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Reisverslag Asmara 
Voorjaar 2011 
Het plan is om op 1 april te vertrekken van Kudelstaart naar Groningen. 
Helaas moet ik dit Uitstellen wegens rechtszaken en geen geld voor generator 
Verblijf dus nog altijd op de Westeinder, tussen de eilanden van Aalsmeer. 
Helaas moet ik om de drie dagen naar de wal om stroom te laden. 
 
Sailor heeft zijn eerste waterdoop, op het eiland, achterna gezeten door 
teckel "Arie" rent ze over de kademuur naar de boot, daarbij achterom kijkend 
naar de teckel maar ze ziet daarbij de landvast van de boot over het hoofd, 
knalt er tegen aan en hup in het water. Toch een kademuur van 50 cm hoog, maar 
er zat halverwege een balk. Ze was er nog sneller uit dan erin, wel een 
verzopen kat, echt niks meer van over. 
Intussen nog twee keer naar Leiden geweest met de boot, de laatste keer was ik 
met Moederdag in Lisse. Daarna ben ik door gevaren naar Haarlem en via 
Noordzeekanaal en Amsterdam weer terug naar de Westeinderplas. 
 
Juni 2011 
De Zeelandiahoeve is eindelijk verkocht verlies 63.000 euro, maar ik ben er 
vanaf. 
Na 7 juni besluit ik toch om Noordwaarts te gaan richting Friesland, tenslotte 
zit ik vanaf oktober al weer 6 maanden in Kudelstaart. 
Ook heb ik nagedacht over mijn verwarming, de huidige verwarming is niet 
gemaakt voor permanent gebruik en kost na twee jaar weer 700,- aan overhaul. 
Nu is er een dieselkachel Kingston (Rob had er ook een aan boord) die geen 
draaiende delen heeft. Een potkacheltje met een leuke uitstraling, ik kan dat 
aan de bakboord wand monteren met een pijp naar buiten. 
Verder wil ik de winter gebruiken om mijn zendamateur licentie te halen, 
gitaarles te nemen en weer te gaan volleyballen. En dan misschien nog de 
nodige klussen aan boord. 
Misschien moet ik ook overwegen om voor de winter een klein goedkoop autootje 
te kopen, tenslotte is motorrijden in de winter geen pretje. 
 
8 juni 
Vandaag zoals gepland maar richting Friesland, mijn gedachten verzetten. 
Ik leg eerst even bij Martinair aan om daar samen met de oud collega's te 
lunchen, dan door naar de Nieuwe Meer voor de staande mast door Amsterdam 's 

nachts. 
Ik besluit om over de rand meren te gaan, 
de wind is daar gunstig voor ZZW en kan ik 
gelijk kijken of ik onder de Hollandse en 
de Stichtse brug doorkom die zijn net 
onder de 13 mtr en ik ben 12,5. Voor de 
wind zeilen los, motor bij, klapje 
achteruit voor de meelopende stroom, dan 
heb je het gevoel dat je er tegen aan 
knalt, maar een zeiler naast me wist me te 
overtuigen dat ik nog 30 cm over had. 
Pffft. 
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Via Harderwijk en Elburg ga ik richting Hasselt daar liggende Zwitsers van de 
haven Kempers voor upgrade van hun boot. Zij vroegen mij of ik langs wilde 
komen. 
10-6-11 
Vandaag heeft Sailor zijn tweede doop te pakken. Ik lig voor een brug met 
ruime steiger om te overnachten en er legt nog een 
zeilschip aan. Sailor loopt al nieuwsgierig op 
de steiger. Dus ik vertel de mensen dat ze vast een 
bezoek krijgen van mijn kat en als ze dat niet 
willen ze haar maar moeten wegjagen. Sailor 
heeft dat vast gehoord want denkt ze ik spring 
gelijk aan boord, waarop die mevrouw nog al 
resoluut roept nee, nee, weg! 
Sailor had het sprongetje al gemaakt en moest dus ten halve keren, nu gaat dat 
zelfs voor een kat niet makkelijk met als gevolg, "plons". Ook hier was ze er 
snel uit. Naar later bleek zijn haar kop en schouders niet eens nat geworden.  
Maar nu zat ze ergens onder op een balk op de steiger. Na veel capriolen 
mijnerzijds heb ik haar in het nekvel kunnen pakken, waarna ze direct de 
kuierlatten nam naar mijn boot en zich heftig ging schoonlikken, alsof ons 
rivierwater zo vuil is.  
Via de randmeren en Elburg zeil ik door naar Hasselt, daar liggen Heinz en 
Bernadette met hun Dagens2 (www.dagens2.ch )voor de nodige installaties aan 

hun boot. Een gezellig 
samenzijn.  
Na Hasselt motor ik de vaarten 
weer uit en via het Ketelmeer 
naar Urk. Daar lig ik een 
nacht. Water en stroom zijn 
weer vol. 
De volgende morgen 16 juni 
2011 12.30 zet ik zeil voor 
Stavoren. Het is een mooie dag 
wind wzw 3, op alleen de Genua 
en bazaan arriveer bij de 
sluis van Stavoren om 19.10 
ruim zes uur gezeild met een 
gemiddelde snelheid van 3 kts, 
niet veel maar heerlijk 

