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VAN I}E Rf,DACTIE

Met veel plezier hebben wij weer een prachtig
nummer van de Scheepspost gecomponeerd.
Ook ditmaal weer een speciale uitgave, en wel
ter gelegenheid van de presentatie van onze
tweede cd. Toch gaat dit nummer daar inzln
geheel niet over! De teksten van onze liederen
zijn immers exclusief voor de cd-hoes. En
verder valt er over de cd niet veel te schrijven,
maar des te meer te luisteren.
Daarom gaat dit nummer vooral over de
nautische ervaringen en verwachtingen van
onze koorleden. Hoewel de meest sterke
zeemansverhalen ons nu lijken te hebben
bereikÍ, zien wij met spanning uit naar het
kleine verhaal dat wellicht nog bij andere leden
onder de pen is. Zowetenwe bijvoorbeeld dat
Cor nog eens een reis met een veerpontje heeft
gemaakt. En een niet nader te noemen lid liet
z'n speelgoedbootje eens bij het van Heutz
monument varen. Voor het volgende nummer
van de scheepspost verwachten wij dus weer
vele bijdragen!
Verder is dit nummer gevuld met enkele
poëtische overpeinzingen, verzameld door Ris.

Veel leesplezier!

Rene, Gijs, Ben



WEST}VAARTS MET DE MK63

Afgelopen zomer maahe de MK63 van Peter
Dorleyn een tocht langs de Oostkustvan
Engeland. Na de haatste jaren de wateren rond
Denemarken, langs de Oosïzeekust vsn
Duitslqnd en een stukje van Polen te hebben
bevarenwerd het tiid om de stevenvan de
MK63 westwaarts te shnen (*). Voetnoot(*[n
1986 was de botter al een keer eerder in
Engeland, deze reis is beschreven in Spiegel
der Zeilvaxt (1986, no.10 en 1987, no.3)
Oorspronkelijkwaren er in 2002 al plannen
om die richting op te gaan, maar een
aanhoudende westenwindweerhield ons er van
om aan de oversteek te beginnen. We besloten
toen maar weer de Nederlandse en Duitse
waddeneilanden langs te vqren.en bezochten
het gebiedvan de Nord Fríesische eilanden.
Ondanlcs het matige zomerweer hadden we
toch een mooie reis met ols hoogteptmt het
bezoek aan de terpeilandenvqn Die Halligen"
De maand juni van 2A03 kende een periode
van stabiele oostemttind en mooi weer. Het
weekend van ons vertrek gaf de
weersverwachting echter een overgtmg na6r
zuidwesten wind met buíen-

De oversteek
Om half twaalf 's avonds op de dag van
vertrek vanuit Hoorn varen we de sluis bij Den
Oever binnen. Willen v/e op korte termijn kans
maken om de overkant op een redelijke manier
te halen dan moeten \rye nu doorvaren om
zolangmogelijk van de oostenwind te
profiteren. Het tij leent zich ervoor: op de
Waddenzee loopt de ebstroom inmiddels goed
door. Een aal.rtal V/ieringer vissersschepen
vaart ook richting Noordzee. Deze belichten de
blinde boeien met hun schijnwerpers. Dit
maakt het navigeren voor ons ook wat
makkelijker. Am2 uur's nachts liggen we op
zee.Een pÍur uur latel het is inmiddels weer
licht geworden, passeren we de uiterton en
koersen we pal west. Het plan is om bij
Lowestoft, vanaf Den [Ielder 120 mijl
westwaarts, binnen te lopen.
Voor de platforms van het olieveld Helm
verleggen we enige tijd de koers. Daarna kan
de fok te loevert, we lopen 4 knopen. Het ís
gaan regenen als een scherpjacht onze koers
kruist. Het de 'Shalom fV'van Ben
Hoekendijk. Hij is kenner bij uitstek van de
East Coast Rivers en schrijver van het boek
'De Overtocht' dat we aan boord hebben"

Gedurende onze reis zullen we nog vaak
zeggen 'even kijken wat Ben ervan vindt'.
Bemanningslid Paul vangt vlot 4 dikke
makrelen die we ons bij het avondeten goed
laten smaken. Met goed gevulde magen
passeren we rond I uur zonder problemen de
eerste shipping lane. Door het langdurige
slingeren heeft vooral het touwwerk het z\ /aaÍ.
Op de plek waar de grootschoot het boord
raakt ligt een papje touwvezels. Tussen 9 en l0
uur draait de wind naar het zuiden en moet de
fok over. Inmiddels is het droog geworden en
varen we met nog za'n35 mijl te gaan de
heldere nacht in. Een vrachtschip op een
kruisende koers lijkt, als we onze koers willen
verleggen, voor ons uit te wijken. Hier en daar
zijn er lichtjes op het water, het blijken kleine
visserschepente zt1n. De snelheid is
teruggelopen naar2 knopen en bovendien
ruimt de wind steeds verder. We verleggen de
koers zuidelijker om hoogte te winnen in
verband rnet de verwachte ZW wind. Tegen 4
uur 's ochtends trekt de wind aan en gaat de
botter aan de wind behoorlijk te keer. Met de
komst van het daglieht zien we vaag de engelse
kust. Door de ebstroom en de wind zijn we
inmiddels al ten NO van Great Yarmoutli
beland. Om ongeveer 5 uur verkennen we de
eerste boei, de NO kardinaal van het Cross
Sand. AIs gevolg van de hoge golven is de
voortgang niet erg groot, ook de ebstroom zet
ons de verkeerde kant op. De vermoeidheid
begint nu wel erg toe te slaan. Na verloop van
tijd wordt de zeeganggelukkig minder en
geholpen door de vloedstroom naderen we
Great Yarmouth. We zeilen over het zuidelijke
deel van Corton Sand en oÍn ongeveer twaalf
uur liggen we voor de havenhoofden.

Ifet vaargebied van de Engelse Oostkust
Zowel Great Yarmouth als het 7 miil
zuidelijker gelegen Lowestoft liggen aan de
monding van een rivier. Beide havensteden
hebben een lange maritieme geschiedenis,
vroeger werden ze gebruikt voor de visserij en
de marine, maartegenwoordig zíjnze vooral
belangrijk bij de ontginning van gas- en
olievelden op de Noordzee.
Bij het binnenlopen van Great Yannouth
worden we geholpen door de sterke
vloedstroom. De rivier verbindt de zee rnet het
natuurgebied Norfolk Broads zodat er met
ieder tij flink wat water wordt verplaatst. Voor
de brug bij het oude stadscentrurn Ieggen we
aan brj Town Hall Quai. Moe maar voldaan
gaan we na 2 etrnalen varen eindelijk te kooi"



Later- op de dag bekijken we de stad, het blijkt
een behoorlijk toeristische badplaats te zijn.Er
is een boulevard met veel kermis atkacties,
discounts en schreeuwende borden. Direct
naast het drukke marktplein maakt het 300 jaar
oude Fishersmens Hospital, een hofie voor
bejaarde en armlastige vissers, een verstilde
indruk. (foto?)
Na een rustdag is Lowestoft de volgende haven
die we aandoen. We leggen aan brj de 100
jarige, enigszins pompeuze Royal Norfolk and
Suffolk Yachtclub. Het liggeld is niet mis,
maar eindelijk kunnen we weer eeils onder esn
warÍne douche.
De kust tussen Southwold en Harwich draagf
de naam Heritage Coast. ln deze omgeving
Iiggen slechts enkele kleine plaatsjes en het
onbedorven landschap wordt doorsneden door
een aantal getijde rivieren. Naast
landbouwgrond zijn er bossen en moerasseÍL
vaak in beschermde natuurgebieden. De getij
str"oming is vooral langs de kust wij sterk en
hier geldt dat de vloed uit het noorden komt.
Voor ons komt dat goed uit omdat we
zuidwaarts langs de kust varen en ook bij het
opvaren van de rivieren van de vloedstroom
kunnen profiteren. Langs de kust monden
achtereenvolgens de getijde rivieren de Blijth,
de Ore en de Deben in zee uit. Alledrie hebben
ze eefi smalle invaart met een grindrug bij de
ingang die verder omgeven is door steile
grindbanken "Deze grindbanken kunnen zich
tijdens een storm verplaatsen. Ze veroorzaken
ook een sterke dwarsstroom. Hoewel de
doorvaart is aangeven door een aanÍal boeien,
wordt aangeraden om via marifoon verdere
details op te vragen.

