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IJmuiden – Texel – Vlieland – Leeuwarden - Kudelstaart 
 
Voor dat de winter echt invalt, besluit ik vanwege het mooie nazomerweer nog een 
rondje noord Nederland te doen, ik moet 28 oktober weer terug zijn. 

 
Dinsdag 5 oktober 

Nog even genieten  
Ik laat alles voor wat het is en gooi los voor IJmuiden. Om 15.30 vertrek ik richting 
Nieuwe Meer om daar de staande mastroute in te gaan omstreeks middernacht.  

 
Woensdag 6 oktober 

Staande mast Amsterdam alleen voor de Asmara 
De sluismeester geeft OK voor 00.30 uur, ik ben het enige schip dat van zuid naar 
Noord door Amsterdam vaart, het tegen konvooi bestaat uit welgeteld 3 zeilschepen. 

Dat hele circus dus voor 4 boten. 
Om 02.00 meer ik af aan de Houtmankade t.o. nr. 66 en ga te kooi. 

Na nog een paar kleine boodschappen te hebben gedaan vaar ik over het IJ en het 
Noordzeekanaal naar IJmuiden, alwaar ik om 1430 afmeer aan een kade voor de sluis 
voor een groot bord verboden af te meren ‘loskade”. Ik was niet van plan om door de 

sluizen heen te gaan want dan rest mij nog slechts de Marina en dat kost weer 
onnodig € 30, - om met een touwtje vast te liggen. 

Maar de havendienst Amsterdam let goed op en komt langszij varen, op mijn 
antwoord dat ik morgenochtend vroeg door de sluis ga, proberen ze nog een goed 

woordje voor me te doen bij de sluiswachter, maar regels zijn regels en wie neemt 
dan de verantwoording? 
Ik besluit 100 meter af te zakken en ga tegen een zeilboot aanliggen die naar het zich 

laat aanzien de laatste twee jaar niet van zijn plaats is geweest. Ik klop nog netje 
maar zoals verwacht geen gehoor.  

 
Donderdag 7 oktober 
IJmuiden - Texel 

Om 0900 vaar ik door de zeesluizen. € 30, - 
bespaart. Door de havenhoofden heen ben ik 

weer op zee. Koers het marsdiep bij Den 
Helder. De zee is rustig, wind 1 wel is het nog kil 
en mistig. Zo mistig dat ik misschien 5 

scheepslengtes vooruit kan kijken. Binnen zet ik 
de kachel aan. Ik vaar niet te hard en verder 

maar hopen dat ik alleen boten tegen kom die 
voorzien zijn van radar en/of AIS, die kunnen mij wel zien en ik hun, maar een 
zeiljacht of ander pleziervaartuig die dat niet heeft niet. 

Tegen 1200 trek de mist op en komt de zon er 
langzaam bij, ook de wind trekt wat aan tot 3. 

Om 1300 gaat de motor uit, ik besluit om alle 
zeilen bij te zetten, Genua, grootzeil en bezaan 
en ga voorbereidingen treffen om een sleeplijn 

uit te zetten voor makreel. 
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Behalve een enkel vrachtschip in de verte 
kom ik niemand tegen, dus tijd genoeg 

om naar onder te gaan voor koffie en 
andere behoeftes. 

Na een paar uur klooien met de vislijn 
haal ik hem in, hij blijft te hoog in het 
water. 

Om 1500 de koers is zodanig gewijzigd 
dat ik de zeilen moet strijken en de rest 

op de motor moet doen. De wind is 
inmiddels aangetrokken tot een 4. De zee 
is wat ruwer geworden. 

Aankomst Texel 1825  
De Texelse schapen grazen vredig naast me op de dijk. 

 
Vrijdag 8 oktober 
Afvaren lage wal met voorspring 

Ik lig aan een drijvende steiger tegen de lage wal met windkracht 4 op de zijkant. Om 
1400 is het tij gunstig om te vertrekken naar Kornwedderzand, dwars over het wad. 