rustig. 
Eenmaal door de sluis vaar ik naar de eerste beste "marrekrite" (dat zijn 
gratis aanleg voorzieningen in Friesland met of zonder walverbinding en met of 
zonder vuil container) op deze marrekrite had ik ook al een keer met Luuk 
gelegen. Zo nu een borrel en een hapje eten. 
'nachts wakkert de wind aan en draait zodanig dat ik aan lagerwal kom te 
liggen, nou is dat op zich niet zo erg met springs en goede stootwillen maar 
de wind komt over het kleine meer en golven bouwen zich vervelend op en 
naderen de boot schuin van achteren en geeft behoorlijke knallen als ze tegen 
de ronde romp breken, ik wordt daar wakker van en ga eruit om de boel te 
controleren, ik kan er weinig aan doen en lig goed vast, het is alleen maar 
herrie. De wind is 6-7 bft. Gelukkig neemt de wind in de loop van de nacht af 

http://www.dagens2.ch/
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en ruimt, de herrie is voorbij. Het enige nadeel van de marrekrites is dat de 
walkanten niet meer dan een flinke balk boven de waterlijn is (hooguit 30cm), 
je moet dus echt zorgen dat de stootkussen op het water liggen, ander lig je 
zo tegen zo’n balk aan te schuren met de romp.  
De volgend morgen zeil ik door naar Heeg weersvoorspelling voor de komende 
dagen is veel wind er staat een wind 6bft in de rug dus ik loop lekker 5 kts 
over de Fluessen op alleen de genua.  
 In Heeg bij de jong watersport koop ik twee grote zwarte bollen stootwillen. 
 
18 juni 
Zaterdag belt Tanja en wil zondag langs komen het is vaderdag, ze komen gewoon 
gezellig koffie drinken en weten dat ik verwaait nog een nacht blijf liggen.  
Maandag 20 juni  leg ik aan een marrekrite in de Jeltesleat aan en blijf daar 
twee nachten liggen. Leuke mensen ontmoet met een zelfde soort boot maar dan 
zonder masten. Op 22 juni maak ik weer los en motor via Ijlst richting  Sneek, 
hier meer ik af in de stad om stroom te laden en een paar boodschapjes te 
doen. 
Het vissen op paling is me nog steeds niet gelukt, ik vang wel grote brasems, 
voorn en baars, maar die zet ik allemaal weer terug. 
De volgende middag vaar ik weer zuid terug net buiten Sneek en leg weer aan 
een marrekrite. Inmiddels had ik contact met CeesJan en Netty van de haven uit 
Kudelstaart, zij moeten maandag 27 juni in Sneek oost bij een bedrijf zijn die 
hun kussens opnieuw bekleed. We trekken een paar dagen op samen Arie (de 

teckel, zij noemen het een jachthond 
omdat hij op een jacht woont) en Sailor 
kunnen het steeds beter met elkaar 
vinden. Als zij de hond gaan uitlaten 
en ik loopt mee, loopt Sailor ook mee. 
In het spel van heen en weer draven, 
rent  
Sailor op 
een moment 
op Arie af 
van 
achteren 

en geeft de hond een tik op zijn kont. 
Ik doe een viswedstrijd met CJ het staat al 2-1 
in zijn voordeel. 
Inmiddels is de Dagens2 ook aangeschoven en liggen met zijn drieën op het 
starteiland Sneekermeer. CJ en Netty maken Spagetti en we eten met zijn allen 
buiten. Kort daarna breekt het noodweer los, maar dan zitten wij al weer 
binnen aan de koffie met Schnaps. 
Heinz en Bernadette vervolgen hun weg de volgende dag naar Harlingen waar hun 
boot uit het water moet. CJ en Netty maken nog een rondje hogerop naar 
Leeuwarden. Dan moeten zij nog terug naar Sneek voor hun kussens, 
vloerbedekking en gordijnen. We trekken nog een paar dagen op de viswedstrijd 
wordt vervolgd het is al 14-3 of zo, ik wordt er moe van. Bij het ophalen van 
een vis verspeelt CJ zijn dobber en breekt zijn lijn. De dobber drijft er nog, 
ik duik het water in en red zijn dobber van € 1,25 alleen blijkt dat ik mijn 
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bril nog op had toen ik dook, dat merkte ik pas toen ik weer mijn hengel 
inhaalde en mijn dobber niet goed zag. € 1200,- in de plomp en niet verzekerd. 
We gaan dreggen beide met schepnet CJ in zijn rubberboot ik gewoon in het 
water. Na een half uur het hele Sneeker meer aan modder voorbij te hebben zien 
gaan en 1 zonnebril opgevist nog steeds geen bril. 
Ik haal mijn dregje (een klein soort paraplu ankertje) uit de boot zet er een 
lijn aan en gooi in waar ik de bril vermoed. Dat doen we om en om met zijn 
drieën, maar geen bril. Als laatste doe ik nog een poging. Ik bekijk heel 
kritisch waar ik het water ben ingedoken met mijn hoofd want daar moet hij 
toch ongeveer liggen en net voor ik het wil opgeven zit daar ineens mijn 
brilletje opgevouwen en volledig onbeschadigd aan de dreg, je begrijpt de 
blijdschap en verbazing, daar het we een borrel op genomen. 
 
