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Een kleine vloot dit jaar: twee boten met in totaal zes opvarenden. Ik ben als opstapper
ingedeeld bij Han Julius op zijn schip de Windflower. Vrijdagochtend 13 september om even
voor 10 uur rijd ik de parkeerplaats van de Marina in Medemblik op en brengen we de
bagage aan boord. Na een kopje koffie en nadere kennismaking gooien we de trossen los en
gaat het richting Amsterdam. De wind is vrij zwak en we zijn dan ook pas halverwege de
avond bij de Marina Amsterdam, waar we net lang genoeg aanleggen om Johan Lannoo uit
Gent aan boord te laten stappen.

Vertrek bij avondrood uit Marina Amsterdam

Direct weer door richting IJmuiden. De wind is nog steeds zwak maar dreigt op termijn naar
het westen te draaien, waardoor we na de zeesluizen direct richting Engelse Oostkust
doorvaren om de kans op een oversteek niet aan ons voorbij te laten gaan. De Klazina met
Rob, Riëtte en Wim is ons al zo’n twee uur vooruit.

Voor mij is dit mijn eerste overtocht, een lang gekoesterde wens. Met een zwakke,
draaiende wind op de kont is het wel vervelend varen. Toch maar een bulletalie gezet en de
motor in het werk om nog een redelijke snelheid te halen.
Han gaat benedendeks wat rust nemen en Johan en ik sturen gedurende het eerste deel van
de nacht om beurten de boot richting Lowestoft. Veel te zien onderweg aan de Nederlandse
zijde van de Noordzee: windmolenparken, ankergebieden, een olieplatform.



Maanlicht en een vrijwel vlakke zee op weg naar Lowestoft

De shipping lanes die we over moeten zijn bijzonder rustig. Engeland blijkt een kwestie van
zitvlees en toch ook een wat sterkere maag, want ondanks dat er nauwelijks sprake is van
enige zeegang word ik toch wat weeïg in de maag. De overheerlijke bonbons die Johan uit
Gent heeft meegenomen en waarmee we ons ontbijt startten gun ik op gegeven moment
aan de vissen.

De zeeziekte kwam wat onverwacht. Ik heb in heel wat zwaarder weer gezeild, ook op de
Noordzee, maar had tot nu toe nooit ergens last van. Gelukkig blijf ik wel functioneren (al
ben ik wat zwijgzaam) en zodra de maag geleegd is is alles eigenlijk weer oké. Eten en
drinken doe ik echter pas weer aan wal. Bij aankomst in Lowestoft op zaterdagavond meren
we af naast onze reisgenoten en blijkt dat Wim op de Klazina ook onverwacht last had
gekregen.
Johan biecht op dat zijn vrouw apotheker is en dat hij van haar een potje straffe zeeziekte-
pillen heeft meegekregen, waarvan hij me er één aanbiedt. Ze moeten wel 12 uur tevoren
worden ingenomen en ik slik de capsule gelijk door om goed voorbereid te zijn op de
volgende etappe. Nauwelijks een minuut later komt Rob langs en deelt mee dat we door
gebrek aan wind morgen in de haven blijven liggen. Pil voor niets geslikt; hopelijk heeft het
nog wat interessante bijwerkingen. Dan eindelijk te kooi na een tocht van 36 uur. Wel moet
ik uitvogelen hoe ik mijn 2 meter lange lijf in mijn slaapzak in de lage en diepe hondenkooi
wurm, maar het lukt!



De vloot is nog compleet in de haven van Lowestoft

De volgende dag gaan we met de bus naar Southwold, een leuk Engels badplaatsje even ten
zuiden van Lowestoft. Het heeft een heuse pier en het is fantastisch strandweer. Bleke
Engelse lijven vangen nog wat nazomerzon op en Riëtte heeft daar ook wel oren naar.

De pier van Southwold op een warme nazomerdag

Han trekt er op uit om in boekantiquariaten rond te snuffelen zodat Rob, Wim, Johan en ik
langs de boulevard naar het haventje van Southwold lopen, even ten zuiden van het plaatsje
aan de rivier de Blyth.



De veerdienst over de rivier de Blyth

Onderweg heerlijke bramen gegeten. Na een pint en wat crisps op het terras van de
Harbour Inn wandelen we terug en nemen de laatste bus naar Lowestoft.

Genieten van de zon aan boord van de Windflower



Op maandag is er nog steeds (te) weinig wind. Toch vertrekken we richting
Harwich/Lowestoft, waar we aan het einde van de middag de rivier de Orwell opvaren naar
de marina van Woolverstone. We passeren Pinn Mill met de bekende Butt & Oyster pub,
maar een trip naar deze pleisterplek voor Nederlandse zeezeilers – een andere wens van
mij – wordt afgeblazen als blijkt dat daar die avond nauwelijks iets warms te eten te krijgen
is. Er blijken op stevige wandelafstand gelukkig prima alternatieven te zijn.

