
’s Middags vertrekken we naar Delfzijl en gaan liggen 
op de plek waar we zo’n 20 jaar geleden voor het eerst 
bewust een Rogger van het model FD2 zagen, dat wij 
nu 18 jaar met veel genoegen bevaren.  Delfzijl is 
helemaal niets, maar een zeehond in de haven maakt 
het een stuk leuker. 
 
Met westen wind 2 tot 4 zeilen we de volgende dag 
binnendoor over het wad naar Norderney. Ter hoogte 
van de Eemshaven is een klein wantij, maar we kienen 
het zo uit dat we zonder te ankeren in een keer door 
kunnen zeilen naar Norderney. Met onze diepgang 

http://www.rogger.nl/
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kunnen we over alle wantijen heen van het Duitse 
wad. Als het voor ons te hard waait op de Noordzee, 
kunnen we altijd verder onder de eilanden. Niet alleen 
vaar je daar redelijk beschut, maar door het ondiepe 
water kunnen de golven nooit echt hoog worden, ook 
niet met storm. 
Zoals we in iedere plaats doen, pakken we de 
vouwfietsen en verkennen de stad. Op vele Duitse 
eilanden is een prachtige wandelboulevard aangelegd 
op we westelijke kant van de eilanden. ’s Avonds 
staan daar vele toeristen bij zonsondergang 
romantisch te wezen met een glas wijn in de hand.  
 
De enige echte bottleneck die wij altijd ervaren met 
onze reizen naar en van de Oostzee is het open 
zeegebied van Cuxhaven - Elbe – Scharhorn 
zandbanken – Wangeroog. Niet alleen is het lagerwal 
bij noord/westelijke winden, maar de zeer sterke 
stroom kan oplopen tot 4,5 knoop = 8 km/uur. Hierdoor 
ontstaan een gevaarlijke, steile zee die we liever 
mijden. Er bestaat een alternatieve vaarroute via een 
kanaal door Noord-Duitsland, maar dat betekent mast 
plat en 5 dagen motoren. Met onze mastvoet hoogte 
van 2.70 meter zouden we precies onder de laagste 
brug door kunnen. 

 
Maar het weer is ons 
gunstig gezind, de 
volgende dag motoren we 
in 10 uur met een dun 
zuidoosten windje naar 
Cuxhaven. Daar blijven 
we dagje liggen om weer 
eens uitgebreid door de 
stad te fietsen. Een 
bijzonder leuk uitstapje is 
om met paard en wagen 
bij laagwater over het 
wad van Dose naar het 
eilandje Neuwerk te 

rijden. Bij de Aldi kopen we een pre-paid internet SIM-
kaart voor € 15 waardoor we een maand lang in 
Duitsland ongelimiteerd internet hebben. Belangrijk om 
elke dag voor de veiligheid het weer te raadplegen en 
te kunnen communiceren via Skype met het thuisfront, 
een aanrader dus. 
Bijzonder is de hydrofoor die bij het verlaten van 
Cuxhaven de windrichting en –kracht aangaf op 
Borkum en Helgoland. 
 
Van Cuxhaven gaan we naar het Noord-Oostzee 
Kanaal (NOK). In de sluis van Brunsbuttel denken we 
terug aan twee jaar geleden: daar werden we 
opgebracht door de Wasserpolizei omdat ik geen 
vaarbewijs kon tonen. Nu heb je dat niet nodig in het 
NOK omdat het internationaal vaarwater is, maar dat 
wist deze polizei niet ?! Je krijgt veel bekijks als je met 
een grote polizei-agent in de kuip als Nederlander de 
nabij gelegen jachthaven invaart. Daarna vele uren op 
het bureau doorgebracht voor het opmaken van het 
proces-verbaal en betalen van de boete van € 180. 
Maar met behulp van de ANWB begreep de polizei 
uiteindelijk dat ze fout zaten, werd de boete 

terugbetaald en konden wij de volgende dag onze weg 
vervolgen. 
 