10 juli 
CJ en Netty zijn langzaam aan huiswaarts gaan varen via Lemmer. Ik ben 
richting Akkrum gezeild en lig nu voor anker op de Terka Plester Puollen. Te 
water gegaan om de waterlijn schoon te maken, de schroef te controleren en te 
zoeken naar een drain gat van de ankerbak. Deze laatste niet gevonden, ook 
niet in de tunnelbuis van de boegschroef. 
De waterlijn is weer mooi schoon, er is lichte algenaangroei op het 
onderwaterschip niet overmatig veel.  
Bij de schroef eerst met mijn tenen gevoeld en ja er zat een stuk visnet om de 
schroef. RVS mes gepakt en om mijn pols gebonden en onder de boot gedoken, in 
twee duiken heb ik het net eraf gesneden. 
 
12 juli 
Er stond een meeting gepland met mijn advocaat. Boot in Akkrum achtergelaten 
en met de intercity om 0900 naar Amstelveen, eerst post gehaald in Aalsmeer en 
vervolgens door naar Amstelveen meeting over Rechtszaak Visa, hoger beroep 
Carla en kort geding Carla. ’s Avonds om 2100 was ik weer aan boord. 
 
Gekeken of ik via Margrietkanaal en vStarkeborghkanaal naar Groningen kon, 
helaas niet mogelijk want er ligt een vaste spoorbrug van 5,5 mtr hoog in de 
weg, anders wilde ik weer terug via Reitsdiep, Lauwersmeer en Dokkum, maar om 
twee maal hetzelfde stuk te varen doe ik niet. Trouwens veel te veel motoren. 
(Ik moet ook aan mijn diesel denken) 
 
Ik moet ook nog een afspraak maken met een controle arts voor de verzekering 
van de tegenpartij van het motorongeluk. Om te voorkomen dat dit pas in de 
winter gaat gebeuren heb ik gevraagd of dat niet in een andere stad kon.  
Er komt nu een controle arts aan boord in Dokkum 
op 21 juli.  
Mijn financiën wordt een drama, ik moet de ene na 
de andere bijdrage betalen voor rechtszaken, 
reserves heb ik niet meer. In feite ben ik 
continue voor Carla aan het voorschieten. Geld om 
in de stad te blijven liggen heb ik niet  meer, 
trouwens veel te druk ook, dus maar door via 
Dokkumer Ee naar Bartlehiem, Dokkum en misschien 
nog stukje Lauwersmeer. 
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Vandaag zondag 17 juli zuidwest van Bartlehiem, brood aan het bakken. Vriezer 
leeg en uitgezet, was opgezet plan, ding limiteert me te veel aan stroom 
zonder generator. Nu maar eens kijken hoe lang ik het nu uithoud. Het leven 
van een gepensioneerde gaat (nog steeds) niet over rozen. Ik had het toch 
allemaal anders gepland. 
19 juli 
Ik lig inmiddels in een gat genaamd Ferwerderadiel op de Dokkumer EE, 
halverwege Leeuwarden en Dokkum. Overnachting   0,50/mtr totaal   7,00 incl. 
Stroom en water. Vriendelijk mensen (vind ik trouwens van alle Friezen) er is 
een mini camping bij een een oude 
graan molen nog in werking, ik koop 
volkoren en wit meel voor mijn 
brood te bakken. 
Om 11.00 wilde ik weer door, maar 
dan is Sailor natuurlijk nog aan 
het stappen, om 12.30 komt mevrouw 
binnen. We gaan op weg naar Dokkum. 
Bij het draaien in de Dokkumer Ee, 
ter plaatse 3 scheepslengtes breed, 
om in de wind af te meren loop ik 
vast op 5 meter uit de oever. 
Zandbodem, met verdwaalde stenen. 
Boot zit behoorlijk vast, alleen 
door voor en achteruit slaan en met boegschroef werken kom ik met heel veel 
moeite los, het lijkt wel of er iets om de schroef zit. Morgen het water maar 
weer in. Ook een paar keer stenen geraakt, ik hoop dat er niet al te veel 
schade is. 
Vandaag het water in gegaan en de boot aan de onderzijde geïnspecteerd, 
gelukkig geen schade aan de schroef en voor zover bekeken (gevoeld, zicht is 
nul) geen schade. 
Dokkum is een mooie historische plaats, al heb ik nog niet uitgevonden waar 
Bonefacius is vermoord. 
Stroom en water zijn weer vol, het plan is om door te drijven naar het Lauwers 
meer en daar misschien nog een of twee weekjes te blijven, weg van iedereen. 
Gewoon lekker op mezelf, beetje vissen en lezen. 