Dinsdag varen we de rivier weer af met het plan om de Thames monding over te steken
naar Ramsgate. De Klazina is ons al een uurtje vooruit en Rob laat vanaf zee weten dat de
wind niet gunstig is en dat hij Ramsgate toch niet ziet zitten. Er wordt besloten om een
andere rivier op te varen, de Deben, met de monding iets noordelijk van Felixstowe. We
komen er tegen vloed aan en varen in een nauwe vaargeul tussen zandbanken door de rivier
op.

Bij het opvaren van de Deben staat er een sterke stroming in de smalle geul tussen zandbanken door.

Onze bestemming is Woodbridge, een klein plaatsje een flink eind de rivier op, waar in een
oud waterbassin van een getijdemolen een jachthaven is gebouwd. In het bassin staat altijd
minstens 2 meter water; de rivier zelf is met eb voor het grootste deel verdwenen. Alleen
met hoogwater kan je hier in en uit: de Klazina gaat met zijn 2 meter diepgang dan nog net
over de drempel heen. Het is om 3.00 uur en om 15.00 uur hoogwater, en we besluiten
om ’s nachts even na drieën te vertrekken. In de slecht betonde en sterk meanderende
rivier gaat de Windflower voorop en proberen Johan en ik op de voorplecht met zaklantaarn
en Navionics app onze weg te vinden tussen aanmoorings afgemeerde boten door. We
worden een beetje geholpen door een vrijwel volle maan en een wolkeloze hemel, maar het
is desalniettemin lastig om de vaargeul te ontwaren en aan te houden. Al snel merken we
dat de Klazina, die een halve meter dieper steekt dan de Windflower en kort achter ons aan
zou varen, ons niet meer volgt. We zien de boot een paar honderd meter terug stilliggen en
wat we al vermoeden wordt via de telefoon bevestigd: de Klazina is in de modder
vastgelopen en kan zich niet loswerken. We kunnen op het afgaande tij weinig voor de
Klazina betekenen en besluiten door te varen. De rivier stroomt steeds sneller (en om
bestuurbaar te blijven moeten wij zelf nog een tandje harder) en na een goede 1,5 uur
komen we met flinke vaart aan bij de lastige zeemonding. Het is nog altijd pikkedonker en
tot onze schrik zijn de boeien die ons tussen de zandbanken door moeten geleiden niet
verlicht. We proberen met onze zaklantaarns de boeien te vinden en ik begin me toch wat
ongemakkelijk te voelen als er plots een groene boei opdoemt, recht voor onze boot. We
schreeuwen ‘stuurboord’ naar Han en zijn de groene boei nog niet voorbij of het silhouet
van een volgende boei is net tegen de nachtelijke achtergrond te onderscheiden. We zitten
gelukkig in de vaargeul en na ook de laatste rode boei te zijn gepasseerd kunnen we onze



koers verleggen naar het zuidoosten, richting België. Ik besef me dat we geluk hebben
gehad dat de posities van de boeien op onze Navionics app nog aardig bleken te kloppen
met de werkelijkheid. We horen achteraf dat de Klazina hier de volgende dag bij daglicht op
een grindbank is gevaren.

Er volgt weer een lange dag op zee, en om te kijken of ik inmiddels al een beetje
ingeslingerd ben besluit ik om Johan niet om nog een zeeziektepil te vragen.
Er staat vandaag gelukkig een aardig briesje en de motor kan al snel worden stilgezet. Met
de wind is er ook wat meer zeegang dan op de oversteek vanuit IJmuiden en hoewel de
golven niet hoger dan 1,5 meter zijn krijg ik het opnieuw te kwaad en is het aan Han en
Johan om zich aan de laatste bonbons tegoed te doen. Ik sla even over.

De bodem van de doos bonbons komt in zicht, de Belgische kust gelukkig ook!

Onderweg komen we een heuse scheepsrotonde tegen met een diameter van vele
zeemijlen en met een lichtschip in het hart ervan. Gelukkig valt het mee met het
scheepvaartverkeer en komen we hier gemakkelijk doorheen.



Trimmer en stuurman

Oostende kondigt zich tegen het einde van de middag aan de horizon aan in de vorm van
een hoog en markant flatgebouw, maar het is nog bedrieglijk ver en het duurt dan ook nog
vele uren voordat we de haven invaren. Daar heeft Johans echtgenote – die vanuit Gent
naar Oostende was gekomen – tijdenlang gewacht op onze aankomst. Haar wachten en
onze ontberingen van de reis zijn echter snel vergeten boven een bordMoules-fritesmet
een Belgisch biertje ernaast.