Vanaf Lowestoft zeilen we met een licht
windje in anderhalf uur naar de monding van
de Blijth. Met flinke stroom mee varen we op
de motor het riviertje cp. Het ziet er hier erg
landelijk uit; wrakke steigertjes en zwarte
vissersschuurtjes op de wal, weilanden
rondom. AIs we met een flink vaartje langs
Blackshore Quay varen horen we iemand
roepen: 'where do you think you are going
to?'. 'We have a bridge!'. Het blijkt later de
jonge vrouwelijke havenmeester van de
Southwold Yachtelub te zrjn die zieh afvraagf.
of we wel op de kaart hebben gekeken. Maar
Peter is hier eerder geweest en legt met een
f,orse draait de botter op de stroom, waarna we
langszij een werkscheepje vastmaken
Het rustige plaatsje Southwold bereiken we via
een wandeling door de weilanden. Aan de

boulevard staat een gebouwtje met de
'Fishermens reading room'. Het is de plek
waar de visserlui van oudsher samenkomen om
aan de leestafel kranten en tijdschriften te
lezen. De ruimte is verder gevuld met luie
stoelen, scheepsmodellen, schilderijen en oude
foto's.

De volgende dag zeilen we met weinig wind
naar de Ore" Voor de riviermonding ligt de
uiterton, niet ver daar vandaan een rode ton en
behoorlijk naar bakboord een groene. Er zijn
wat meer jachten in de buurt en de te volgen
route wordt al snel duidelijk. Bij het aanvaren
van de geul lijkt de stroom mee te vallen, maar
eenmaal tussen de grindbanken komen we in
een stroomversnelling en gaat het flink te keer.
River Ore is verder erg rustig en landelijk met
veel watervogels. De smalle landtong die de
rivier aan stuurboord van de zee scheidt was
tot voor kort oen militair oefenterrein en is nu
een natuurgebied. Ongeveer 14 mijl stroom
opwaarts ligt Orford in een bocht van de rivier.
Aanmeren langs de kade is niet toegestaan en
dus nnaken we vast aan een van de lege boeien
(moorings) op de rivior. Met de vlet gaan we
aan wal. Daar brengen we een bezoek aan het
aardige plaatsje en bekijken de toren van het
kasteel die stamt uit de tijd van \tr/illem de
Veroveraar (1165). Vanaf dit punt is er een
prachtig uitzicht over de omgeving. (foto?)
Bij het uitvaren van de Ore zijn we de
volgende dag alleen. Met de ebs{room varen
we bij gebrek aan wind op de motor riehting
zee.Te laat hebben we door dat de botter te
veel dwars wordt weggezet. Bij de waterbalk
slaat de top van een breker aan boord en
knarsend bonkt de scheg over het grind. Met
extra gas erbrj zijn ïr/e weer snel in dieper
vaarwater. De kracht van de dwarsstroom en
het ruige water boven de grindbank maken
grote indruk.

De volgende rivier die we bij onze tocht langs
de kust opvaren is de Deben. Het landschap is
hier heuvelachtiger. De oevers van de rivier
zijn her en der bebost en er liggen mooie
plaatsjes als Ramsholt en Waldringfield. Op de
rivier ligt hct vol met aan omoorings' gemeerde
jachten. Met halve en Íuln de windse koers is
het lastig om alles vrij te varen. We varen door
tot Woodbridge. Peter belt de havenrneester
van de Tide Mill Yacht Haóour. Het is een
jachthaven die gebzuikt maakt van het oude
bassin van een getijde watermolen. Even later
worden we met open armen ontvangen, er



wordt plaats gemaakt vlak bij de ingang van
het bassin \À/aaÍ we een prachtig uitzicht
hebben over de rivier en de oever aan de
overkant. (foto)

De botter van \iloodbridge
lïloodbrigde heefi ieís met Nederlandse
platbodems. Langs de kade liggen een klipper,
een tjalk en e€n rood geverfde lemsteraak die
alledrie als woonschip gebruih worden. Wat
verder síToomopwaarts ligt er zelfs een botter
tegen de wal" Peter vertelt dat kij deze l6 jaar
geleden ook al in Woodbridge zag. Het is de
'Windhetver'. In heí boek 'Ihe Deben River'
(Robert Simper, 1992) staat eenfoto vsn het
schip waarbij vermeld wordt dat het
oorspronkelijk aJkamsÍig is van de oostkust vsn
het lJsselmeer en dat het in 1965 nssr
Enge land is overgebracht.
Op een avond gaanwe met de vlet bij de
Windhover op bezoek. De botter verkeert in
zeer deplorabele staat, de romp is grijs, het
boeisel roze geverfd. Bakboord achter gaapt
een gat von een paar vierkante meter. Peter
merkt op dat de nvaarden ondersteboven
hangen. Binnen ligt een dikke laag rnodder.
Het weerhoudt Pcul er niet varu am op
onderzaek uit íe gaan- Hij vindt een roestige
maar nog intacte haardplaat- Als ware
behoeders van het Nederlantdse cultuargoed
slepen we de plaat aan boord van de vlet. Juíst
dan zie ik een Landrover jeep met hoge
snelheid over het grcslmd naderen" Het lijh
ons verstsndig om onze afvaart niet langer uit
te stellen. Als we weg roeien krijgen we nog te
horen dat we hier niets te zoeken hebben en
dat het 'private property' is. De haardplaat
wordt aan boord van de MK 63 afgezonken op
de bodemvan de brm. De volgende dagvertelt
Peter dat hij na dit avontuur erg oïtustig
geslapen heefi.
(foto uit boek enfoto van nu)

Op onze tocht langs de kust naar het zuiden
bezoeken we de volgende dagen de Walton
Backwaters. Daartoe moeten we eerst de
aanloop van haven van Harwich passeren. Het
is de drukste scheepvaartroute van Engeland en
het meest noordelijke deel van het uitgestreftÍe
Thames estuarium, We volgen de voorjachten
aanbevolen route en laveren daarnarichting
Backwaters. Het Hamford water vormt de
toegang tot dit mcoie natuurgebied van
eilandjes, schorren, kreken en modderbanken.
We overnachten aan de steigers van de
Iandelijk gelegen Titchmarsh Marina, met 400

ligplaatsen de grootstejachthaven van de
Oostkust. Later tijdens de reis bezoeken we het
ondiepe oostelijke deel van de Backwaters. We
houden een rustdag in dit verstilde gebied dat
brj laag water helemaal droog valt. Een paar
huisjes aan de wal vormt Landemere Quay.
(foto?). Bij hoog water kunnen we met de vlet
hier de wal op.

Als laatste wil ik hier nog Brightlingsea aan de
rivier de Colne noemen. Deze plaats was
vroeger een belangrijk eentrum voor de bouw
van de smack, het meest bekende visserschip
van de engelse Oostkust (zie smack en
bawleys). Tegenover de werven meren we af
langszij een smack die gelijk met ons is
binnengelopen. De eigenaar is onder de indruk
van de zwaÍe bouw van de MK63 en hij nodigt
ons nadrukkelijk uit om komend weekend mee
te doen met de lokale wedstrijd. Helaas kunnen
we hier niet op ingaan omdat er rond die tijd in
Harwich een bemanningswissel zal zijn.
Tijdens de eerste drie weken van de zwerftocht
langs de kust werden nog een aantal rivieren
bevaren en plaatsjes bezocht- In een volgend
artikel zr.lllen deze en de terugtocht via de
Belgische kust aan de orde komen.

Smacks en Bowleys
De traditionele visserschepen van de engelse
Oostkust zijn de smack en de batuley. Deze
schepen zijn in de loop der tijden ontwikkeld
en a(mgepast aan het vissen in de ondiepe
locale wateren. Het zijn slanke schetrten met
een rechte voorsteven en een lange rechte kiel.
De bawley heefi een brede platte spiegel,
terwijl de srnack een sierlijke overhangende
spiegel heejt. De schepen hebben achter een
laag vríjboord en over de hele lengte een breed
dek met een lage verschansing"
Een truik in het midden van het schip geefi
toegarug tot het vísruim- Voordat de smacks een
hulprnotor kregen bevond het
bemanruingsverblijf zich achter het visruim. In
het voorschip werden de vísuitrusting en de
zeilen bewaard. Bij de ba,,vleys was het luik
van het visruim langwerpig en stond er een
kachel opgesteld om de gevongen garnalen
aan boord te koken.
Smacl<s en bawleys zíjn kotter getuigd, waorbij
de bawley oorspronkeltjk geen §ek had. De
schepen zijn voorzien van een enortne
boegspriet een relatief korte mast met een
lange steng. Boven het gaffelzeil kam een groot
topzeil gevoerd worden. De scltepen presteren
goed can de wínd, zijn zeewaardig en snel.