Maar hoe kom ik nu met fatsoen van de steiger los zonder al mijn verf op de romp te 
beschadigen? Ik besluit een voorspring uit te leggen (een spring is een lijn vast 
gemaakt voor of achter op de 

boot en in het midden van de 
boot vast gemaakt op de wal) en 

hang de nodige fenders 
(stootkussens) aan de voorkant van 
de boot. De gewone voor en 

achtertros maak ik nu los (er zit dus 
nu alleen een voorspring op, nu 

plaats ik mijn roerstand zo alsof ik 
rechtsaf de steiger op wil varen en 
zet de motor is zijn voorruit. De 

boot kan nu niet naar voren 
vanwege de voorspring maar zal om 

zijn as gaan draaien zodanig dat de 
kont naar buiten beweegt, 
daarbij wel opgelet want de voorzijde van de boot draait naar de steiger toe. Als de 

boot bijna haaks op de steiger staat een klein klapje achteruit en hij is los, nu snel de 
voorspring inhalen en achteruit weg varen, voila zonder schade. 

Om 1430 vaar ik het zeegat uit richting Kornwedderzand dwars over het wad. Vooraf 
heb ik in mijn nav. systeem een route tussen de ondieptes door gepland het enige wat 

ik nu nog hoef te doen is eventueel de zeilen en het systeem managen. De wind is 4 
uit het oosten, wat inhoud dat ik deze rit geheel op de motor zal moeten doen want 
het is pal tegen. De ETA (verwachtte aankomsttijd is 2000 uur, ik besluit om dan 

maar gegeten te hebben voor ik aankom. Ook op deze route is het stil, zo stil dat ik 
nauwelijks een boot tegen kom. 

Om 1800, is de wind aangetrokken tot een 6 maar niet vervelend, besluit ik om naar 
onder te gaan en maar wat te gaan koken. De automaat waarschuwt voor obstakels in 
de vorm van boeien die op de kaart staat, landomtrekken of nadering van een 

waypoint, daarnaast de AIS die een eventuele veerboot signaleert. Het alarmsignaal  
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was een zwakke elektronische piep 
die ik onderin met motorgeluid niet 

hoor. Dit systeem heb ik zelf 
gewijzigd door er een relais aan te 

koppelen welke weer een harde 
signaalgever aanstuurt die ik zelfs in 
mijn slaap hoor, dit kan ik naar 

believen aan en uit zetten. 
Na lekker gegeten en af gewassen te 

hebben ben ik op de bank gaan 
zitten lezen met een kop koffie, het 
leven is zo slecht nog niet. 

Om 1930 meer ik af aan een 
drijvende steiger in de buitenhaven 

van Kornwedderzand, hier overnacht ik. 
 
Zaterdag 9 oktober  

Visdagje met perikelen 
Gisterenavond heb ik besloten om nog niet door de sluis te gaan naar binnen, ten 

slotte zit ik niet zo vaak op zout water. Ik ga het wad weer op en probeer nog wat te 
vissen onder zeil, in korte tijd vaar ik met stroom mee toch weer een eind weg. Op 
enig moment met aandacht voor mijn gerepareerde sleeplijn voor ik een ondiepte in, 

mijn diepte meter neemt snel af naar onveilig. Aangezien ik geen zin heb om op het 
wad vast te komen te zitten gooi ik de boot 180 graden om met enig vermogen, 

daarbij mij vislijn en gewijzigde parafaan verspelend, einde vis verhaal. Terug op de 
motor naar Kornwedderzand. Nadenkend en kijken op mijn kaarten, bedenk ik dat ik 
op dit tijdstip (12.00) ook nog naar Vlieland zou kunnen gaan, het tij is gunstig en de 

route die ik uitzet geeft een aankomsttijd van 1900. Ik zet de route erin en besluit er 
voor te gaan, ten slotte ben ik nog nooit in Vlieland geweest. 

Door de geulen netjes op de automaat (inmiddels is het 15.00) varend vind ik dat de 
diepte wel er weinig veel terugloopt en dat terwijl ik keurig netjes tussen de rode en 
de groene tonnen vaar. Wat blijkt dit is een route die alleen bij hoog water gevaren 

kan worden en het is afnemend tij. Over twee uur is het laag water en dan staat er 
nog maar 50 cm water. Ik leg de boot stil en zoek naar alternatieven, de vaargeul 

Harlingen – Vlieland loopt een paar mijl oostelijk en dan moet ik door geulen die ook 
bij laag water te weinig over houden, ik moet die gok niet nemen, ik kan ten slotte 
niet droog vallen want dan kom ik op een oor te liggen. 

Besluit genomen omgekeerde route terug naar Kornwedderzand.  
 

Nu heb ik er een hekel aan om twee keer hetzelfde te doen dus ga ik niet naar de 
buitenhaven maar zoek een plek om te ankeren. Dit vereist ook wel enige berekening. 