 
23 juli 
Dokkum achter me gelaten. Leuke historische stad trouwens. Richting 
Lauwersmeer gevaren, lig nu weer aan een marrekrite. Sailor mocht eindelijk 
weer naar buiten en ondanks de regen en harde wind toch het weiland in gegaan, 
een bikkel hè. 
Na half uurtje was ze terug alsof ze was gaan zwemmen. 
Na het eten is ze weer naar buiten en zie ik haar weer spelen met haar derde 
velmuis, een heel kleintje dit keer, nog geen 3 cm lang. Beestje weggepakt, 
maar blijkt inmiddels door al dat gespeel een hoofdwondje te hebben, bloed een 
beetje net boven het oog. Muisje maar mee naar binnen genomen, wondje verzorgt 
beetje betadine erop en maar even in een doosje geparkeerd om tot rust te 
komen. Straks in het donker zet ik het weer naar buiten. 
26 juli 
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Na drie dagen regen breekt eindelijk vanmiddag de lucht. Stroom was afgezakt 
tot 55%. 
Kleine benzine generator aangezet en drie uur laten draaien, nu weer 70%. 
Contact gehad per email met Robert Jansen, eigenaar van de Vrijheid, hij ligt 
nu op Terschelling. 
De regendagen waren wel goed om achter de PC te kruipen, ik moest nog veel 
voorbereiden voor het hoger beroep, vandaag hele dag aan gewerkt. Bijna klaar. 
Daarna volgende project voorbereiden het kort geding tegen Carla, ook moet ik 
voor de voorziening rechter komen op 17 augustus om uit te leggen waarom ik 
dan wel bij Carla alle beslagen wil leggen op haar rekeningen en inkomen. 
Verder moet ik voor 17 augustus antwoorden en bewijzen produceren voor de 
belasting over het jaar 2008, kortom werk zat. Misschien moet ik voor dat 
laatste wel uitstel vragen. Ik hoef me dus nog niet te vervelen, al wilde ik 
wel dat ik daar nu eindelijk eens een keer van af was. 
27 juli 
Ik ga weer door, de zon schijnt. Vaar richting binnen sluis op Dokkumer diep. 
Hier besluit ik wat te wassen en vervolgens daarna water te tanken, ook kan ik 
hier stroom laden. Het is net 11.00 als Sailor van boord stapt. Om 1200 ben ik 
weer klaar om te gaan, maar geen Sailor te zien, ik loop drie 
keer de dijk op en af, maar geen Sailor. Er ligt een 
korenveld langs de weg met een doorgang, ze zal wel weer 
achter de muizen aan zitten. Om 17.30 nog geen Sailor. Het 
draait erop uit dat ik hier moet overnachten, de sluis draait 
tot 20.00, als madam  überhaupt terug komt. 
Om 1910 komt ze op der dooie akkertje aankakken, of er niks 
aan de hand is. Stroom is weer vol en water. Ik ga snel nog 
door de sluis en bevind mij nu op de laatste marrekrite van 
Friesland op het Lauwersmeer. De stilte is hier oordovend. 
Alleen wat vogelgeluiden en een kuthondje van de overburen. 
 
Donderdag 28 juli 
Ik wilde vrijdagmorgen vanaf de sluis Lauwersoog de zee op, maar heb mijn plan 
bijgesteld tot zondagmorgen vanwege de wind. Ik blijf nog even op de 
marrekrite en vaar dan zaterdagmiddag naar de zeesluis. Heb nu dus ineens weer 
tijd voor dingen, de zon breekt ook door, dus misschien kan ik mijn reling nog 
een keer bijlakken op de zwakke plekken. 
 
Vrijdag 29 juli 
Het weer is weer bewolkt met af en toe een 
glimpje zon, ik besluit toch om maar mijn 
reling nog wat bij te werken. Net als ik 
mijn kwast schoonmaak begint het licht te 
motregenen en later wat harder, daar gaat 
mijn lakwerk. 
Ook vind ik veel hydraulische olie in 
stuurboord gangboord, dat moet van de  
buiten stuur cilinder komen, Ik wist dat de 
oliekering van de stuur cilinder enigszins 
zweette, maar dit..? Zo ga ik zee niet op, 
morgenochtend maar kijken. Ik kan mijn roer 
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alleen maar met hydrauliek bedienen en dus niet met de hand. 
 
Zaterdag 30 juli 
Stuurpaneel losgemaakt en cilinder gecontroleerd, het ziet er niet natter uit 
dan anders, ook is er nagenoeg geen olieverlies in het kleine reservoirtje, 
hoe kan dit er ligt echt veel olie buiten, ik probeer de loop van het 
oliespoor te volgen, moeilijk want er ligt ook nog water op het dek. Het 
vreemde is dat van de stuurkolom naar het stb gangboord is het wat vettig maar 
net voor de waterafvoer naar het gangboord onder de stoel is het groen en 
overvloedig van de olie. Wat blijkt, in de stoel lag het oliebusje, dop niet 
goed erop en zie de verklaring. Dus zondag toch zee op. 
 