Onderweg nog een nacht in het Gieselau-kanaal 
doorgebracht en komen we een dag later in Holtenau 
aan. Hier blijken de jachtsluizen niet te draaien na 100 
jaar verwaarloosd onderhoud. Dus wachten tot we met 
een groot zeeschip de zeesluizen in kunnen. Na 3 uur 
wachten kunnen we met 30 jachten mee. Direct na de 
sluis meren we af in de nabij gelegen haven met zicht 
op het Kieler fjord. We zijn na twee weken 
aangekomen in de Oostzee. 
 
En nu wat gaan we doen? Wordt het Rugen, 
Bornholm, Zweden, Oslo fjord? Een goede vriendin 
van ons is zeer ernstig ziek. Het kan mogelijk zijn dat 
we snel terug moeten naar Nederland. Dat hebben we 
de afgelopen jaren al twee keer meegemaakt. We 
hebben toen een auto gehuurd in Noord-Duitsland en 
5 uur later waren we weer thuis.  
We besluiten om zoveel mogelijk in de buurt van het 
Duitse vasteland te blijven zodat we snel naar 
Nederland kunnen rijden. 
 
Van Holtenau zeilen we naar Burgstaken op het eiland 
Fehmarn. Daar ligt een prachtige golfbaan waar we 
eerder zijn geweest. Vanwege het fraaie weer gaan we 
daar een dagje spelen. Vlak bij de haven is een 
stalling met 1.000 jachten. Als je van je boot gebruik 
wilt maken bel je op en zetten ze de boot in het water. 
Ben je uitgezeild wordt de boot weer op de wal gezet. 
Kosten voor een boot van 11 meter € 1.060 per jaar 
inclusief een keer eruit en erin plus schoonspuiten. 
Volgens zeggen hadden ze al 100 Nederlanders als 
klant. 
 
Van Burgstaken gaan we stuurboord uit naar Gromitz, 
een grote badplaats met veel vertier en een zeer lange 
boulevard. En helemaal Duits: perfect gebouwd en 
schoon. Er wordt weer veel gefietst en gewandeld 
want het persoonlijke gewicht wordt regelmatig 
gecontroleerd. 
Hier ontmoeten we de Coppelstock en de TaiPei van 
de Stoelen. We hadden al regelmatig contact via 
internet maar ontmoetingen in den vreemde zijn altijd 
hoogtepunten. 
 
Mijn broer en schoonzus varen ook in de buurt en we 
spreken af elkaar te ontmoeten in Timmendorf op het 
eiland Poel. Ook weer feest. De groepsfoto sturen we 
via eFax naar onze moeder van 91 jaar. Iedereen blij. 
Het weer is opnieuw aangenaam en dus fietsen we het 
eiland rond en genieten van de vergezichten en het 
indrukwekkende landschap. 

 
We gaan verder naar Wismar, 
een van de vele belangrijke 
Hanze-steden. Elke keer 
genieten we van de zeer goed 
gerenoveerde gebouwen van 
de baksteen-architectuur.  
De haven van Wiswar is 
helaas onpersoonlijk en gaan 
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we weer een deurtje verder, dit maar Kuhlungsborn. 
Weer zo’n oude badplaats die geheel is gerenoveerd 
met prachtige oude hotel en een fraaie boulevard. Ook 
hier vele openbare muzikale uitspattingen. We 
genieten van de Blue Haley, een enthousiaste band 
die muziek uit 50-er en 60-er jaren speelt: een paar 
uur zijn we weer jong. 
 
Na twee dagen gaan we weer verder naar 
Warnemunde. Daar is net de Warnemunde Woche 
aan de gang. We kunnen afmeren in alle drukte op 
een perfecte plek met een goed overzicht op de 
activiteiten. Een onderdeel van de Woche is de Ronde 
van Bornholm: het is een wedstrijd voor 
wedstrijdjachten die in de kortst mogelijk tijd vanuit 
Warnemunde rond Bornholm moeten varen en weer 
terug. ’s Nachts vaart een van de grootste jachten met 
9 man bemanning op een drijvende boomstam en zinkt 
binnen 20 minuten! Gelukkig kon iedereen gered 
worden. Ik ben blij dat ik net een nieuw reddingsvlot 
heb aangeschaft. 
 