Ik moet in de luwte liggen, er mag niet te veel 
water staan bij hoog water en niet te weinig bij 
laag water. Daarbij moet ik rekening houden met 

het feit dat ik maar 16 meter ketting heb (3x de 
waterdiepte is standaard om uit te leggen, ik ga 

alles uit leggen mede vanwege de stroom die ook 
sterk is. 
Ik zie een plek op de kaart die 3 meter diep is bij 

laag water naast een rand van 50 cm bij laag 
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water. Bij hoog water staat daar dus 3 mtr + 2.45 tij is 
5.45 water. 

Om 1800 (laag water) kom ik op mijn plek aan buiten de betonning en gooi mijn 
anker uit, ik trek er nog even flink aan en hij ligt vast. Ik stel mijn ankeralarm in op 

0,03 mijl (55 mtr) Omdat ik elke 6 uur vanwege de stroom aan de ander kant van 
mijn anker lig kan dat dus 2x 16 mtr = 32 mtr zijn. Om te testen zet ik de ankerstraal 

alarm eerst op 0,02 = 36 mtr. Nu maar wachten en kijken. 
Vreemd is dat op een bepaald moment de wind op de kont van de boot staat te blazen 
waardoor de golven tegen de romp bonken, door de sterke stroom lig ik dus tegen de 

wind in. Als ik de deur open doe en naar het water kijk lijkt of ik hard vaar de stroom 
is ongeveer 2,5 knoop (bijna 5 km/uur) 

’s Avonds gaat het ankeralarm af, het werkt dus, ik stel hem nu weer in op 0,03 als 
hij nu afgaat dan krabt mijn anker en moet ik actie nemen. 
Ik blijf op 02.00 om de boel in de gaten te houden. Alles blijft stabiel ik ga naar bed. 

Wekker op 04.00 gezet om nog even te kijken, alles onder controle. 
 

Zondag 10 oktober  
Kornwedderzand - Vlieland 
Volgens mijn kaart heb ik een aardig rondje liggen draaien op wind en stroom. Ook 

heb ik volgens mijn log 5 mile 
gevaren door de stroom terwijl ik 

lag te slapen. 
 
Ik heb gisterenavond de route 

Harlingen – Vlieland bekeken, als ik 
half 10 vertrek heb ik eerst nog wat 

stroom tegen maar daarna kentert 
het tij en loopt hij mee. 
Ik vertrek om 09.30 de wind is 

Oost, het eerste stuk motoren en 
dan bakboord uit de geul in. Bij 

Harlingen gekomen wordt het 
behoorlijk druk met boten. Ik rol de 
Genua vol uit en houd de motor bij met voorstuwing stationair. Enerzijds om stroom 

bij te laden en anderzijds om uit te kunnen wijken, ik ben ten slotte geen ranke 
zeilboot. Op de langere rustige stukken zet ik de motor weer een tijdje uit. De 

snelheid met stroom mee ligt op ongeveer 5 knopen. Er komt van alles langs 
veerboten, reddingsboten (die komen langs met 32 knopen = 60 km/uur en maken 
enorme golven) en prachtige ouderwetse zeilboten. Met de Griend (een droog eiland 

tussen Vlieland en Ameland) in zicht en out of de blue trekt de wind in no time aan tot 
een ruime 6 en nemen de golven gelijkwaardig toe, dwars van voren. Het was zo 

relaxed, zittend in de deur opening genieten van de zon en mijn sigaartje en dan 
ineens dit. De boot begint behoorlijk te stampen en te rollen, als een speer ga ik in vol 

ornaat naar buiten en probeer eerst nog de Genua voor 50% in te rollen, maar dan 
wordt de wind voor de koers die ik loop te scherp en rol hem helemaal in. Ik nader 
Vlieland al wel en die golven komen regelrecht uit volle zee.  

Nadat binnen alles wat los zat weer vast zit en Sailor verschrikt op de bank is gaan 
liggen worstel ik mij door de vliestroom richting Vlieland, doordat mijn route nu 

westelijke afbuig komen de golven bijna dwars in, het stroomt ook behoorlijk. Veel 
zeilboten voor me liggen bijna op een oor. Mijn snelheid door water is 4,5 maar SOG 
(speed over ground) is een bepaald moment 8,5. 
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Voor het eiland loopt de route nog wat westelijker waardoor de golven weer van 

achter af komen. Ik heb een stuk van de route hier afgesneden door buiten de 
betonning te varen, ik hoop maar dat mijn kaart de diepte goed aangeeft. Volgens de 
kaart en tij 3,50 mtr ruim voldoende maar af en toe loopt hij terug naar 2 mtr. Ik zit 

wel even in mijn piepzak of ik hier goed aan heb gedaan er staat ook een stukje op de 
kaart van 1 mtr. Gelukkig bereik ik zonder verdere kleerscheuren de boei en vaar 

weer binnen de betonning.  
 