Zondag 31 juli 
0830 Vertrek van Lauwersmeer sluis naar 
Kornwedderzand sluis, ETA maandag 0900 uur. 
Een gedenkwaardige dag, de verjaardag van 
mijn broer, ik weet dat hij nu meekijkt vanaf 
zijn wolk en dat hij het goedkeurt. De wind 
is zwak uit nnw richting. Het eerste stuk 
door de geul is pal tegen, op de motor 5 
knopen stroom tegen 2 knopen dus per saldo 3 
vooruit. (5,3 km/u).   
We varen tussen Terschelling en 
Schiermonnikoog door naar buiten. Er staat al enige tijd een Noordelijke wind, 
dus eenmaal uit de beschutting van de eilanden omstreeks begint er een stevige 
deining op te lopen, golven van ongeveer 1-2 mtr. met een onderling afstand 
van ongeveer 20 mtr. We verleggen de koers nu in westelijke richting en zetten 
Genua en grootzeil. Het rollen wordt nu rustiger, alhoewel voor Sailor 
duidelijk nog teveel, die ziet om een moment kans om naar buiten te gaan en 
schuift over haar buik op het achterdek, dat moet ik niet hebben want met een 
iets hogere golf glijd ze zo onder de reling door. Ik spreek haar vermanend 
toe en haal haar naar binnen. De stroom gaat nu mee lopen en de wind is 
inmiddels 3-4 en dwars. De golven komen vrij vanuit het noorden, we zitten dus 
aan lage wal. De boot rolt inmiddels nog behoorlijk de golven zijn nu 2 mtr. 
Met lengtes van ongeveer 20-30 mtr. Ik moet me goed vasthouden, buiten zitten 
is geen optie want met een losse stoel donder ik zo overboord, als ik binnen 
ga zitten kan ik niet meer naar buiten kijken, ik had misschien beter een boot 
moeten kopen met een lage kuip ipv een hoge opbouw, maar ja als je alles 
vooraf weet. 
Langzaam aan wordt ik katterig, ondanks mijn 2 zeezieke pillen, het zet zover 
doordat ik ga zweten en nog net niet de vissen hoef te voeren. De AIS staat 
aan en waarschuwt mij voor ander verkeer, alleen zeilboten die dat niet hebben 
moet ik visueel zien. Dit is duidelijk geen boot voor een Atlantische 
oversteek, maar dat wist ik al, al was het alleen maar omdat ik zeilend te 
weinig snelheid maak 4-5 knopen max. (rompsnelheid 7) De boot vaart op de 
autopilot, de wind blijft stabiel 4 uit NNW ik vaar ongeveer 7 a 8 mijl uit de 
kust van Terschelling. (voor de verzekering mag ik zonder uitbreiding tot max. 
10 mijl uit de kust varen) Ik besluit op de bank te gaan zitten om mijn 
zeezieke te overwinnen, het helpt en ik doe hazeslaapjes met af en toe een 
blik op de instrumenten. Ik begin me weer beter te voelen naarmate de 
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hazeslaapjes wat langer worden. Ik hoef alleen maar mijn ogen open te doen om 
te kunnen zien of de boot nog op koers loopt, de wind nog goed is,etc. Ik had 
ook brood gemaakt en drink veel water, eet appels etc. Dat helpt allemaal om 
me beter te voelen, alhoewel eten je eigenlijk tegen staat.  
Als ik eenmaal de eilanden Terschelling Ameland voorbij ben is het inmiddels 
1900, de wind is weggevallen de motor moet de rest doen, ik ga langzaam af 
buigen naar het zuiden om tussen Ameland en Vlieland in de beruchte Vliesroom 
terecht te komen. Een mooie ondergaande zon verlicht nog net de contouren van 
Ameland. De stroom 
loopt de eerste paar 
uur nog tegen. Op de 
marifoon hoor ik de 
verkeersleiding aan 
iemand vertellen dat 
zowel Vlieland als 
Ameland vol zijn voor 
jachten, nou ik was het 
toch niet van plan daar 
te overnachten, vanwege 
de kosten. En Vlieland 
ben ik vorig jaar al 
geweest. Later hoorde 
ik dat Sandra van Rob 
met haar boot op dat 
moment op Vlieland lag.  
Eenmaal in de 
Vliestroom gaat de stroom weer meelopen en maak ik goede voortgang. Inmiddels 

is het donker geworden. 
Ik ga zoeken naar een geschikte ankerplaats voor de 
nacht, ik vind er een aangegeven op de kaart net 
buiten de geul met 10 mtr. Water bij hoog water en 
7,5 bij laag water, het is nu 2 uur voor hoog water. 
Mijn AIS geeft een alarm, er komt een soort tanker 
achterop met volle verlichting, ik zet ook mijn volle 
dekverlichting aan om hem te laten zien waar ik zit, 
maar hij zal mij zeker ook al op zijn AIS hebben 