De wind blijft maar stevig uit het westen varen en we 
besluiten richting Rugen te varen. We gaan voor anker 
op een bekende plek, de Bock-rede. Rugen ligt voor 
ons en prima beschut tegen alle winden. Het 
vaarwater van Rugen wordt gekenmerkt door 
zwanenhals-diep water, dus moet je nauwkeurig in de 
smalle, beboeide geulen blijven varen.  
 
Het weer is abominabel slecht: regen, wind en koud. 
We besluiten naar Stralsund te varen, een van de 
belangrijke Hanze-steden met imponerende kerken en 
huizen. In de Sint Nicolai kerk uit 1269 wonen we een 
orgelconcert bij: de 4.000 (!) pijpen worden 
aangeblazen met een kracht van 10 Beaufort. De 
rillingen lopen over je lijf.  
 
De volgende dag is er een aangenaam windje 3 Bft en 
zeilen we noordwaarts naar Schaprode, een van de 
oudste nederzettingen van Rugen (rond 1200). Daar 
zijn we nog niet eerder geweest: het ligt verborgen 
achter een eiland en je ligt heerlijk rustig in een brede 
sloot.  

 

 

 
Omdat we continue internet aan boord hebben, 
kunnen we het weer op de voet volgen. De wind is 
bijna elke dag 5+ Bft, maar in het hele gebied van 
Rugen kan je ook met veel wind probleemloos zeilen. 
We besluiten naar Ralswiek te zeilen met 7 Bft. Kort 
voor de haven gaat het 8 Bft waaien en maken we ons 
wat zorgen hoe we moeten aanleggen, maar gelukkig 
ligt de haven net in de luwte en komt alles goed. In 
Ralswiek komen jaarlijks 400.000 mensen het 
Stortebeker-festival bezoeken. In het enorme 
openluchttheater kunnen 9.000 personen en elke dag 
zit het nagenoeg vol, ongeacht het weer. Het verhaal 
gaat over de zeerover Stortebeker die uiteindelijk 
onthoofd wordt wat plastisch wordt uitgebeeld. Met 
200 man, 35 paarden, 4 schepen en veel knallen, rook 
en vuur is het een prachtig spectakel dat wordt 
afgesloten met vuurwerk. Een aanbeveler. 
 
Na 3 dagen Ralswiek is het tijd om weer een deurtje 
verder te gaan. In de dagen erna Martinshaven, Wiek, 
en Vitte aan. Het weer is slecht: veel wind en buien, 
maar het begint te verbeteren. Vitte ligt op het eiland 
Hiddensee, een fiets-eiland. Prachtige natuur, autovrij 
en schitterende uitzichten over de Oostzee. Het weer 
krijgt van ons een Pelleboer 9 cijfer, dus wordt het 
genieten. 
 
Nu het weer rustiger wordt, besluiten we naar Zweden 
te varen met als idee de Sont op en neer varen en 
daar eens alle haventjes te bezoeken die we nog niet 
eerder gehad hebben. 
We vertrekken met vertrekken met een 
zuidwestenwind van 5 Bft. In Rugen nog even op de 
motor door de smalle geulen, maar daarna op het zeil. 
Helaas geeft na 14 jaar Cobus, de stuurautomaat er 
de brui aan: alle instellingen verdwenen. Geen idee 
hoe dat is gekomen, dus de boeken erbij en opnieuw 
alles ingesteld. En daarna onder de Cruiser halfwinder 
op weg naar Malmo via Falterbo, de uiterste zuidwest 
punt van Zweden.  
Op de grens van Duitsland en Zweden worden we 
geenterd voor de Duitse Bundespolizei die onze 

paspoorten wil 
zien. Terwijl wij 
op topsnelheid in 
een zee met 
golven tot 1,5 
meter 
voortsnellen, 
varen zij in een 
rubberboot vlak 
achter ons aan. 
Een stok 
waaraan een 

waterdichte zak hangt, wordt aangereikt. Daar moet je 
de paspoorten in stoppen en geef je de stok terug. Aan 
boord van de rubberboot hebben ze contact met het 
moederschip dat de informatie checkt. Met een 
vriendelijke groet krijgen we de paspoorten terug en 
scheuren wij verder. Een bijzondere ontmoeting. 
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In Malmo liggen we 
in een piepklein 
haventje midden in 
een nieuwbouw 
yuppenwijk aan de 
voet van de 
Turning Torso, een 
bijzondere, 
gedraaide 194 
meter hoge 

woontoren. Op de trappen 
en de aanliggende boulevard 
zitten en lopen bij mooi weer 
vele mensen. Je ligt wat te 
kijk, maar met de kop naar 
de wal is de privacy 
gewaarborgd. We zijn er 
eerder geweest en met de 
zon erbij genieten we 
opnieuw van de bijzondere 
locatie. We blijven er twee 
dagen en zeilen verder de 
Sont op.  