Kleine smacks hebben een lengte v(m ongeveer
1l meter en eenwaterverplaatsingvan 12 ton
register. Deze smacks visten vooral ap oesters,
de bawleys op garnalen enwitvis. Vooral in de
riviermondingen van de Colne en Blacla,vater
werden met sleepnetten oesters gev(mgenen.

De grotere smacks tot ongeveer 15 meter en 18
ton visten langs de kwt en op volle zee. Naast
oesters bestond de vangst uit sprot, met het
sleepnet werd ook wel op zeesterren e7,

masselen gevist. De zeesterren werden voor de
bemestingvan het boerenland gebruiH. In de
negentiende eeuyt) voeren er een pa6r honderd
smacks van de kust van Essex. Velenwerden
gebouwd en hadden htm thuishqven in
Brihtlingsea. Een van oude scheepswerven
wordt nu gebruikt door de Colne Smack
Preservation Society. Ongeveer 100 vooral
kleinere uit de visserij aJfuimstíge smacks
varen nu nog rond-
De grootste smacks zijn rond de twintig meter
lang, hiermee werd rond de Britse eilanden, de
kanaaleilanden, de kust van Frankrijk of
Nederland naast witvis ook op diepzee oesters
en SintJacobsschelpen gevist. Rond 1920-30
voeren alleen vanuit Lowestoft al 300 grote
smacks. De Excelsior (LT 472), gebouwd in
1921, is twintig jaar geleden volledig
gerestaureerd en vaart als charter.

Fritsvan derMark
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EEN GLOED}IIETIWE VOORZTTTERS-
TIAMER. VOOR RUMOR

Acn het begin van de algemene leden
vergaderingvan april ditjaarwas er ineens
die voarzitlershamer. Zo mooi dat ik hem
nauwelijlrs &trfde te gebruiken. Geheel
gemaakÍ door onze Koos Selier. Namens
iedereen bedankt, Koos, voor dit prachtige
stukje vakwerk! Jammer dat we maar éen keer
perjaor vergadereru!
Hieronder een stukje van Koos over de historie
van de voorziÍtershamer en de
houtsoort waaruit hij de bijl maakte.
Frits

Van bijl naar hamer
De voorzittershamer stamt af v?n een scherpe
tweebladige aks, die in de woege
Middeleeuwen en daarvóór onder meer
gebruikt werd om mensen te straffen, als zij
zich niet aan de regels van de volksvergadering
hielden. Wie zonder permissie van de leider
het woord nam, liep kans een stuk van
zijn mantel te verliezen. Bij ernstiger
vergrijpen, zoals openlijke geweldpleging
tegen medevergaderaars, diende de rituele
strijdbijl om van de daders een stuk vinger of
in het ergste geval het hoofd afte hakken.
De evolutie van een scherpe strijdbijl naar de
gepolijste botte voorzittershamer waarÍnee
uitsluitend op tafel wordt geslagen,
weerspiegelt de "beschaving van het
vergaderen."
Dit beschavingsproces waarbij vergaderaars
elkaar dwingen tot stabielere en subtielere
vorÍnen van zelfbeheersing is nog steeds
gaande, evenals de ontwikkeling van de
voorzittershamer.

Goudenregen
Onbekend maakt onbemind. IiVeinigen weten
dat de grootste schaffen gewoon in de
achtertuin groeien, overigens is deze
bijzondere populaire sierboom tegelijkertijd
één van de giftigste die men in onze tuinen kan
aantreffen. Het donkerbruine hout is bijzonder
hard en wordt met de jaren donkerder en
voornamer. Vroeger toen men hout nog niet zo
goed een andere tint kon geven, was er naar het
kernhout van de GoudenÍegen veel vraag als
surrogaat voor ebbenhout. Het lichte spint
vormt een ÍurrgenaaÍn contrast met het teak-
achtige kemhout.

Koos
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O\rER. §FA}ITEN, BUIKSTUKKEN,
\ryERI(EI{ EN ONTSPANNEN

Ga je eeht een vlet bouwen?
Koop dit voorjaar maar gsen plandes voor de
tuin want ik ga een vlet bouwen.
Watzeg je? Een vlet bouwen? Zewaren
allemaal wel gematigd enthousiast, maar zeker
ook een beetje cynisch. Mijn vrouw
Jacqueline, de kinderen, vrienden, collega's,
buren, noem maar op" Nou ja, onder ons
gazegd, men deed wel enthousiast, maar
hadden toeh ook hun twijfels. Er kwamen
opmerkingen zoals: " Waar ga je dat doen?
Toch niet in de tuin? Maak je veel herrie?".
Toen ik dat beaamde raakten ze licht in paniek.
Maar toen ik ze ook vertelde datze natuurlijk
mochten meevaren verscheen er.weer een
glimlach. Ik mertÍe óat ze een borrel, een
biertje en een hap op het water wel zagen
zitten. Dus die barrière was genomen. Ik wist
nog niet dat or nog veel zouden volgen. En
gelukkig maar.

Ik had alles tot achter de komma berekend en
er voor gezorgd dat ik dc basis al binnen had"
Voor de gangen van de romp heb ik Sipo
mahonie uit één stuk toegepasf de platen
onbekantrecht mahonie zelf uitgezocht van op
tas liggende gezaagde boom. De gezaagde
platen waren op het breedste stuk 130 cm. En
verder gebruikte teakhouten portiekdeuren
voor de binnenbetimmering tekeningen,
berekeningen en foto's van een Helderse vlet,
mijn spaarpot en veel enthousiasme. Ik ging er
vanuit dat ik de klus in twee jaar zou klaren. Ik
had vrouw en kinderen beloofd er niet dag en
nacht mee bezigte zijn.Datwilde ik ook zelf
niet. Gewoon lekker bouwen en tijd vrij
houden voor vakantie en andere leuke dingen.
Ik had er echt zin in.

De keus
Bij mijn vorige werkgever had ik van een vlet
welke averij opgelopen had aan de romp, twee
gangen vernieuwd. Toen de werkzaamheden
klaar waren nam ik me voor dat als ik ooit voor
mezelf een boot zou maken dit een overnaadse
houten boot zou zijn. Ik had me verdiept in
diverse rnodellen en ik koos voor het model
Helderse vlet en gebruikte daarvoor en foto's
van de werven Scherpel en De Jong. Ik heb de
werven bezocht, lreb foto's gemaakt. Op de
valreep wist ik een tekening te bemachtigen
om de uitslag van de bouwmal te rnaken" Ik
heb dc tekeningen aangepast en verlengde de

boot tot 6.60 meter. De boot werd damdoor
ranker en bood rneer binnenruimte.

Toen ik begon met het slopen van mijn tuin,
moest ik toeh wel even slikken. Fraaie struiken
en bloemen moesten het onderspit delven. Er
voor in de plaats kwamen stenen.Ik moest
natuurlijk een harde ondergrond hebben.

Ik bouwde de boot op zijn kop. Reden: ik
bouwde de boot alleen en had als voordeel dat
ik van boven naar onder kon werken. Dat is
handiger omdat de houten delen op die manier
gemakkelijkerte verwerken zijn.En ik kan je
verzekeren dat er heel wat bij kornt kijken om
het hele project tot een goed einde te brengen.

Begin bij het begin
Tekenen en rekenen, het rnaken van een
fundatie waarop de hulpspanten bevestigd
werden, het leggen van de kielbalk en dan van
elke gang eerst een mal van I mm dik triplex
maken. Dan worden de gangen overnaads
aangebracht. Je weet wel, gangen zijn die
delen die de romp van de boot vormen. De
laatste gang heet de scheergang. Tussen de
overlappingen van gangen werd een elastische
afdiehtingskit aangebracht en vervolgens
afgeklonken met roodkoperen nagels. De acht
gangen aan weerszijde komen aan de voorzijde
sarnen bij het zogenaamde kropstuk. Dat is een
massief stuk teakhout waarin de gangen
verjongd samen komen" Ziet er prachtig uit.
Vakwerk alzegik het zelf.