gezien en anders op zijn radar. Nadat hij voorbijgelopen is ga rol ik de Genua 
in en strijk het grootzijl. Eenmaal op de ankerplek gekomen laat ik het anker 
zakken en leg 40 mtr ketting uit. Als ik eenmaal stil lig, geeft de log aan 
dat er een stroom staat van 2,7 knopen (bijna 5 km/uur) Nu een borrel en maar 
even kijken of het anker houd. Ik laat het systeem aan staan voor ankeralarm, 
ingesteld op 70 mtr. Ook zet ik mijn iPhone op ankeralarm. 
Ik ga naar bed inmiddels is Sailor ook weer levend geworden nu er in de 
beschutting van de eilanden geen golven meer staan. Het is middernacht. 
Maandag 1 augustus 
Om 0700 ben ik wakker en lig nog op dezelfde plaats. Wel heb ik volgens mijn 
systeem 15 mijl gevaren enkel door stroom, die nu weer 2 is en verder oploopt. 
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Ontbijtje en wie doet me wat. Al keutelend realiseer ik mij dat als ik door 
wil naar Kornwedderzand ik beter nu weg kan gaan, de sterke stroom loopt nog 
mee en het traject kan deels met de Genua gevaren worden. Om 0915 haal ik 
anker op en 
zet Genua de 
stroom loopt 
2 knopen 
mee.  
Om 1330 kom 
ik aan bij 
de 
Lorentzsluiz
en, na door 
de sluizen 
te zijn 
gegaan ga ik 
figuurlijk 
het hoekje 
om en gooi 
mijn anker 
uit achter 
de dijk op 
het 
IJsselmeer 
in 3 mtr water en geen stroom, het is een prachtige dag. 
Ik doe de hele dag niets luier in de zon, lees wat, eet wat en ga zwemmen. De 
wind valt volledig weg het water is rimpelloos. Ik zou hier gaan overnachten 
en dan morgen door naar Stavoren, echter omstreeks 1800 komt er weer wat wind 
uit het noorden kracht 2, even later naar 3 ik begin te twijfelen, zal ik voor 
het lapje me naar Stavoren laten drijven? Het kan makkelijk op de autopliot in 
een rechte lijn en geen ondieptes. 
Om 1900 neem ik dat besluit, licht anker en zet Genua, de boot loopt 1,6 kts. 
Alle dagjes mensen zijn inmiddels weer naar huis en ik heb het IJsselmeer voor 
mij en Sailor. 
De Asmara zeilt weer ik ga naar beneden en heb nog een lekker hapje zuurkool 
met worst staan, ik warm dat op neem een glas wijn erbij en ga in mijn niksje 
geriefelijk op het achterdek eten, daarna doe ik de afwas zet koffie en een 
sigaartje erbij wie doet me wat. 
Ik ga heerlijk buiten zitten lezen op mijn IPad, das weer het voordeel van de 
IPad het ding heeft zijn eigen licht, alleen overdag in de felle zon is het 
moeilijk te zien. 
De autopilot is ingesteld op één waypoint naar Stavoren er komen geen boeien, 
vaarwegen en ondieptes op dat pad. Ik ga niet bij aankomst niet Stavoren in, 
omdat de sluis toch niet meer draait maar zoek wel weer een ankerplek voor de 
nacht. 
Als het inmiddels weer donker wordt zie ik een prachtige sterrenhemel ik kijk 
omhoog en zie de grote beer en vele andere sterren, boot loopt 2 knopen, pal 
voor de wind die is aangetrokken tot 4. 
Vlak bij Stavoren aangekomen maak ik een omtrekkende beweging want volgens 
mijn kaart staan Noord van de haven ingang veel visstokken en een ding wat ik 
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niet wil is daarin varen en weer allerlei netten aan de onderkant hebben 
hangen. 
Zuid van Stavoren op slechts 200 mtr van het strand, gooi ik mijn anker uit in 
1,80 mtr water om 00.30 uur. 
Dinsdag 2 augustus 
Als ik wakker wordt lig ik 50 mtr van de visstokken verwijderd. 
Ik besluit om nog tot volgende week in deze buurt te blijven en ga door de 
sluis naar een marrekrite, Sailor ook weer blij kan ze de kant weer op. 
Woensdag 3 aug 
Ik zal Robert van de Vrijheid inlichten of een eerdere planning in Urk 
mogelijk is. (Robert is de derde eigenaar van de boot van mijn broer, hij was 
oorspronkelijk verkocht aan een Deen. Robert heeft mij gevonden via mijn 
website en me uitgenodigd om de Vrijheid in haar huidige uitmonstering te 
komen bekijken, de boot ligt nu op Urk) 
In Lemmer zijn twee grote motorboten van elk 15 mtr die niet mogen aanleggen 
aan een ander schip, ik lig al als 3e, nou kom maar hoor leg maar tegen mij 
aan, zo liggen we met 5 tegen elkaar, de kleinste tegen de wal en de grootste 
buiten. Ik moet hier gauw weg, geen stroom geen water en dat voor 12 euro en 5 
euro bruggeld. 
Donderdag 4 aug 