 
We horen dan dat de gezondheidstoestand van een 
goede vriendin verder verslechtert en besluiten we de 
boeg richting Nederland te wenden. We hebben geluk 
met de windrichting en zeilen in vijf dagen via Dragor, 
Bogeskov, Fakse Ladeplads en Vordingborg naar 
Laboe in het Kieler Fjord. In Laboe tank ik 200 liter 
diesel voor € 1,60 de liter.  
 
In het Noord-Oostzee Kanaal ontmoeten we vrienden 
die van Stockholm komen met hun boot. Zij gaan via 
Helgoland naar Nederland. Daar zijn wij een aantal 
jaren niet meer geweest dus besluiten we daar ook 
naar toe te gaan. Over een spiegelgladde Elbe varen 
we op de motor 6 knoop, maar over de grond 10,5 
knoop: dat schiet op. 
 
De zeereis naar Helgoland blijft altijd weer een 
prachtige ervaring als op een gegeven ogenblik het 
roze-rode eiland uit de nevel opduikt. De wandeling 
over het hoge gedeelte is bijzonder: niet alleen de 
wijde blik over de zee rondom maar ook het zicht op 
grote kolonies Jan-van-Gent, zeekoet en vele andere 
vogels. Pijnlijk was echter te zien dat de diesel hier        
€ 1,13 de liter kost    

 
Van Helgoland varen we naar Wangeroog, het meest 
oostelijke eiland. Met onze 1,20 m dipgang kunnen we 
nu onder de Duitse Waddeneilanden bij vrijwel elke 
weersgesteldheid naar Nederland varen. In een week 
tijd zigzaggen we van eiland naar vasteland en terug 
over het Duitse wad richting Nederland. Elk jaar 
genieten we weer van de natuurlijke schoonheid van 
dit gebied. 100den zeehonden zien we onderweg. Elke 
dag zijn we op een andere Duits eiland: Spiekeroog, 
Baltrum, Juist en Norderney.  
 
Over zee vertrekken we naar Nederland. De wind is 
SE 3 tot 5 Bft en op de Cruiser zeilen we naar 
Lauersoog; de 67 mijl leggen we af in 12 uur, een van 

de mooiste zeildagen tijdens onze reis. We horen 
onderweg dat onze vriendin gestorven is en besluiten 
helemaal binnendoor naar Hasselt te varen. Via 
Leeuwarden, Sneek en Tjeuker komen we twee dagen 
later aan in de Nadorst en zijn we op tijd terug voor de 
begrafenis. 
 
We kijken terug op een plezierige reis, maar wel met 
een zwart randje. Het weer was zeer wisselvallig. We 
hebben in 66 dagen 1.167 mijl (= 1.060 km) afgelegd 
met 146 motoruren en 91 zeiluren. We hebben € 720 
aan havengelden en € 58 aan brug- en sluisgelden 
uitgegeven. 
Het weer was gemiddeld 6,1 op de schaal van 
Pelleboer. 
 

Dineke & Hans Havers. 
 
 
 

Met samengeknepen billen onder de 
Ketelbrug door…. 
 
Na 15 jaar in de 9m zeeschouw “Kloek” gevaren te 
hebben, was ik toe aan een andere boot. Ik ben dan 
nog wel niet stokoud, maar vind de bediening van de 
zwaarden, het hijsen van de dikke, bruine zeilen e.d. 
toch wel wat zwaar worden. 
Ja, het is moeilijk om te erkennen, maar op een 
gegeven moment moet je onder ogen zien, dat je niet 
meer “de jonge god” van vroeger bent. Dat valt dus 
niet mee…. 
 