Afgemeerd in de haven van Oostende

De dag erop horen we dat de Klazina zijn weg heeft kunnen vervolgen en van plan is om ook
naar Oostende te varen. Wij varen echter door naar het noorden en hopen ’s avonds in
Scheveningen af te meren. Omdat het windstil is wordt het de hele dag motoren. We
hebben de stroom het grootste deel van deze etappe tegen en halen een gemiddelde van
maar enkele knopen per uur. De Zeeuwse eilanden kruipen tergend langzaam voorbij en het
is al rond middernacht als we bij de Maasmonding aankomen. We roepen ‘Maas Entrance’
op op kanaal 3, maar krijgen geen reactie. Nog maar eens proberen. En nog eens.
Dan maar het ‘Pilot Maas’ kanaal aanroepen; zij gaan over de naastgelegen sector en zullen
ons mogelijk ook wel kunnen helpen. Ditmaal wel direct reactie, maar we worden weer naar



kanaal 3 verwezen met de mededeling dat ze ons daar prima kunnen horen en ook reageren
op onze oproepen. Na nog een aantal vruchteloze pogingen op kanaal 3 komen we tot de
conclusie dat er voor ontvangst van dit kanaal blijkbaar iets mis is met de marifoon aan
boord van de Windflower. Toch terug naar ‘Pilot Maas’ en als we de situatie hebben
uitgelegd nemen zij het stokje over en krijgen we al snel het sein dat we de Maasmonding
mogen oversteken. Na nog zo’n 3 uur varen leggen we midden in de nacht in Scheveningen
aan.

Een kort nachtje en dan weer door richting Amsterdam. Voor het uitvaren van de haven wel
eerst de verkeersleiding om toestemming vragen. We worden verzocht om naar het
noordelijke deel van de Tweede Haven te varen en daar even te wachten: er komt net een
vissersschip naar binnen. We zien de boot al opstomen in het smalle verbindingskanaal
tussen de Eerste Haven en de Tweede Haven en keren de Windflower in het noordelijke
deel van de haven. Han legt het schip vlak naast de ingang van het kanaal stil en we wachten
tot de vissersboot gepasseerd is. Tot onze grote schrik stuurt de visser zijn schip bij het
uitkomen van het kanaal direct hard naar bakboord. De brug van het schip bevindt zich dan
nog in het verbindingskanaal en de schipper ziet ons dan ook helemaal niet liggen. Veel
consternatie, ook op de kade waar een aantal mensen van de ochtendzon geniet. Met
geschreeuw en armzwaaien proberen we de aandacht van de schipper te trekken. Op het
laatste moment ziet deze het gevaar en slaat hij hard achteruit, maar een botsing is niet
meer te voorkomen. Ik houd me vast aan de voorstag terwijl de boeg van de vissersboot een
paar meter boven ons dek uittorent. De Windflower wordt geraakt en komt even schuin te
hangen. Dan zijn de boten weer los en wordt er over en weer boos geroepen. We nemen de
schade op, maar de rompen van de boten blijken elkaar niet geraakt te hebben. De V-
vormige, breed uitlopende boeg van de vissersboot is rondom behangen met oude
autobanden en het schip heeft daarmee de verstaging van de Windflower geraakt. We
kunnen uiteindelijk geen schade ontdekken en gaan toch maar gewoon op weg.
Buitengaats hijsen we de zeilen, maar de wind is nog altijd zwak en de motor moet bij. Ter
hoogte van Noordwijk worden we geënterd door een team van politie en douane. Naast dat
deze heren het schip van binnen kort inspecteren willen ze ook allerhande papierwerk zien:
van een bewijs dat er BTW is betaald voor het schip zelf tot bonnetjes voor de rode diesel
die we in Engeland hebben getankt tot aan een bedieningscertificaat voor de marifoon.
Alles wordt opgeschreven en gefotografeerd maar uiteindelijk is men tevreden en krijgen
we alleen een vriendelijk verzoek om de verplichte motorkegel alsnog op te hangen.

De avond valt als we het Noordzeekanaal opvaren richting Amsterdam en nog net voor het
sluiten van de keuken schuiven we aan in restaurant Loetje bij de plaatselijke Marina. Onze
beloning na een korte nacht en een avontuurlijke dag is een heerlijk malse biefstuk. Ik ben
thuis met het gezin net overgeschakeld op voornamelijk vegetarisch eten maar zondig graag
nog 1x met volle teugen.

De volgende ochtend beginnen we aan de laatste etappe naar Medemblik. Liggend in de
Oranjesluizen zien we de Schellingwouderbrug net weer dicht gaan. Nou ja, dan maar even
wachten. Dat wachten blijkt echter een uur of 2,5 te duren; er is een wandeltocht gaande en
de brug blijft dicht zo lang er nog groepen wandelaars aankomen. Het Markermeer achter
de brug lonkt en er staat voor de verandering een beste wind. Frustrerend om na een week
waarin we veelal op de motor moesten varen op de eerste dag dat het goed doorwaait



(tevens de laatste dag van de tocht) zo lang stil te moeten liggen. Uiteindelijk is het dan zo
ver en vaart een groot flottielje aan zeilboten door de brug het Markermeer op.

We zeilen het Paard van Marken met flinke snelheid voorbij

Het is werkelijk perfect zeilweer op de laatste dag: volop zon en ruime wind, kracht 5.
“Champagne sailing” heet dat, las ik onlangs. Heerlijk einde van een enerverende tocht
waarop we zo’n 450 zeemijlen hebben gevaren. Dank aan schipper Han en mede-opstapper
Johan voor het aangename gezelschap en met een schat aan ervaringen rijker rijd ik van
Medemblik weer naar huis.