Weg uit de toeristische heksenketel Lemmer, een mooie plaats maar in 
hoogseizoen te veel toeristen. Ik ga buiten Lemmer op de Grote Brekken voor 
anker. Geen wind en warm buiten. 
Vrijdag 5 aug 
Er is wind gekomen maar uit de verkeerde hoek om naar Urk te zeilen WZW. Ik 
besluit om zaterdag naar Urk te zeilen dan kan ik onder invloed van een klein 
lage druk gebied met Oostenwind naar Urk. 
Zaterdag 6 aug 
Afgemeerd in Urk om 1430 uur. Ik ben hier om de Vrijheid te bekijken, de boot 
van mijn overleden broer. Robert Jansen is daar nu de trotse bezitter van. Hij 
heeft de boot gekocht van een Deen en hem zelf ook uit Denemarken gehaald. 
Robert kwam mij op het spoor via Google en uiteindelijk mijn website van de 
Asmara met de verhalen van de Vrijheid. Toen de boot aan de Deen werd verkocht 
werd hij omgedoopt tot "Valborg" gebruik makend van de V op de achterspiegel. 
De boot heet nu Everdina 
Maria naar de moeder van 
Robert. In de Vrijheid zat 
een hele mooi lounge met 
chesterfields welke de Deen 
eruit heeft gesloopt om daar 
een bank en een tafels te 
plaatsen. Veel affectie had 
de Deen kennelijk niet met 
de boot. Robert heeft de 
boot in makkum een complete 
refit gegeven en heeft ook 
weer chesterfields laten 
maken en alles weer in de 
originele staat laten 
brengen. Het naamschild op 
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de spiegel moest eraf omdat daar het logo van de Vrijheid in stond, op de 
spiegel staat nu de nieuwe naam. Het enige wat ik jammer vind is dat de mooie 
diepblauwe kleur nu roomwit is, verder ziet de Vrijheid (Everdina Maria) er 
tip en top uit en is Robert zeer trots en zuinig op zijn nieuwe bezit, 
aangeschaft in 2009. 
De thuishaven Van zijn boot is Urk en Robert woont met zijn gezin in Elburg. 
 Voor de foto's van de Everdina verwijs graag naar de tab "pictures". 
Zondag 7 aug 
Ik moet doornaar Lelystad want ik kan mij helaas niet permitteren om nog een 
nacht te blijven, alhoewel het hard waait, wind 7 uit ZZW. Ik blijf nog zolang 
mogelijk liggen omdat de  wind mogelijk laat in de middag wat af zou nemen. 
Als ik over de dijk het IJsselmeer op kijk ziet het er behoorlijk ruig uit, 
met flinke schuimkoppen. Maar ik ben er vorig jaar met wind 8-9 over gegaan 
dus moet het nu ook kunnen. Om 1445 vertrek ik wind pal tegen. 
Nou het was weer behoorlijk ruig, wind 7 recht op de kop, golven 1,5 mtr en 
maar 10 mtr uit elkaar. Het had weer veel weg van de rodeo Bull ride, de 
Asmara duikt in een golf en de volgende komt er al overeen, recht over de boeg 
spoelt zon hele bak met water over het dek de gang boorden lijken af en toe 
wel een snel stromende rivier, ik ga na buiten om te kijken of ik met een 
speciale constructie de Genua tot aan de hoofdmast kan uitrollen met daaraan 
een katrol, zodat ik makkelijk overstag kan zonder naar buiten te hoeven. Dit 
naar buiten gaan op zich vereist al een behoorlijke krachtsinspanning, ik 
kruip met zwemvest en life line op handen en voeten over het achterdek, mij 
steeds vastklikkend. Als ik de Genua een klein stukje heb uitgerold en een 
klein beetje afval, wordt het stampen wel wat rustiger maar het zeil staat er 
niet goed bij zo, hetgeen mij doet besluiten de Genua maar weer in te rollen. 
Ik kan in weersomstandigheden die constructie niet meer weghalen, want dan zou 
ik op de voorplecht moeten gaan staan om weer een schoot te bevestigen en dat 
lijkt mij niet verstandig in dit weer. Het is gelukkig maar 2 uur varen. De 
motor draait op 1500 toeren, normaal goed voor ruim 5,5 knoop maar nu valt ze 
zelfs af en toe terug tot 1,6 om vervolgens weersnelheid te vermeerderen tot 
3,5, wat een power in die elementen en dan is dit nog maar een binnenzeetje. 
 Om 1700 gooi ik het anker uit 1 mijl voor het gemaal Lelystad, in nog altijd 
onrustig water en wind 6-7. De boot giert nu behoorlijk achter zijn 15 mtr 
ketting, hetgeen mij doet besluiten het bezaan zeil te vervangen voor de storm 
bezaan, te hijsen en strak vast te zetten in de middenstand waardoor het 
gieren aanmerkelijk af neemt. 
Ik had in Urk een was gedaan en die hier opgehangen om te drogen, maar ondanks 
de vele knijpers zag ik op een gegeven moment mijn dekbedovertrek langs 