Voor het aanbrengen van een gang heb ik eerst
alle machineslag verwijderd. Dat betekende
schrapen en goed schuren van alle gangen"
Daarnaalle gangen geklonken met
roodkoperen klinknagels, zo'n 800 nagels en
met de hand geslagen. Dat deed ik met een zelf
gemaakt gereedschap. Daar had ik wel hulp bij
nodig" De nagel wordt op lengte afgeknepen.
Over de nagel komt een koperen hoedje dat
weer wordt omgeslagen met behulp van een
buisje en de bekende hamer. Echt handwerk
dus.
Toen zijn de kimkielen bevestigd. Pas later
volgde de houten hak ofscheg. Dat is het
gelamineerdc onderdeel waar later de
sehroefas door loopt. De keus van de motor
had ik nog niet bepaald. En daama schuren,
lakken, sehuren, Iakken, schuren, lakken,
sehuren, Iakken, schuren en weer lakken. Je
leest het goed, zes keer en glimmen dat'ie
deed!



Ifup erbij houden
En dan hebje door dat de boot bezit vanje
gaat nemen. Maar....het mocht geen complex
worden, hamerde het door mijn kop.
Voldoende tijd en aandacht aan mijn vrouw en
kinderen geven, 's avonds niet altijd mÍutr over
die boot praten, geen onderdelen binnen
schilderen of schuren. Maar dan is het toch zo
ver. Dan neemt zo'n boot dus bezit van je. Je
staat er zogezegd mee op en je gaat er mee
naar bed.
Ieder vrij uurtje, zelfs tijdens de kerstdagen
was ik er mee bezig. Was ik er niet letterlijk
mee bezig datzathet wel in mijn kop. Maar
we gaan weer door.

Het keren van de boot was een feest. Allemaal
gezellige mensen die graag een handje wilden
helpen. Mooi weer, koffie, koek en daarna een
biertje, prachtig. Met ln allen was het een
fluitje van een cent. De boot en ik en ook de
anderen hebben toen geen schrammetje
opgelopen.
Wat was'ie nu groot! Wat een ruimte. Ik kreeg
weer een extra impuls nu ik de bootzo zag.

Gewoon doorgaan
Nu de inhouten er in stomen. lnhouten zijn
latten van 20 mm. x 35 rnrn. die aan de
binnenkant in de breedte van de boot worden
bevestigd en de boot daardoor stijf maken. Ze
zijnvan blank Frans eiken. Die lange staken

week maken deed ik in de zelf gemaakte
stoomkast. Die had ik gemaakt van
kunststofulaten. Een flinke ketel er onder.
Goed stoken en dan de stoom door de kast
Ieiden waar de inhouten lagen gestapeld.Ze
werden zo heet en week dx * ze prima kon
buigen. Ze werden dan wel zvtarten smerig,
maar dit was voor het goede doel.

De inhouten werden stuk voor sfuk precies
passend en op dejuiste plek geklemd. Daar
was veel kracht voor nodig en daarom hebben
we ze er in getrapt en daarna genummerd. Na
een half uur kon ik ze verwijderen. Als ze
afgekoeld zijn behouden ze namelijk de
gewenste vorÍn en zijn zn gemakkelijk terug te
plaatsen. Daarvoor had ik de boot aan de
binnenkant diverse keren geschuurd en gelakt.

Toen heb ik de waterlijn berekend.
Buikstukken bevestigd op de juiste plaats.
Onder de waterlijn bevestigd met lijm en
geschroefd. Boven de waterlijn gelijmd en
geklonken. Als je goed nadenkt dan snap je
wel waarom.

En dan de rest zoals banken, dekwegers
aangebracht op de voor- en achterplecht en de
gangboorden. Alles van watervast multiplex en
bekleed met teakdelen. Tussen de teakdelen
komt de voegaf<lichting op rubberbasis.
Gelukkig vergat ik niet de zijkanten var de



naden eerst in de primer te zetten vocr de
perfeete hechting.

Meehanisch en elektrisch
Dan volgt 6r nog een stuk techniek, zowel
mechanisch als elektrisch, want de boot moet
ook varen. Ik koos als motor voor een
Ruggerini omdat die prima uit de test kwam.
Daarop heb ik de motorfirndatie gemaakt en de

schroefaskoker uitgelijnd. Een precies werkje.
Toen de hak er onder. Dat was ook een
avontuur. Er was namelijk een tube kit
uitgehard. Daar kwam ik pas achter. Door de
prettige medewerking van de kitleverancier die
op stel en sprong de gewenste tube bracht -
liep dit goed af.

Diesel motor geplaatst, koperen leidingen
gelegd, vlonders gemaakt en bolders
aangebracht. Ik kanje verzekeren dat ik het
sneller opschrijf dan het hele gebeuren in
praktijk heb gebracht. Weet je het nog? Ik
werkte buiten. Dus had ik te rnaken met hitte,
kou, regen en wind. Ik werkte het liefst met
daglieht. Daarom heb ik wel tientallen keren de

werktent opgebouwd en weer afgeb,roken.
De hele bouw heeft wat meer tijd in beslag
genomen dat ik in eerste instantie had bedacht.
Het laatste jaar heb echt rustig aangedaan.

Waterdicht
En dan is het zo ver! De tewaterlating. Ik werd
toch nog knap zenuwachtig toen ik me bedacht
hoe dat in zh werk zov gaan. Een reusachtige
kraan moest de boot over een rij woningen
tillen en op de trailer plaatsen. Dan nog een

ritje van 200 meter wÍulrna de boot opnieuw de

takels in moest om in de Rijn te worden
neergezet.

Die spannende dag brak aan- En iedereen wist
er van: buren die opgelucht adem haalden:
eindel ijk........., vrouw, kinderen, vrienden,
collega's etc. 's Morgens \Mas het al vroeg dag

in huize Selier. Om 7.00 uurrende ik al rond.
Controleerde nog van alles, zette een restant
antifouling klaar om die plekken waar de boot
op stond nog van dat spul te voorzien, blokken
hout om de boot op de trailer te stutten,
champagne, klaptafels, hapjes noem mÍur op.

4 mei 1996
Om 8.00 uur \traren de eerste gasten al
aan'wezig. De meeste met een film -of
fotocamera. Het was fris weer maar gelukkig
droog en zelfs de zon liet zich zien-

Met veel geraÍls kwam de kraanwagen de straat
n. Nu helemaal een gigant in zo'n smal straatje.
Voor ons huis werd de kraanwagen
geparkeerd, de arm schoof zo'n veertig meter
uit. Kabels rolden af met een haak waar wel
twintig ton aan zou kunnen bengelen. In ieder
geval voldoende om mijn boot veilig over de
daken te tillen. Wat een fraai gezícÍrt, zo'n
imposante kraan met zoh nietig bootje hoog
boven de in bloei staande bomen en heesters.
Ik kreeg het er warm van. Prachtig hier kon ik
van genieten. Trouwens niet alleen ik, maar
natuurlijk kregen ook Jacqueline, de kinderen
en alle anderen de kriebels.

Muziek en kippenvel
Ook van de partij was een delegatie van Kunst
& Genoegen- Fennejongens, stoere knapen en
spelen datze deden! De hele buurt liep
inmiddels vit. Zie je het voorje? K&G voorop
gevolgd door de trailer en lveer daarachter de
hele meute. De kraan sloot de rij. Het leverde
prachtige plaatjes op.

Bii de Oude Rijn aangekomen was het een
koud kunstje om de boot te water te laten.
Maar voor het zover was hebben mijn vrouw
en jonpte dochter de boot behouden vaart
gewenst- De fles champagne sneuvelde perfect
en zelfs zands de boot te beschadigen.

Toen de boot het water raakte kreeg ik er
kippenvel van. Trots en met een beetje
sentiment stapte ik aan boord. Dat ik voor de
eerste proefraart bij het verwijderen van de
stootwillen een rib brak mocht de pret niet
drukken. Maar het deed wel ven'ekte pijn.
Jammer, maar ik wilde per se niet dat'de pret
werd gedrukt'en werkte stoer het programma
af: rondje varen, het glas heffen en felicitaties
in ontvangst nemen- Ik was de koning te rijk.



Inmiddels heb ik alle waterige uithoeken die te
beyaren zijn bezocht. Van Leiden tot
Amsterdam, van de Kagerplassen tot
Westeinder etc.
Als het weer het taelaat overnachten we ook

aan boord. Kun je je voorstellen: barbecue,
biertje, vissen, luieren, zwemÍnen. En dan met
een heerlijk gevoel weer terug met de Axolotl.
Ik kan het iedereen aanbevelen.

