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De eerste trip na pensioen wordt naar Zeeland 
 

Zaterdag 24 juli 2010 
 

 
Zaterdag 24 juli 12.30  
We vertrekken (ik spreek in meervoud want mijn scheepsmaatje, Sailor 
vaart uiteraard mee) met mooi weer en een matig zw windje van 
Kudelstaart richting Zeeland. Voor onderweg heb ik wat koffie gemaakt 
en broodjes. De Grevelingen waar ik 20 jaar geleden voor het laatst 
geweest ben trekt en wordt het eerste doel. Ik ben mij wel bewust dat er 
wat veranderd zal zijn, de grootste verandering, het zal er bere druk zijn 
in deze tijd van het jaar, maar misschien kan dat wat ontlopen. 

Jammer dat ik nu een maand ga varen terwijl de 
brandstofpomp toch voor elke grote motortrip 
bijgevuld moet worden en dus continue aandacht blijft vragen, zie “The 
Boat” voor details. 
De route gaat via de ringvaart over de Braasemermeer richting Alphen a/d 
Rijn, Gouda, Boskoop, Dordrecht, etc. 

Wat ben ik blij met de autopilot en wind en diepte gegevens, ik heb nu tijdens het varen mijn 
handen vrij en kan na wegvaren allen lijnen en stootwillen weer rustig opruimen. Terwijl ik 
buiten dan bezig ben heb ik om mijn nek een draadloze afstandbediening van de autopilot, 
waarbij ik ook alle gegevens kan zien, alarmen en ….de boot kan besturen. 
Om 17.51 leg ik vast aan de wacht steiger bij Gouda, er is nog een spoorbrug opening om 
21.00 maar wat zal ik haasten, ik besluit hier te overnachten en neem een borrel. 
 
Zondag 25 juli 
Ontspannen opgestaan voor een spoorbrug opening van 
10.15. Wind is er amper nog. We varen langs Boskoop 
richting Gouda, daarna draaien we n aar stuurboord de 
Hollandse IJssel op, voorbij Capelle draaien we bakboord 
op de lek om vervolgens stuurboord af te slaan de 
“Noord” op richting Dordrecht.  
Hier stroomt het altijd behoorlijk omdat dit een verbinding 
is tussen  de Lek en de Waal/Merwede. 
Dan wordt het later nog even spannend, ik moet onder 
een brug door die 12 mtr aangeeft. Vanwege stremming 
draait de brug pas om 20.00 en het is nu 15.00. Ik bel de 
post van de brug en vraag de huidige waterhoogte. Na enige controle komt de man terug 
met het antwoord, het is laag water en de doorvaart in momenteel 12,40 mtr. Oeps denk ik 
ben 12 mtr. maar met mijn windvaan erbij 12.30 mtr. Ik besluit het te proberen er staan niet 
veel golven en de stroom is 1 knoop tegen. Dus langzaam glijd ik met 1,5 knoop richting 
brug, het midden deel zou het hoogste zijn vanwege een curve in de brug. Vanaf mijn positie 
is niet in te schatten hoeveel ruimte ik nog heb, dus ik gok het er maar op, kan me hooguit 
een windvaan kosten. Ik schuif er met een handbreedte onderdoor.  
Ook is hier behoorlijk druk vracht verkeer en moet je ogen van voren en van achteren 
hebben. Maar we hebben AIS (een soort radar) alleen is het voor de binnenvaart nog niet 
verplicht. (komt er wel aan) Nu heeft nog geen 50 % van de binnenvaart een AIS. Ik voer 
voorop een klein recreatie konvooi op de Noord en moest bakboord af slaan op de 
driesprong “Dortse kil”, om veel af te snijden er kwam van stuurboord een tanker aan maar in 
mijn optiek had ik genoeg ruimte om over te steken, hoor ik die verkeersleider tegen die 
tanker zeggen; “ er steekt een recreatievaart voor u langs” ik zie hem zegt de tanker, “oh hij 
versneld al zie ik”, zegt vervolgens de verkeersleider. Dat is dus het mooie van AIS de 

verkeersleider en de tanker kunnen mij zien op hun radar en 
tevens zien hoe snel ik vaar en met welke koers. 
Om 18.55 vaar ik door de Volkerak sluizen, bij het schutten 
zien drie mutsen nog even kans om met de voorkant van hun 
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boor (de preekstoel) langs mijn pas gelakte reling de lak er af te schrapen, ze worden 
bedankt, weer werk. Na de sluis besluit ik het voor gezien te houden en gooi het anker uit op 
een rustige plek, drankje, hapje en slapen. 
 
Maandag 26 juli 2010 
Ontspannen opgestaan en ship shape gemaakt. Om 
13.30 vertrokken naar de Krammer en dan als laatste 
door de sluizen van de Grevelingen, Bruinisse. Ook 
hier weer topdrukte, hordes gaan de sluis in en uit. 
Gemeentehaven natuurlijk vol, dus door naar Aqua Marina 
van Bruinisse, de havenmeester wacht de 
meute op steiger, vraagt hoelang je bent en voor 
hoeveel nachten, vervolgens wijst hij je een plek aan. Ik besluit 2 nachten te blijven omdat 
morgen Peter/Denise en de kids komen om een dagje mee te zeilen. Lekker prijzig € 48, - 
voor twee nachtjes. 
 