Laat ik ophouden met zeuren. Deze zomer heb ik een 
motorsailor gekocht. Het is een Doggersbank van 
11,80 , een kitsgetuigde kimkieler. Met dit schip kan je 
zeilen én lekker warm (er is ook een CV aan boord) 
binnen sturen. Het schip is ook nog redelijk zeegaand, 
het heeft een vlakkoeling, waardoor je er het hele jaar 
mee kunt varen…. Door de ingestorte markt van 
tweedehands schepen was het schip voor mij ook net 
nog betaalbaar, eerder zou ik dat nooit gekund 
hebben. Belangrijk punt was natuurlijk ook, dat mijn 
vriendin Irma het schip wel zag zitten. 
Kortom een prima schip voor mij. 
 
Natuurlijk ben je zelf vaak té enthousiast en daarom 
was ik een paar keer bij de verkoopmakelaar  - 
vergezeld van de ene keer mijn (vaar)vriendje Ruud 
van Luyk en de andere keer met Sjoerd Wartena – 
gaan kijken. Het schip werd dus van boven tot onder 
met kritische ogen bekeken, er werd een proefvaart 
gemaakt, er vond  o.a. een vlakdikte meting plaats. 
Ook moest er nog wat over de prijs onderhandeld 
worden. Maar….alles kwam goed. 
 
Irma stelde als voorwaarde, dat er tenminste nog een 
persoon met voldoende vaarervaring aan boord zou 
zijn om ons te helpen bij de eerste trip met dit ons nog 
onbekende schip. Het was al snel duidelijk, dat Sjoerd 
Wartena het leuk vond om die taak op zich te nemen. 
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Op zaterdag 25 augustus 2012 vertrokken wij om even 
voor 7 uur uit de jachthaven van Zaadnoordijk in 
Uitgeest. Over het Uitgeestermeer motorden we naar 
de Zaan en wij voeren door de eerste opening van de 
brug bij Westknollendam.  
Het is leuk (echt een aanrader) om de Zaanstreek 
vanaf het water te bekijken. Het is een gebied met 
leuke oude, Zaanse huisjes, molens, oude fabrieken 
uit de tijd van de industriële revolutie (sommige met 
erg bekende namen. Denk aan “de meisjes van 
Verkade”) maar ook met modern vormgegeven andere 
gebouwen etc. Kortom erg afwisselend.  
Mijn professionele loopbaan ben ik in de jaren 1968/69 
in Wormerveer begonnen en er sinds die tijd 
nauwelijks meer geweest. Het was dus leuk om dingen 
van vroeger te herkennen, maar ook om te zien wát er 
allemaal veranderd is. 
 
Over de Zaan liggen een flink aantal bruggen en 
normaal remt dat aardig af. Wij konden onze komst 
echter met de marifoon op tijd aankondigen en wellicht 
omdat het zaterdagmorgen was, konden wij vrijwel 
ongestoord doorvaren. Behalve natuurlijk bij de 
spoorbrug, daar moest wel even gewacht worden. 
Deze tijd werd prima gebruikt om te oefen met stil 
liggen, wat achteruit varen, te zien wat de boegschroef 
doet etc. Omdat er nog niet veel andere vaart was, 
eigenlijk een prima oefengelegenheid. 
 
Na de Wilhelminasluis in Zaandam, werd de Dr J.M. 
den Uijlbrug gepasseerd en voeren we het 
Noordzeekanaal op. 
Inmiddels was het heel hard gaan regenen en konden 
wij voor het eerst genieten van het lekker droog binnen 
sturen. Aangekomen bij de Oranjesluizen stelde 
slimme Sjoerd voor, dat hij de boot wel de sluis in zou 
varen, dan konden wij bij het sluizen goed oefenen 
met de meerlijnen……Goed bekeken van 
Sjoerd…..Irma en ik - ondanks de droge stuurhut - 
drijfnat. 
 
Na de Schellingwouderbrug gepasseerd te zijn, joeg 
slimme Sjoerdje me weer naar buiten met: “Kan jij 
mooi proberen de zeilen te hijsen”. Het regende nog 
steeds en er stond een windje van ruim 5Bft.  
Het was bezeild en we zeilden dus met een aardig 
gangetje voor zo’n boot van ruim 13 ton. Het viel ons 
niet tegen. 
Natuurlijk moest er geëxperimenteerd met de zeilen. 
Varen op rolfok met alleen het grootzeil en dan weer in 
combinatie met het bazaantje, alleen de bazaan e.d.  
Lekker om dingen uit te proberen.  
 