Koos

#e famdrsÉ
ss §eep§

Handen op de rug. bcnen gespreid.

blik vooruit naar de oncindigheid.

Donkere hcmcl ntei sierren bezaaid.

alics u,el - geen schip gepraaid.

Rcerganger rokcnd. cen donkere schim:

blik op het korupas oiop de kim.
Motorengebrorn. watclgeruis.

lichaaur op zce. gedaclrten rlrui:.

Sluurnral r,cnvisseit z*,rjgen<Í r,an been.
js vcranïwoordeli jk, verdraaid alleen.

íoo rtdurerd alert. controlerend aldoor;

riat is zijn job. daar staai ie voor.

Tropischc nachien. zrvoel en heel noci:
na aflossing gaat ic nog niei te kooi.

Rooki aan dek noe rrrsiig rurr pi.1p.

denkt bi_j tichrcl{'. De landroi is leipl

KF-ES \'-{\ HOO]JDO\K Tekeniirg I{cint de.longe.
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DE FOLTTEE TE SLIM AF

Sinds mensenheugenis werd in het
waddengebied op zeehonden gejaagd. Bijna
iedere vissersrnsn hcd wel een geweer Gan

boord" En de minder goede schutters gebruikte
knuppels, net als nu in Canada. Het was een

aanvulling op het sobere inkomen: ieder
velletje bracht gemiddeldÍT 35,- totfl 64,- op.

De lever werd gebakken (een traktatie) en het
spekwerd gesmolíen tot traan- In de

oorlogsjaren dronken we 's wonds i.p.v. een

lepel levertraan, toen niet meer verlrijgbaar,
robbentraan. De leverancier was mijn oom
Monte, van beroep jager. Omdar z'n geweer in
beslag werd genomen ging htj noodgedwongen
over tot knuppelen; z'n bijnaam "de

lmuppelaar" heefi hij z'n leven iang gehouden.
Hierover gaat het volgende verhaal.
Hoojdpersonen: oom Monte, neef Tjerk, neef
Tjeerd en ik als taeschou,ver/cameraman.
In 1954 is een jachtwet inwerking getreden,
waarbij de jacht alleen open is van september
t/m december. l/oor de 3 jagers een strop: de

robbenjachï was htm bestaan. Ze werden dus
van jagers strapers. En stropers werderu in de
gaten gehouden door de waterpolitie, die in
verbinding stond met vuurtorenwacÍtters en
vliegtuigen.

"Toe joh, emit!" en wreed werd ik opgeschrikÍ
uit een diepe slaap: "Schiet op, rÀ/e gaaflzo
weg!". Brood en koffie-vlug-vlug. De sloep
lagallangszij, geweer, munitie en knuppels
lagen eveneens gereed. Het was half vijf 's
morgens. Het was stil en koud-koud! We
voeren onder de kust van oost Terschelling de

bosplaten in. Ia deze onafzienbare
zandplatenreeksen en geulen komen hier en

daar de robben voor. ïjeerd aan het stuur en

Monte voorop met de kijker: een ouderrryetse

geelkoperen met 1 lens- "Jongens let op:
stippen vooruit!" Even later: ja!,hetzijn
robben! Voorzichtiger nu voeren we verder en

ieder kreeg het consigne zich doodstil te
houden. Onder de wal langs sturen, beval de

schipper. Maar we waren al opgemerkt: op een

waarsehuwingssein van een der oude bullen
verdwenen zeinrap tempo. Vol gas en

uitkijken" Kwartiertje later: links vooruit,
ongeveer 100 rneter. Voorzichtig voeren we
die richting uit, maar zagen al gauw dat het
hier oen oude bul betrof welker huid orn deze

tijd van hetjaar verhaard sn van generlei

waarde is" Niets waard hier, ze zijn veel te
schuw" Waarschijnlijk is hier kort eeleden
gejaagd. Hier in de buurt is niets meer te halen.
We kunnen 2 dingen doen: of teruekeren, of
langs de "koolruggen" naaï de "kiklert". Dat
laatste had I groot bezwaar. De KiLkert lag
namelijk vlak onder de rook van \es
(Ameland) en kon vanuit de vuurtoren
gemakkelijk in het oog worden gehouden. We
konden er donder op zeggen dat de rijkspolitie
ingeseind zou worden. Uit goede bron u isten
we dat de "storrnvogel" in de haven van
Vlieland lag: van daar tot hier vergde zeker l
Yr.uur varen. Als we vlug waren konden \1e

binnen deze tijd terug wezen. Een bliksemactie
dus, en met succes: het leverde 7 zeehonden
op. Mijn ooÍn en beide neven waren
scherpschutters. Vanuit de deinende sloep op
een prooi van 100 meter of verder. En ze

sehieten alleen op safe, nl. zijkant van de kop.
Dat is dorielijk en een dier nodeloos
verwonden doen ze niet: zijn ze veel te veel
dieren..zriend voor. al hoort dat misschren
vreemd vcorjagers.
Op een zandbank lverden cie dode ciieren
gevrld en aan boord gepekeld en Lrpge\.cur\ÈI.i

met touw tot pakketjes \ ar ortge\ eer *en br..\
Terwijl men daar diuk mee bezig rr 3.
passeerden enkele gamalenvissel:. De
"Vangers" uit Peasens en ''Sclrsgarcius" uit
Moddergat. Hebben jullie nog rvat? Zin in eel
paar levertjes? Hartstikke bedanktl \lonte
haalde een ketel water uit de machinekamer
om thee te zeíÍen. Opeens zette hij de ketel rnet

een smak op het dek: "Tjerk, geef me de
kijker!". In de verte komt iets aan - wat ik niet
vertrouw. Vier paar ogen tuurden in de
aangewezen riehting. Ieder dacht hetzelfde, en

de gedachten werden werkelijkheid. Daar
naderdc de politieboot "Stormvogel". En recht
op ons af1

"Heb je het geweer ingevet, T.!erk?" Nee? Doe
dat dan direct.
De politieboot kwarn nu vlug dichterbij. De
bernanning stond aan dek, langs de mast ging
een seinvlag omhoog: "'Blidraaien"" Sy'e lagen
dus al stil en voor de ketting. ïjerk sleepte met
een oud autoband naar de verschansing en
gebruikte deze als stootkussen tussen de beide
sehepen . Een fios ging over. "We komen je
schip doorzoeken, Monte" zei de kapitein.
Alweer? Dat is dan al de 3" keer dit jaar! Nou
ja, 3 rnaal is scheepsreeht, zullen we Ínaar
zeggen" Gaat uw gamg, heren.
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Er werd minutieus gezocht en gespit, vier man
sterk. Het dek, voorlogies, kajuit. In het ruim
werd de ballast, zware basaltblokken, stuk voor
stuk verplaatst. Een grote partij roestige ketting
eveneens. Kastjes en laden beddengoed, de
turfbak. Panelen werden beklopt- De politielui
weten precies watze doen: ze kennen alle
kneepjes en trucs van grote en kleine smokke-
laars op heel wat grotere schepen dan de onze.
De vloer is aan de beurt. De primitieve tafel
wordt versjouwd en het gore, halfuergane zeil
losgemaakt, waarop de planken zichtbaar
worden- Een voor een worden ze nagezien en
bij de 4": Succes: een losse! Vol spanning
wordt ie eruit gewrikt en een donkere vochtige
ruimte wordt ziahtbaat Een de mannen haast
zirhnaar boven en komt tenrg met haak en
sterke zaklamp. Vol interesse wroeten ze de
bergplaats af. En ze ontdekken iets: een
jutezak! Langzaam wordt de buit dichterbij
gehaald:dehalf beschirnmeldezakbevatalleen
maar poetskatoen.
Uren zoeken is voor niets geweest. Ze
overleggen: een der mannen stapt even over en
komt terug met een staaldraad. Twee man
loopt ermee naar de voorsteven, nemen ieder
een eind van de tros en laten deze in het water
vieren, wÍurrna zelangzaam naar het achterdek
Iopen, de tros tussen hen in onder het schip
doortrekkend. De anderen staan gespannen toe
te zien. De gezichten der vissers zijn
ondoorgrondelijk. Weer is het voor niets
geweest! De vellen zitten niet aan een lijn
onder het schip, zoals wel eens gebeurt. Ook
de sloep krijgt een beur! eveneens zonder
resultaat. Ze geven het op. En toch hebje
vellen aan boord, schipper! Ik weet hetzeker.
Weggegooid heb je ze niet, daar ken ik je veel
te goed voor. Korn rnanneÍL we gaan!
Enkele ogenblikken later vertrok de
Stormvogel. De boeg van het fraaie schip
sneed als een mes door het water. Vol
bewondering stonden de vissers het na te
kijken. Als laatste en stille getuige in dit
intermezzo hing daar nog steeds langszij van
de lNKl5 het stootkusserq de oude autoband,
volgestopt met de fel gezochte
zeehondenvellen..... -

e.v-a. meegemaakt tÍt 1954,

Tjerk

De WK|5, een blazer, ltjkt veel op een botter,
alleen de bofier is scherpvanvoren, de blazer
'rand. Dit schip werd gebow,yd in 1906 in

Makh*n door Zwolsmrm en no 1954 verkocht
acm een stel studenten voorfl 7.000,-, die hem
naar de sodemieter hebben geholpen.