Ik geef de Brandaris mijn positie en 

meld mij voor de haven van Vlieland. 
Nu nog zonder kleurscheuren de haven 

in. De zeer sterke stroom loopt dwars 
voor de haveningang langs. De 
haveningang is misschien maar 10 mtr 

breed.  
Op de hand sturend voortdurend 

corrigeren voor wind en stroom vaar ik 
uiteindelijk krabbend de haven in en 

natuurlijk staan op de havenhoofden de 
kijkers of je het goed doet en niet tegen 
de haven hoofden aan knalt, nou van 

mij hebben ze die lol in ieder geval niet, ik meer af om 15.12. 
 

Ik boek twee nachten (€ 56,-) tank water voor 50ct en heb “gratis” stroom nou dat 
zal ik gebruiken ook. Vanavond bak ik een brood. 
 

Maandag 11 oktober  
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Verkennen Vlieland 
Op dit eiland ben ik nooit eerder geweest.  Vanmorgen 

is weer zon prachtige dag met een strak blauwe hemel. Ik trek goede schoen aan en 
gewapend met film en fotocamera ga ik het eiland op, eerst naar de NO hoek waar ik 

gisteren langs kwam varen, een prachtig uitzicht over wad en zee. Dan loop ik langs 
het strand  om na een tijdje 

de duinen in te gaan en zoek 
een beschut plekje. Het is er 
zo warm dat al gauw de 

kleren uit gaan en ik heerlijk 
lig te zonnen en te lezen. Als 

ik op mijn horloge kijk zie dat 
het al over tweeën is. Ik ga 
dus maar weer gauw verder. 

Lopend over een camping die 
gesloten is, door privé 

gebieden en toch nergens 
echt hekken, heerlijk zo vrij. 
Uiteindelijk ga ik door het bos 

richting dorp. 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
De dorpstraat is een echte klassieke 

ouderwetse straat zoals Zonneveld 
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dat bezong, met aan beide zijden bomen en pittoreske 
huisjes een slagerij J. van der Ven. Wat een pracht. 

 
Ik drink een heerlijk bockbiertje op het terras. Daarna doe ik nog wat boodschappen 

(een kilo cranberry’s gekocht) en begeef mij geleidelijk aan weer naar de haven, naar 
de boot. 

 
 
Dinsdag 12 oktober 

Vlieland - Harlingen 
Om 0700 gaat de wekker, ik wil met het tij mee terug liften naar Harlingen. Om 08.30 

vertrekken dus, twee uur na laag water Vlieland. 
Een rustige oversteek met wind uit O – NO 3 soms afzakkend naar 2 en dan zeilt de 
Asmara niet meer hoger dan halve wind. 

Om 1345 bereik ik Harlingen en ga door de sluis het Friese land in. Ik vaar nog door 
tot Franeker en leg de boot daar om 15.00 in de Dorpskern. 

De cranberry’s daar moet ik iets mee. Ik zoek op internet en vind legio recepten. 
Eerst maakt ik een cranberry likeur, ik had nog wat wodka, rum en jenever over dus 
dat meng ik als basis voor de likeur. De cranberry’s tot pulp gestamd een 

sinaasappelschil erbij en nu het ergste 3 weken wachten. Dan gaat er nog suiker bij 
en is de likeur klaar 0,7 ltr, het zal mij benieuwen. 

 
Woensdag  13 oktober 
Wandelen in Franeker 

Vandaag een 4km wandeling 
gemaakt door Franeker en 

omgeving.  
Om 1300 vertrokken via 
Leeuwarden richting Grou. 

Overnachting aan een z.g. 
“marrekrite”  (afgekort MK) dat 

zijn gratis aanlegplaatsen aan 
walsteiger of van de wal af 
steiger, de eerste met 

afvalcontainer. Mijn stroom aan 
boord is nog steeds het 

grootste probleem, ik draai nu 
een kleine benzine generator. 
Maar dat ding maakt een takke 

herrie en moet om 30% bij te spijkeren zeker 4 uur draaien. 
 