Dinsdag 27 juli 2010 

Om 10.00 zijn Peter en Denise 
er en gaan we zeilend de 
Grevelingen op, na een aantal 
uurtje zeilen en bijpraten gaan 
we voor anker bij een eiland 
en gaan lekker zwemmen, 
watertemp. 21,6 Celsius en 
kraakhelder maar wel zout. 

Na een lekkere BBQ aan boord zetten we weer zeil voor Bruinisse, alwaar we om 21.30 
afmeren, een geslaagde dag. 
 
Woensdag 28 juli 2010 
Ik ga de brandstofpomp maar weer een controleren en proberen of ik de lekkage toch wat 
kan inperken, ik koop Locktite en hoop daarmee het olielek wat te dichten, het helpt weinig. 
Er hangt een blikje onder de pomp die de lekkende olie opvangt, voor elke trip blikje pakken 
en bovenin er weer in gooien. Houd je lekker bezig. 
Om 14.30 vaar ik af richting Port Zeelande, niet dat ik daar 
naartoe wil maar daar in de buurt. 
Ik besluit om hem dit keer bij zon eilandje aan te leggen maar er 
is weinig plaats, anders dan bij een plek wat niet echt een afmeer 
plek lijkt, ik leg hem neer en zie wel. ’s Avond gaat het regenen 
en onweer in de verte, de ochtend is weer mooi, totdat. . . . .  
 
Donderdag 29 juli 2010 
Zojuist weggestuurd door RWS of Grevelingen beheer, want ik lag op een plaats waar soms 
wel een pont aanlegt. Daarbij komt ook nog dat om gebruik te maken van alle eilanden en 
aanlegplaatsen op de Grevelingen kost een weekkaart € 12, - wist ik veel. Ik heb de boot een 
stukje laten afzakken en lig nu voor anker, dat kost gelukkig nog steeds niks. 
 
Met het bijbootje naar de kant geroeid en gewapend met net, mosselen en oesters gaan 
plukken, er ligt meer dan genoeg. Sailor en ik hebben ons eerst tegoed 
gedaan aan verse oesters, daarna ben ik de mosselen gaan schoonmaken. 

Straks dus mosselen, gebakken uitje en gebakken 
aardappels. 
De maaltijd was goed en Sailor genoot ook van de 

mosselen.  
Ik blijf hier voorlopig liggen totdat de stroom 
mij weer gebied om verder te gaan. 
 

Vrijdag 30 juli 2010 
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Vandaag me maar eens bezighouden met kalibreren en afstellen stuurautomaat. Ik zal jullie 
de details besparen, maar het heeft al met al bijna een dag geduurd en 4x voor anker gaan 
en weer ophalen om de nodige running tests te doen, waarbij de computer het stuurgedrag 
van de boot moet leren. Omstreeks 16.00 paar mijl zuidelijker gevaren naar “Scharendijke” 
om daar nog wat boodschappen te doen en water te tanken. Ik moet toch nog wat verzinnen 
om meer water aan boord te nemen want met een wasje erbij en spoelen is het zo op. 
 
Zaterdag 31 juli 
Ik sta even stil bij mijn broer, het was zijn verjaardag vandaag, hij zou 66 zijn geworden. 
Ik werk mijn verslag bij en doe een update, ik heb een krant gehaald ga nu koffie maken en 
rond 12.00 vaar ik af, ik weet nog niet waar naartoe. De volgende haven waar ik langs kom is 
Ossehoek en Brouwershaven van ons Nederlandse “zeilmeisje” Laura. Woensdag 3/8  
vertrekt ze van Ossehoek naar de Canarische eilanden om vandaar in december aan haar 
zeiltocht te beginnen. Ik loop daar niet naar binnen ga een plekje zoeken om te ankeren, het 
is een grijze dag met af en toe lichte regen en zuiden wind kracht 3 – 4.  
 
Zondag 1 augustus 2010 
Vandaag onstabiel weertje zoals de afgelopen dagen. Ik lig eerste rang als Laura langs 
vaart, ik neem aan dat ze wel vergezeld zal zijn van de nodige schepen, ik zie het circus wel 
voorbijkomen. 
Verder wat gevist vandaag, maar ik vang alleen maar van 
die kleine kut visjes van 3 cm lang of krabben, enfin Sailor 
vind het leuk als moest ik wel de deur dicht doen want ze 
wou ze in der bek mee naar binnen nemen, nou ik dacht 
het niet. . .  
 
Maandag 2 augustus 
Ik heb nog steeds het gevoel dat ik vakantie heb en niet 
dat dit mijn leven nu is. Belangrijk is wel om een modes te 
vinden om zo min mogelijk geld uit te geven, na 1 november kan dat zo wie zo niet meer. Ik 
ga proberen een uitgave dagboek bij te houden om te zien hoe veel ik nu werkelijk uitgeef. 