URI(ER.S & VCILENDAMMERS

De 3 robbenjagers besloten te stoppen met de
jacht aangezien ditte link werd. Mijn oudste
neef ging als een bemanningslid op een
garnalenkotter mee, ook al om het vak te leren.
E werd langzamerhand al uitgekeken naar een
geschikte kotter voor het drietal. Ondertussen
gingen Monte en Tjerk de handel in.
Aardappels en turf. Afzetgebied de
waddeneilanden en diverse Ij sselmeerhavens-
Zovoer Ínen op een keer met een deklading
turf richting Urk. De Urkers zljnzeer
godsdienstig, zeer goede zeelui en vissers en
strandjutters. Wat de zee gaf was voor hen een
geschenk uit de hemel. En soms werd de hemel
wel eens een handje geholpen. Zewaren
gewaarschuwd:"denk erom, een Urker zal geen
dubbeltje -of in dit geval een turf- van jullie
stelen, rnaar als diezelfde turf in het water ligt,
is 'ie van hun."
Laat op de avond zei Monte tegen z'n zoon:
'Jij gaat in de roef en onder geen voorwaarde
kom je eruit!" Zelf installeerde hij zieh bij het
roer met een dikke deken. Onder de deken zijn
dubbelloops. De uren verstreken. 's Nachts,
ongeveer 1 uur, kwamen 3 schimmen
aanlopen, met pikhaken. Zagen daar Monte aan
het roer. '"He sehipper, zou je je nest niet eens
opzoeken?"
"T.{ee, niet zolang jullie hier rondstruinen!"
Een der kerels sprong brutaalweg op de
voorplechq pakte een turf en smeet die richting
roerganger. Op hetzelftle moment klonk een
schot en de turfviel in brokjes ornlaag. "En
nou opdonderen", brulde Monte, "of het
volgende schot komt in je kruis!" I.dou, ze
waÍen gauw verdwenen. Geen last meer
verder. Er werd ook nog aardig wat turf
verkocht, de halve deklading.
De volgende avond lagenze in Volendam. "Ga
je weer wacht houden, heit?"'vroeg Tjerk."
Nee jong, dat hoeft hier niet. Volendammers is
heel ander volk. Ik zalhet je bewijzen ook."
En hij legde zijn knol, z'n zakhorloge, op het
dek" '"Je zult zien dat het er rnorgen nog net zo
ligt."
En zo was het.

Tjerk
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TOUR DE FRANCE

Proloog
Ik weet niet meer wanneer ik serieus ben gaan

nadenken over een vaartocht vanuit Nederland
door de kanalen naar Frankrijk en als het even
kan tot aan Bordeaux.
Tijdens mifn veelvuldig en langdurig verblijf
in2002 en 2003 in het ziekenhuis had ik
mezelf 3 doelstellingen opgelegd om weer in
conditie te komen. De eerste was weer l0
kilometer kunnen hardlopen, de tweede was
fietsen in Schotland en de derde wadlopen naar
Schiermonnikoog. Het wadlopen heb ik niet
gerealiseerd, maar dat had ik 10 keer eerder
gedaan. De andere doelstellingen lukten tussen
de ziekenhuisopnamen door.
Maar terug naar de kanalen. Tijdens vakanties
in Bourgondie had ik vele verhuurboten gezien
op het Canal du Nivernais, dat loopt vaÍl
Auxerre naarNevers en wij fietsen dan op de
jaagpaden langs de kanalen. Prachtig
ontspannen met al die dorpjes en restaurantjes.
Tijdens mijn verblijf in het Diaconessen
ziekenhuis kreeg ik wat tijdschriften te lezen
waarin reisverhalen stonden over vaartochten
op de Franse kanalen. Dat sprak rne aan en ik
beloofde mezelf dat warmeer ik er bovenop
zou komen en de VUT nog zolr bestaan, ik
zo'n tocht zoude gaan maken met familie,
vrienden, collega's en andere in mijn ogen
geschikte lieden.
Hoe meer ik las over de kanalen hoe
enthousiaster ik werd.
8500 kilometer vaarwater in Frankrijk en ik
dacht nog wel datNederland de kroon zou
spannen met vaarwater.
En een historie vanafhet eerste kanaal inl642
tussen de Seiile en de Loire. E,tzo bouwden de
koningen van Frankrijk maar door, kanalen
eompleet met ijzeren aquaducten van700
meter en tunnels van 5000 meter en honderden
sluizen.
Om te varen heb je een schip nodig en dat had
ik niet. Mijn eerste verkenningen waren eind
20A3 wafi ik wilde in mei 2AA4 gaanvaren.
Dat ging niet door want ik lag weer eens in het
ziekenhuis. Dan 2005 maÍlr en ik kocht in
oktober 2AA4 een Doerak 950 Paviljoen en
plande alles in, compleet met aanmonsterlijst
voor de bernanning.

Vertrekdatum april2005,maar ook die datum
werd verstoord door ziekte. Nu is 6 juni de

vertrekdatum vanuit Meppel over de lJssel.
Maas, de Marne riehting Parijs.
En ik hoop een volgend keer met verhalen te

komen hoe die tocht rvas.

Wij komen uiteindelijk toch door her Franse
Gaatje" want daar is VlielanC mee hekendl

Groet.

Jack
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Uit: Spiegel der zeilvaart, mei 2005
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ioto's vorige pagina: Aan Ce wind onder en dreigende Iucht.
Ond€r: Zeesboot met kitpperkop, ronde àchtersteven en drcrgestoken roer.

,{ls nr na dre dagen r.aren in Lauu,ersoog n:mkomcrl,,qaat het
nr js. De 1\ ccrsljcr,Jitchtingcn *,orden steerls i{reigen..ler. Er volgt
cc;.] $'eerllzrni] yan hct KNMI: ccr-r storntdepressie k()mt vililLlii
Ergi:1.'t1 naar de Ner{crlanclse krrst er er *..rrir *'in.rkr.chi 9 ver-
u irchr mct *'intíst.rtcn ovcreerkonenrl ,ret ri,ir-itlkracht 12. \1ecl
cÏenenlenterl §or.lt:r1 afccblazen, «rk in rle haYen treii iericreen
:ij n vt xrrzorusmaittregelcn. Zo u,orilen cxira lan.lr.asteo rtiln.qe_
hr rcltt, 11:orrlen hijl-.te-. .p dc steil'er vastgcsj.rrl. en:o\-or)ri.
\,tnra1 tíjdcns dc trveede overligtlae is het sl:chr \i.eer, rncr in de
buicn :eer zrvare u,indr.lagen.