drijven. Nou ik heb hem maar laten drijven 
ik vond het geen optie om hier mijn kleine 
bootje voor te laten zakken. 
Maandag 8 aug 
De wind is 's morgens altijd rustig, maar 
voor dag is dat uiterlijke schijn. Ik kruip 
achter de pc en ga het Hoger beroep, het 
kort geding en de belasting bijwerken. 'S 
middags besluit ik om door de houtrib 
sluizen te gaan en aan de zuidkant binnen de 
beschutting achter een dijk of zo voor anker 
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te gaan.  
De sluizen zijn groot en zijn eigenlijk voor beroeps vaart. 
 
De wind is inmiddels aangewakkerd tot een 7. Al varend speur ik naar een 
mogelijkheid om ergens aan te leggen, vlak bij de kleine binnensluis naar 
Lelystad is een aanlegsteiger voor schutten die er redelijk ongebruikt uit 
ziet, de wind staat dwars van de steiger af, inmiddels uitschietend naar ruim 
8. Met veel moeite leg ik aan en stap van boord om naar de sluiswachter te 
lopen, maar die komt me al tegemoet, hier mag ik niet blijven liggen maar een 
steiger verderop wel.  Weer losgemaakt 
op naar de volgende steiger, krijg ik 
toch de boot met deze wind niet 
langszij de steiger. Na vier pogingen 
lukt het door na eenmaal de achterbolder 
vast te hebben met stuwkracht en 

boegschroef de punt richting 
steiger te krijgen, zelfs dat gaat met 
moeite, maar ik lig. Ik hoop wel dat de 
wind morgen minder is en als 

voorspelduit NW 5, dan kan ik 
zeilend in een keer naar Amsterdam. Wel is zaak om zo vroeg mogelijk weg te 
gaan want dan is de wind meestal nog niet zo sterk. We zien wel. 
9 aug 2011 
We liggen verwaait aan een steiger bij de kleine sluis die naar Lelystad gaat. 
De nieuwe sluiswachter laat weten dat we toch echt weg moeten, ik twijfelde 
nog steeds of ik wel zou oversteken omdat de wind nog 8 was, maar dit gegeven 
doet mij besluiten om dan toch maar weg te gaan. De weersvoorspelling is wind 
5 uit WNW dus op zich zou dit prima zijn maar tel daar voor open water maar 
rustig 1-2 bft bij op. Bij het afvaren binnen de beschutting van de dijk, net 
na het zetten van de Genua krijg ik meteen al een bui voor mijn kiezen. De 
gedachte is dan Peter je bent gek, wacht nog een dag. Maar als de bui weer 
voorbij is en ik tussen de havenhoofden het IJsselmeer op vaar denk ik, ach 
het moet kunnen. Ik ga door. 
Ik zet eerst weer alleen de Genua getrimd dwz op halve oppervlak. De motor nog 
altijd bij. De koers in 240 over de grond, waardoor ik in deze sterke wind 
toch 250 moet sturen, een lijn naar Amsterdam geeft aan dat dit net te 
bezeilen is maar dan scherp met 40 graden hoek tussen wind en koers. De Asmara 
zeilt niet scherp de uiterste hoek is eigenlijk 45-50 graden. Ik besluit om 
het reeds gereefde grootzeil erbij te zetten. De golven zijn best weer pittig 
en kort, 1-2 mtr hoog en niet meer dan 10-15 mtr van elkaar.  De snelheid met 
de motor op 800 toeren is ongeveer 4 knopen, ik probeer als ik de motor in 
vrij zet wat het dan wordt, nou dan zakt de snelheid terug tot 2-1 1/2 knoop 
en gaat de boot weer meer rollen, niet echt comfortabel dus voor een 5 uur 
oversteek. Motor maar weer bij gelaten. Soms zakt de wind af tot 5 en soms 
trekt hij weer aan tot 7, de boot loopt en zeilt op de autopilot op windvaan, 
waardoor de hoek tussen koers en wind vast blijft, dus als de wind draait, 
draait de boot mee.  
De boot maakt een constante helling van 20-25 graden, dit laatste is best 
heftig voor mijn schip, maar mijn vertrouwen in het schip is gestegen.  
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Ik lijk maar niet van de lage wal van de flevopolder af te komen, som geeft de 
koers aan dat ik er naar toe zeil en soms lijk ik boven marken uit te komen, 
maar per saldo hebben we het gehaald. Er komen soms bakken water over de toch 
hoge boeg,  het gangboord lijkt soms wel een stromende rivier. Wel jammer dat 
ik toch mijn motor erbij moet houden, 10 graden windhoek ruimer had dit 
overbodig gemaakt. 
Ik zit veel op de bank omdat ik van op de stuurkruk zitten een verkrampte 
nekspier krijg. Er is niet veel verkeer, alleen moet ik opletten als ik de 
geul voor beroeps vaart passeer, maar dat is pas vlakbij Amsterdam. 
Om 1540 gooi ik mijn anker uit ten Oosten van de 
Schellingwoudebrug, ik kan toch pas om 0130 uur 
door Amsterdam, dus tijd om de zeilen te drogen, 
op te bergen de puinhopen opruimen, een borrel en 
daarna eten. 
Omstreeks 1920 haal ik anker op en ga door de 
Oranjesluizen richting Houtmankade om daar te 
wachten voor de staande mast door Amsterdam.  
Er zijn dit keer 24 zeilschepen om in konvooi 
door Amsterdam te varen, met halverwege nog een 
tegen konvooi. Om 0700 gooi ik mijn anker uit in 
de kleine poel bij Aalsmeer, na 22 uur varen. 
 
 
 
 
 
 

Einde 