Tussendoor was het droog en dan was Sjoerd te 
vinden bij het stuurwiel in de kuip. 
Maar er waren ook soms harde windvlagen ( rond 75 
km p.u.) en flinke onweersbuien. We konden zo ook 
goed zien wat het schip kan hebben. 
 
Oorspronkelijk hadden we gedacht vanaf Uitgeest 
ongeveer in Lelystad te kunnen komen, maar omdat 
alles zo lekker liep, werd Schokkerhaven als nieuwe 
overnachtingsplek uitgekozen. 

 
Maar voordat je daar bent, moet eerst de Ketelbrug 
gepasseerd worden. Als masthoogte stond in de 
koopgegevens 12,70 meter, als maximale 
doorvaarthoogte voor de Ketelbrug wordt 12,70m 
vermeld…. Aan de vorige eigenaar had ik gevraagd of 
je onder de Ketelbrug, de Hollandse brug e.d. door kon 
varen. Hij had dat diverse malen gedaan…..Zoals 
iedereen weet, kan je bij de Ketelbrug bij flinke wind uit 
westelijke richtingen te maken hebben met opstuwend 
water, wat een aardig hoogteverschil kan veroorzaken. 
 
Met een harde, ruime wind stoven wij op de middelste 
boog van de brug af….. 
Ik had besloten toch te proberen om zeilend onder het 
hoge vaste deel door te varen. 
Toen de brug dichterbij kwam, steeg in het kwadraat 
ook onze twijfel of het wel zou lukken…..een 
belangrijke sanitaire voorzorgsmaatregel is dan het 
“dichtknijpen van de billen”. Dat deden we dan ook met 
volle overtuiging. 
En… het hielp, we scheerden met volle vaart precies 
onder de brug door…..Een zucht van verlichting.  
 
Een prachtige opsteker. Vol goede moed voeren we 
verder. Aangekomen bij Schokkerhaven besloten we 
maar door te varen tot het Zwartemeer, de wind was 
nog goed en het ging lekker. 
Bij het Vogeleiland ging het nog steeds lekker en 
……vanzelfsprekend moest ook de navigatieverlichting 
uitgeprobeerd worden.  Gebleken is dat alle lampen 
het deden, maar dat de schakeling soms wel wat 
vreemd was. Het belangrijkste is natuurlijk dat het 
juiste licht gevoerd kan worden.. 
Tegen 22.00 u voeren wij De Nadorst binnen. In de 
volledige duisternis werd er afgemeerd op de tijdelijke 
nieuwe plek van de “Margriet”. We hebben dan ruim 
15 uur met veel genoegen vrijwel constant gevaren. 
De al weekendtocht geplande tocht werd daarmee 
gereduceerd tot een dagtochtje….. 
 
Sjoerd werd door Erna opgehaald en kon lekker thuis 
slapen. Irma en ik bleven aan boord en sliepen rustig 
zonder angstdroom. De Ketelbrug-spanning had dus al 
weer een plekje gekregen. Waar het goed 
samenknijpen van de billen, al niet goed voor kan 
zijn… 
 

 
 
 

Hans de Graad. 
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En dan nog dit  
 

De nieuwe openingstijden van de nieuwe 

Ramspolbrug, welke op 18 november 2012 in 

gebruik is genomen; 

 

Maandag t/m Zondag  
 
Winterperiode  (1 november tot 1 april)  8.30 – 17.30 
uur  op afroep* 
 
Zomerperiode  (1 april tot 1 november)  8.00 – 22.00 
uur  niet op afroep 
 

* Op maandag t/m vrijdag wordt in de 

winterperiode de brug tussen 16.00 uur en 17.30 

uur en in de zomerperiode tussen 16.00 en 19.00 

uur maximaal zeven keer bediend. 