:_
Bii het rpstaa, r1e r.<.llgentle dag *,anit iret nos steerls hr-,-d er-r 

'al_len er l-'riien' Jilcl-r u,.rijt het in cle k*4r r,:rrr rle ochrentl ei,clclijk
rirrxrg. Na cen \1.a,.e l-rap r.crtrekken u,e. In cle na'ritltlag is het
i-ra.g*'arcr e1l r)r.etclr *e clc rva,tijcr-r ricl-iti.g de Eeins kunnen
halen, Met sijíok er rif in het grrxit:e il komen rre iret Hornl-rui_
:cnr.a.i, het Picterhurcrtl.ad cn l-ret Uithui:eru.rtcl goctl or.er. Ol.
de Eenrs gaar hct nrig te keer, het ivaziit nog stecii-. hrird, m:rar er
ktpe 1 1,1"r ,u,k hoge galr.en. \\è *,ilierr richrins Greersicl her L)Liit_
-.c tr':t.i oi. en lrocten t1e Eents .lililrr.lrl-.1 pal r,r.xrr rie rvincl schrrin
ovursi.eken. Op cen gegevcn mollre nt r,liegr cle gick omhrxrg, r,ol_
qt'.s ltrer e'cnivijdig aar-r rle u-r,sr. Rij hr:t rertrgklapp*l krijgr lle
sch(x)t :o'll kracl-rt te ycru,erke,n clat cle uu,.aar gesnjcde gr(x)t_
sch()()tring open buigt. L)e r-:pening is gt:lrrkkig lt];llrr een paar cclt-
tir.ncrcr en D)et cen lijr-rr-ic rvorclt de ring voor:lopig geborgli. Na
hei passercn .:irn tie Ecms x,ordt he t op het Duitse q,ird u,ar rusti-
ger. Tcgen zot'lsontlergang zijr-r rve in her Memrnerr sàtt Fahr_
§asscr, l\:aar l,e na itct pitsscrcn van rle prikker.rsiraart \.(x)r arkef
gaan.

l)e u,in11 is dc r..lgcnde dar iiuitlclijk airenor)en cn het *.cer knapl
op. l)it koml .le \:o()l.tg.lng echtcr nict ien goedc. Daarhij komr
nog .lar het ariillen op ric tltrg laag ri-ater is_ Op het u.autij r.zu-r

B:lltrunr t-.renEcn ryc n<xrcisctl*,t)nger1 ccn grurt dccl van t]e nritj_
riag door. ]Jie ocl-rtentl l\'Ar€n \r,e :rl om viif ur-rr opgc_.tiran, dr.ts u.e
get,rtrikcn r'le gctijde :t()F r]ra2lr ()m 11::rt .sla:ri. in te halen. Vlakblj
:iin anderc, jrrist erg actiei 'a,aí i{e r.aste rl'.al krpen maar heist
neg.n gÍ)te grocpen *,ircllopers r.itrar hct ei]ar-rtl. l4ct ee1) sreeLls

'errler.incnrer-rde u'inil kr-.men *,e trie avo.,-l nog re! r..orhij het
u'atl iii van I-ar-rgcu;g. Hier.gaal ivc \r(x)r anke r v<xtr t]e lacht- Wc
:ijrr n. ecrr'.11e *cck r»rc{cn'es cn het is ,,rrrideliik trat erllrs 'ir.nu aÍ aan zonc{er iegcnsl:rg in()et garn, g,illen rve t>p tijtl :ijn y96r
Jc u.edsrrijd in'!Vu,sirc.qi
De *,ccrs'txrrspelli.g latrr het trlc orn cle'rrl.qentle da.s; buiicn.,r
re g:l:r1r. o.r halí:e'cr-r i.. hct:rnkcr ru cr-r anclcrhalirrrir lzrrrr Pas-
scre!) t\:e dc rritelron en kunncn lve een kocrsje uitzelten. Tègen

'ier uur's nrirldags ;ijn rve voar tle Elhe-montri.g aan.gek.me..
Het uorclt grijzer en het zichr ncelnl rf, er.enlls cle u.inrj. f)m l-rct
tij nrct te vcrsprelt:rr, ql:rt rle motor bii en legccn u.e enkclt, uren
illtet aan ir tle jaclrrharrell vi:llr Cuxhar.en.
De volgcr-rdc Lu.e c clage n ll:lsscrcn rve hct Noril-Osrsce K;rr-raal ei,r

Het kadertje in het overzi(htskaartje rechtscr::: .::_ :: : :== =:_ 
.,,:- l€

Bodden aan de Duitse OostzeekusL

doen u.e de haven van Burgstaaken op lri .ii=;j
Het iijkt erop dat we de Regara r.ar ï1-ii;ye, 523;

ij i: i i:tl:il;if i: i.j i-ii:_::,r r:-

De laatste grote oveËieek is het pas-\eiÈn r-ài::e .r.l

Bucht, Na ecn lange dag zeilen, r.aren -*.-e ais ::a:
langs de kusr van Fisclrland. In cie Saaierbr-jj:r, j
rleze kust li_ugen, moeten x,e zijn. Ol: jt :re==i.:q :,
\l,ateren te hereiken is l-ret echter i.icE --:l i::t:::= _

. .- .-r .. :1,r..; i,-___

De overnaadse spitsgat Zeesboot Buff droogt de zeilen na de Begatta.
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::.n. Fiscillanrl, Darss ctt Zitr.gsi l:orrlell. lrct elkatrr nanclijk een

,::-.al sclricrei]att.l, .','a,lrac.htcr -ich eeil L"rjlilengebicJ rritstrekt

:::ri cc11 leugte van :o'r-r .lC rlliji. Aail .ie tnsrkatlt sta:lI l-lct met

:in sm:llle gtrrl iir vtrl--in.1itlg i]lci.ic Oost:ee, i-rct gr(x)tste L{ecl

-,:rn hct \ïirtai is:t tt. Rreile cn suralle stttkken §ilter' oDl:o()md

-i.,,or ric'rkr:rgelr, l'tsselen elka;tr:ll. f)rltlr .lc r'eie tlu.licpren is hie r

'.',\:i1liq i\':ltcrs1li:ri. Dir ku-.tgthie.l \ï.irs Yr()t:.gei cxlk tlc gretls I'an

:: \'oormalige I]DRtrl l'estotrd \-(ror e'n gr(x)t JL'ei tiit uiet toe-

..'.lkeliik militiii i eel'i e.i, .lat daartl,--c'i r-r:.tr.r l el ii ks ttcrtl on rrvi k-

...:i.I. Ic 199L1 r.'trrl ettt grtri cle':l r':ttt hcr gebittl ontlergel'rircl-it

.:. het '\zrtioir:ll!'i:rk \irrponilrer5che Bo.ideni:lntischirir'' FIe't is

,-'n l..rachtig ililitir.llgef iati §'aar i is' eir :eearctrden l'rtle'lcn' tlie

'.ri nu ook rcgeltnirii:: ic -ren krijgen.
'-'itein.ieliik kocrtn u't éótl ilag 1'oor r1c regattà ilan' L)c tlirtvangst

:-.-, hei l-.;:r.ctttje r-:ttl \Vrtstrtlrv is hartverri'irrmerr,l' L)e h:lven-

::eester cn ecn \eriegeil\1()oÍJigil-tg \'?rn de jilchlclul'' si;l;ttl ilns

lij het L-innenlaren al op ie u'.rcl:tcn. \\t l'ordci-r tliïicieel *'el'
.:lm gehetett crt Petcr krijgt irer vaanije varl de 20'" \X/usiri)Ncr

Ztcsbtxrr-Regat iil rlttl iles Rottk:iirpchen (C)osi lJir itse schrr in-
'.rijn) cr-r :e1i-. .i<,,,, chclt',u 1l tei] \'(x)r .ie hclc [:eilannin g'

.tc Zeeshr-ot is hti ira..1iri.»rele houtetl plail-ttlcm vissL-Í-i\j'lsrtLrig

.:tD dcle regio. De na:irl is al.releirl .,ltl het §oori llet' dc 7-cc-te,

-:.rr in l-rct oLrti-Dr:irs :,,r'eel ai-.'grote::rk'l.etcktut. Ilet is ccn

.leeirnct'l;11 eig iijka ot'iret ki-rilntt.iilt irl tlc Zuiilct-:eetrsstut

"erd 
gehrlrikt. l)t rilnli' r':ru de Zet:slttlr)r is \-iitl tiketr'ilolrr en i-'

lssen lic 9 cn nri:rt 1l nreier ltrr)g' El :ijit:ori'el i:li" e.^l- :-'ls ttvcr-

.riradsgela()u\\-!le schetclt eil Jt tclittr-sier-cn k:rn :pits oirorltl :ijn'

.-lorsprt,nkciijk \\':trc1):e uitgertt:i ncl:ij:l'il:trtlen, tlie nrim hi>n-

-ieril jirar eelc.leu raar ;\r'ucrilizlàllr ]-(x)Íhee1d l'lailtsm:]itkt'tl l'Lxlr

:en miti-t:ritrtl. L)e groteic Zeesb()(-'teri -i1n kitsgeniir:tl tie klei-

:rcrc niisscn .le l-'c::rti:rurll-'r. llet srtltri:cii heeti een i'lrtqe 'litel
Jn gecn gich- \it:t-.i L.t::.t:itt, tok c:l klLrir.er \\.rdt (n)k ecn glí-

iilton:etl ccloerii. Bii alle :ecsb,rc,'itit is.lc b'tln vtr*'ijdcltl en lrii-
,.;ei allcm.rai i.àret'i -c llt.t Jacr()n:tiltu eil ktlllit\t(rioP lret tlt'k'

Ze :ijr lrii lici.rt 
-r.ei.,rr.ln'.l 

en krtnnen h,x.lq,r,tit tlc rvin'l :eilen'

Tilt h 'lc ia'Iic1) -evcÍltig u'cLtl er nog tli' sig :eiien tlree gtvisr- \ri
:ijn er cttt klciire Stl scitctrt3n oler r{ic itr rie rccre:rric §'orddll

qcl-.rLrii.t. L)e nteesri: eigtnarcn -ijtl niet:() sireng nl ai,: lee1: Di'L

ireeft lo,rrai o()k tc ltlaktlll lllct ilet Èit'Ja. Je \1'ater:l't'n ill lie
voomralige DLfR tcht ecn lrtxc u,t:.