Donderdag 14 oktober 
Depressies en tegenwind 

Het weer verslechterd nu snel, het wordt veel kouder ‘s nachts en de depressie komen 
weer aangieren. Ik vertrek om 14.40 verder zuidwaarts richting Grou. 
Als ik midden door het Friese landschap vaar kom ik door een Dorpje “Warga” na de 

brug in het centrum is de doorvaart nog maar 7 mtr breed en ik ben 4. Ik vaar het 
wasgoed bijna van de lijnen en kijk op tafel in de kleine huisjes langs het water. 

Afgemeerd na dit dorpje aan MK PR70 op het Bokkemeer. 
 
Vrijdag 15 oktober 

Boodschappen 



 

Versie donderdag 29 november 2012 

Om 10.30 ga ik weer verder via Akkrum naar het 
Sneekermeer. In Akkrum doe ik nog wat boodschappen 

en leg de boot aan een camping. Ik tank water en leg de boot aan de stroom tot hij 
weer vol is. De campingbeheerder vraagt alleen 1 euro voor de stroom, das nog eens 

billijk. 
Om 1530 meer ik af op het Sneekermeer aan MK S29A. hier overnacht ik.  

 
Zaterdag 16 oktober 
Opnieuw de voorspring methode 

Er is bijna geen wind ik lig aan hoge wal, maar ‘s nachts draait de wind en ’s morgens 
trekt hij aan tot 6, ik lig hier niet prettig meer, de boot wordt fors tegen de wal 

aangedrukt. Met een hele lading fenders voorkom ik schade, maar ik besluit om 10.00 
hier weg te gaan, ook hier gebruik ik weer de eerder genoemde voorspring methode 
anders kom ik zonder verfschade hier nooit weg. Het lukt gelukkig zonder schade, ik 

verkas naar een MK in een sloot tussen twee eilanden aan de hoge wal achter de 
bomen. 

 
Zondag 17 oktober 
Fmiliebezoek 

Tanja (mijn dochter, uit 
Groningen) had gemeld 

vandaag langs te willen 
komen. Het is schitterend 
weer. Er is afgesproken in 

Sneek. Om 10.00 start ik 
de motor en bak intussen 

een brood. Afvaart 
richting Sneek. 
Omstreeks 11.00 vind ik 

een goede plek aan de 
wal net voor Sneek waar 

een weg langs loopt waar Tanja kan 

parkeren.  6 man sterk stappen aan boord, 
Tanja, Chris en de kinderen Sibren, 
Renske, Kars en Jonna. We varen af terug 

naar het Sneekermeer, daar zijn de 
Skûtsjes bezig met wedstrijd of oefening, 

maar het is een mooi gezicht. 
Onder begeleiding van Chris hebben we 
Kars gebombardeerd tot Kapitein en 

stuurman. Hij glimt van oor tot oor. We leggen 
aan een MK aan en genieten van de 
zonovergoten dag. Renske vangt zelfs nog een 

vis met een zelf gezocht worm. We lunchen op 
het eiland. Maar aan alles komt een eind dus 

geleidelijk aan varen we weer terug naar Sneek 
waar ik hun om 17.00 weer afzet. Zij moeten 
met de auto nog een uur terug naar Groningen. 
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Ik vaar weer af en verlaat het Sneekermeer in 
zuidelijke richting via het “Margiet kanaal”  om 

uiteindelijk ergens in een “sloot” noordelijk van het Koevordermeer af te meren aan 
een MK. 

 
Maandag 18 oktober 

Geen weer is ook weer 
Geen weer om buiten te zijn bijna de hele dag regen en grijs. Sailor wil ook niet naar 
buiten veel te nat. Ik ga mijn administratie bijwerken en lezen. 

Helaas moet die vervelende herriemaker ook weer aan voor de stroom. 
 

Dinsdag 19 oktober 
Sailor de wei in 
Vandaag schijnt de zon weer volop maar er zitten veel buien in het verschiet. Ik jaag 

de kat naar zo van ga maar lekker achter een koe aan of zo, maar zorg dat je lekker 
moe wordt. 

De weer beelden bekeken zal het de komende week niet veel beter worden met het 
weer. Ik overweeg toch maar om dan een weekje eerder terug te komen. Jammer 
genoeg zijn de vooruitzichten met wind voor het IJsselmeer ongunstig WZW en dat is 

van Lemmer naar Amsterdam tegen, ik zal dus niet veel kunnen zeilen. 
 

Wordt vervolgd. . . . . . .  
 
 
 