 
Deze informatie heb ik op 20 november 2012 van 
RWS gekregen n.a.v. vragen die ik gesteld heb op de 
hoorzitting die in het najaar van 2012 werd gehouden 
in Ens. Vlak voor de technische opening van de 
nieuwe Ramspolbrug 
 

 
 
 

Ad Akkerman  

 
Diepte stadgrachten Hasselt getest  
 
Op 12 mei hadden we gevraagd aan de leden met ons 

mee te varen 
met de 
bewoners van 
de J.P. vd 
Bentstichting. 
Doel was om 
met een groot 
aantal schepen 
door de 
grachten van 
Hasselt te 
varen.  

 

Natuurlijk was het afwachten hoeveel leden mee 
wilden. Al gauw bleek dat de onzekere diepgang van 
de grachten van Hasselt de bottleneck was.  
  

Hier een schets hoe de ligplaatsen zijn 
gepland voor de nieuwe kolk situatie 
 
Extra zwart weergegeven in de situatie Het motorschip 
“De Condor “ zoals die eerder op de hoek lag. De gele 
lijn is de nieuw te plaatsen damwand.. 
 
Ik hoop dat op de nieuwjaarsreceptie er een definitief 
Plan zal zijn…   
 

 
 
 
 

Ad Akkerman  

 

 
Uiteindelijk hebben een boot van Natuurmonumenten 
kunnen regelen. Bijna alle cliënten konden daar op 
mee. Samen met de boot van Renald konden we op 
pad. Gelukkig was het droog op een klein spatje na. 
 
En eerlijk; “het was erg leuk om door de grachten van 
Hasselt te varen”  
En de diepgang, nou op de meeste plekken 2.40m. 
dus ruim voldoende. Bij de kalkovens zijn we allemaal 
van boord gegaan. En toen door naar de Molen, daar 
genoten we van muziek en lekkere pannenkoeken.  
 
Een geweldig leuke dag.. 
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Met zn allen op een boot heeft ook wel wat 
 
 
 

 
 
Komen die anderen wel mee ?? 
 

 
 
Altijd maar weer wachten voor de brug !!! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarieven 2012 
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    €     13,18 per m2 
Liggeld – wintertarief    €       6,59 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  € 0,65 pp per nacht  
 
Liggeld Passanten € 0,90 per m2 minimaal  € 5,=/dag 

Douchemunten  € 0,50 bij de fam. Schaapman  
 

 
 
 
Opzeggen ligplaats voor 15 december 
2012 via degraad@planet.nl of    
Sluizerdijk 2   8061 AA Hasselt   

 
 
 
WSV De Nadorst is lid KNWV, 
Ons lidnummer is  433.  
 
 
 
 
Website   www.jachthavendenadorst.nl 
 

mailto:degraad@planet.nl
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Samen met mijn broer naar zijn 
vakantiehuis in Les Sables D’Olonne.  

 
Zo,n 1025 km van Hasselt. Om te klussen en om naar 
de voorbereidingen van de Vendeé Globe te gaan 
kijken.  
 

 
 
In Les Sables D’Olonne waar zijn huis staat is ook de 
haven waar alle schepen die meedoen ter 
voorbereiding aan grote pontons lagen. De race wordt 
gevaren met IMOCA 60 voets zeiljachten.  Overdag 
zag je dat er nog wat “geoefend” werd. Maar in de 
middag lag alles weer aan de pontons.  Ik keek mijn 
ogen uit. Wat een grote schepen en wat een lijntjes. 
En die sfeer, het zal vast aan het weer en de wijn 
gelegen hebben maar mn broer en ik hebben 
genoten.. Bijzonder te vermelden dat alle toegang 
GRATIS was, daar kan Sail Amsterdam nog wat van 
leren. Pilsje gewoon 2,50 en ook nog Heineken !!!  
De race duurt ongeveer 3 maanden en wordt non stop 
gevaren. De schippers lijken soms nog “jochies” of ben 
ik ……. 

 
 
Als je het leuk vind om te kijken waar de schepen te 
volgen. Zoek op;   
 

www.vendeeglobe.org  

  

 
 
Nu snap ik waarom de prijzen van kledingmerken wat 
uit elkaar liggen. 
 

 
 
Nog even nadenken of alles….. 
 

 
 
Oja het was druk hoor, en we hebben het klussen niet 
afgekregen. Maar wel genoten.. 
 

Fijne feestdagen  

Ad Akkerman  