Aan l'rcr begirt r':in ,le .1ag tvtlrtlctl tllcral Lon.l .le 1l;rven tenrcn

cn kr:rtttcn ()pgczct vttor tle lerkirlil r':rn ,lr:rnk cn eicn Zees-

5rtoleir it;pen.lc har,.n l-itrntlt eu veielr - r,ok rcei tocristetl -

k,,rrerr nl,rr rle aÍlenrccr.le schcperr kijken'

Orr i 2 uui is cr'stetttrnannsl'espre.hung'. Eersr cer tocspraak-

jc van .{e r.oor:ittcr v:in .le 'Segeh'ereilr'. .lie ietiereci'l villl\}'ege

ie sterke u'ittil:ratrtalrrlt otlt tttcit vttttral tc rer-en (eeu ittilies tlat

ierlereeir in de u'irtrl slailt, llilar later bliikt). D:l:tmit is cr iritleg

-: j'::'-r',1'I, die met krijt rtf etn.lettr vill) eel-t lt'tl.ls rror.lt gctc-

ken.\. Er i-. etn rlir\surr erl tr 1\\!te\- i\\te k:t ctu irne\rcekshaan

ge:eil.l u'or.1cr,.

Een botter txssen de Zeesb@ten ti.idsns de Regatta van Wu5trow

*#Ë

z*sbool Maríe loopt ons Yoorbii-
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::..:ntÍatie aan boord van de MK63"

. it2rten rr:ilciiik acirter in l-ret r,ciLl. \'{et het rot-rilcn van de eet-
'. boei ilraaien s'c pal r.,oor rlc n'inr1, Eigenlijk sr'aat cr re veel ri'iud

.:: rlc grote hotteriok te krer.ert te :eiten, tlaar dt:<,'r cerst rle boom

:.-- Jc ír'rk tc :erren er-r iiaarna rr gijpeli iukt het «rch. Op dit rak
:':len rvc een paar schep.gs in. Nzr het ronden v?rn dc tu'eede boei

.:at het :rzin de u-ind sretis te keer. De l--ott.r han.qt er behoorlijk
r:. en t()t onze verbil;ing io1.g11 1ta niet alieen harrler dan tle :ees-

r' :oten ()1n ons heen, nraar ,eilen l'e rxrk nog fipger aan iJe rrin.i.

- ,n komt het zt'arzrril ini:ens ilink omhrrg. \,letr. at irii'allen koruen

.i.e geiukkig ri,ecr in dieper 11.ater. Hier. i:n t'e ::1s ll;rtcnlanders:on-

ilcr rle krkale kennis van de &rtltlen tocir ecl-it i:-, :,:: n;lt{eel.

Ondertussen s'orden g,t- op rle fcrto gc:et di-.,.r I:::r..ann Winkler
(irtrteur van het standaardt'erk ovcr i. ZeesL'.',':. ji* ook onze

konist vtxrrbere rLldc). Ilil i-. aair boor.l virn r.r :. jingboot r.;u:

de SAR, die r.1e Rcgatta l--cg.^leidt. A1s u-e de i.',:::. :-,:l je ingairn,

lrcbhen u'e L,ijna rlc hele vloot van Zeesbc)(-rtÈl ir.;:-.::.1.1. I-lclzras

ncclllt de u'ind rvat a{ cn komt een aantal sci-reitr ' , ' .' :,..i rLjrlens

het aan-de-rvindsc rak weer dichterbij. Uiteinicl:jr : :..r ,r'e

bil cle linish or-rgcveer 1z| -.chgpen ingeh:rald en :ijn ir e a.l;c:r .r .,or-

tlc fuÍarie gepassccrd.

Tèrug in de haven is er vcel l-.elangstelling r.an het publirk rr,.,,r
Je 'r,recnrde een.l' in dc bijt. V'cel Zeesbootschippers comtrilimen-

tcre11 olrs mer de zeilprcstaties \,;1D de botter en iedereen iS er r-er-

I--aasc1 over dat zo'n zr.vaar schip zr-r .snel kan varen. 's Atonds t'ij
dc prijsuitreiking in tJe bomvolle feestrent blijkt dat u,e tle vicrde

iijd het-ben gezeild. \Tinnirar is Llc Marie van Niis Ranrnrin. Die
avr--nd rvordt er nog lang íeestgevierd.

Later blijkt dat ook de pers onzi: irànwezigheid heeft opgen-rcrkt:

t:cil pa:rr tlagen r.ra dc Rcgatta staat er eeil zudkeltje in tle O>tsce

Ze itung c-ret cle titcl'Nicdcrlàn.'lisches Boor *,ar Ilxor in \trrïstril*''.

KANO

Van de botenbezitters binnen Rumor bezit ik
waarschijnlijk de kleinste boot, te weten een,
nee zelfs twee kano's. Voor de kenners: 'een
kajak', zo een waar je in een spatzeiltje kunt
insnceren. De goede kanoërs kunnen zich zelf
kiel halen en vervolgens wcer vrolijk boven
komen. Ik moet het nog steeds goed leren, als
ik het probeer ben ik bang op mh kop te
blijven hangen met alle vervelende gevolgen
van dien.
Het plezierige van de kano is de grote mate
van vrijheid. Op een kan'etje achterje fiets of
op het dak vanje auto, overal kunje rnetje
kano komen. Naar de Kagerplassen, de zee,de
Weerribben of naar de kanalen van Groningen.
Zowel op de grote plas als op de smalle beek.
Zowel het grotere \ilater als de smalle rivieren
en sloten hebben hun eigen charme. Op het
grotere water als de Kagerplassen ervaarje
goed datje als mens slechts een klein
onderdeel van de natuur bent, afhankelijk van
de grillen van wind en water. Speciaal aante
bevelen voor de liefrrebbers is dan varen op het
Joppe bij windkracht 4 - 5. Een spatzeil is dan
nodig om te voorkomen dat de kano snel
volloopt en voor de gemoedsrust is het
verslandig niet helemaal alleen op de plas te
zijn" Voor het geval dat "..

De kano leent zich ook uitstekend om alle
jaargetijden te varen. Anders dan bijvoorbeeld
bij zeilen houd jejezelf redelijk warm door de
beweging. Verstandig is het overigens wel om
niet om te slaan zoals me enkele jaren geleden,
vroeg in februari, overkwam bij de
Lakerpolder. Ik was uitgestapt om grote
m/erÍnen vogels goed te bekijken. Dit is een
schitterend poldertje in de Kagerplassen,
ecologisch beheerd, een laag waterpeil en heel
veelvogels. Zeer aantebevelen om opje
gemak van te genieten.
Na afloop helaas even slordig met instappen en
meteen lag ik in het water. Het rare is dat het
\À/ater dan nog niet eens koud aanvoelde- Mijn
water- en winddichte jas isoleerde vervolgens
mijn natte kleren zodat mijn liehaamstempe-
ratuur goed op peil bleef. Voor jullie
geruststelling: alsje een beetje oppast hoefje
iliet echt om te slaan. Bij deze eer uitnodiging:
mocht je zin hebben om een keer mee te varen:
vertel het me en we gaan er een keertje op uit.
P.S. een enkele keer voeljeje zelfs superieur
aan de zeilbaot, bv. wanneer er geen wind is of
als de wind voor de zeilboot uit een verkeerde
hoek waait, en jij er al lang bent terwijl de
zeilboot nog druk aan het kruisen is om bij jou
te komen.

Nanko van Kampen
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