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Zeeland, het verblijf 
 
Dinsdag 3 augustus 
Rustige dag, niet veel bijzonders. Ik lig nog steeds voor anker op de Grevelingen, de 

hoek van Bommende vlak bij Brouwershaven. Wel heb ik met dit nog steeds mooie 
weer mijn loopdek nog een keer geschilderd, daar ben je dan ook wel een dagje zoet 

mee. Ik moet nu stroom gaan draaien want ik ben afgezakt tot 67%. 
 
Woensdag 4 augustus 

Vandaag zou het zeilmeisje Laura hier langs komen varen. 
Om 09.45 zie ik inderdaad aan bakboord een paar boten 

aankomen en ineens hoor ik ook een helikopter. Inderdaad een 
kleine chopper, die zal wel van de crew van Reinout Oerlemans 

zijn. Laura is vergezeld van een paar 

boten, valt me wat tegen, maar wat ik 
later begreep heeft het hele circus in de haven gestaan van 

Zeshoek. Om 09:50 zeilt ze langs de Asmara, die haar met een 
hoornsignaal een goede 
vaart wenst. 

En voorbij zeilt de 
Guppy, op weg naar het oneindige. Laura vaart 

nu met haar vader naar Portugal, vanwaar ze in 
december haar reis om de wereld zal 

aanvangen. 
 
 

Donderdag 5 augustus 
Ik heb nu lang genoeg op de Grevelingen gelegen en ga het anker weer lichten om 

verder te gaan. Rond 10.00 zeil ik weer in de richting van Bruinisse, de sluis. 
Om 12.00 worstel ik mij door de sluis, het is weer gekkenwerk en razend druk. Ik 
besluit vooraan te gaan liggen en op de volgende schutting te wachten. 

Al ik er door ben heb ik halve wind, zet ik rol Genua uit en zeil over de Oosterschelde 
bestemming Zierikzee. Halverwege door de bocht in de Oosterschelde vaar ik pal West 

tegen wind en moet het zeil eraf. Scherp zeilen doet de Asmara niet, alleen met halve 
en ruime wind. De wind trekt inmiddels aan tot een dikke 6. Er staan veel golven 
maar de autopilot doet het 

prachtig. De Zeelandbrug 
doemt op ondanks laag 

water, besluit ik er maar 
niet onder door te gaan 
het zou nu 13.50 hoog 

moeten zijn, maar als 
naar mijn voorsteven kijk 

gaat die wel een meter 
omhoog door golfslag. Er 
liggen meer schepen voor 

de brugopening en na 10 
minuten gaat hij al 

draaien. 
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Om 17.00 vaar ik Zierikzee 
binnen. Het is zoals verwacht 

behoorlijk druk. Dit is een 
getijdehaven dus tussen eb en 

vloed zit 1 ½ mtr hoogte 
verschil. Ik krijg een plaats 
aangewezen door de 

havenmeester aan een 
drijvende steiger tegen twee 

motorboten aan. Als de avond is 
gevallen liggen we rijen dik. 
Mijn rij telt 8 boten. 

 
Vrijdag 6 augustus 

Tijd om wat wasjes te doen, Zierikzee in te gaan brood halen, krantje. In 
Scharendijke op de Grevelingen (deel 1) heb ik mijn vouwfiets onderuit gehaald, deze 
staat nu opgevouwen aan dek. Ik moet boodschappen gaan doen en besluit dat zo 

goedkoop mogelijk te doen, ik google 
naar de Lidl en vind er een in 

Zierikzee. Mijn boodschappenkarretje 
vastgemaakt achter aan mijn fiets, de 
tom-tom voorop en fietsen maar, 

ongeveer 1,5 km. Lidl snel gevonden, 
het karretje is afgeladen. Ik moet er 

niet aan moeten denken om dat ik dat 
anders moest dragen. 
 

 
Zaterdag 7 augustus  

Lang genoeg in deze haven gelegen. 
Tijd om te verkassen. Bestemming 

Veeremeer, ook net als de Grevelingen een zout binnenmeer met sluizen afgesloten, 

dus geen getijden meer. 
Om 11.45 vertrek ik, wederom op de motor, want we hebben de wind het grootste 

deel weer pal tegen, na de zandkreek sluis vaar ik het Veere meer op. Een meer dat 
in de nodige bochten richting zee loopt 
(hoewel je niet vanuit dit meer zee op 

kan) De vaargeul is op sommige plaatsen 
niet erg breed, met daarbuiten al gauw 

ondieptes van 1 mtr of minder. 
Omstreeks 16.00 vind ik het weer mooi en 

leg aan de Zandkreekplaat aan een steiger 
aan, inmiddels giet het pijpenstelen, een 
vriendelijke schipper van een Super van 

Craft help met afmeren in de stromende 
regen. 

Als de regen ophoud en wordt donker, ga 
ik nog een poging doen om paling te 
vangen. Ik lig aan een steiger met een binnenmeertje met een diameter van ongev. 

50 mtr. van de steiger tot de overkant loopt de diepte af van 1.40 mtr.  
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tot 0.40 mtr. Ik vang alleen maar weer krabben en die kleine ….. visjes. Dit is het 
niet. 

 
Zondag 8 augustus 

Sailor maakt me ’s morgens altijd 
wakker met een lik over mijn neus, 
tijd om op te staan. 

Op de koffie gevraagd en kennis 
gemaakt met mijn buurman Willy en 

buurvrouw Coby , echte Zeeuwen, 
wonen ’s zomers op hun boot een 
Super van Craft (17mtr) 

“THUREDRECHT” samen met 4 
honden, 1 grote 3 kleintjes. 

. 
 
 

Maandag 9 augustus 
Vandaag niets gepland. Gewoon een beetje lezen en luieren. Willy biedt aan om mij 

van stroom te voorzien met zijn generator. Kabel aangesloten en dat gaat goed, toen 
zijn boot er nog op gezet, ging ook nog goed, totdat zijn vrouw de waterkoker aan 
zette, vervolgens nokte de Generator. Overbelast. Na een afkoel periode weer 

opnieuw opgestart. Van 67% opgetrokken tot 75%. (6,4 Amp. 1 uur)  
Bij het avondeten ziet Sailor kans om mijn ontdooide tartaartje te gappen zonder dat 

ik het zie en laat een leeg zakje achter. Zijn buikje vol, mijn koekenpan met hete 
boter en ik me maar afvragen waar mijn tartaar is, tot ik het lege zakje vind. 
Natuurlijk moet ze ’s avonds spugen, das toch teveel voor zo’n klein katte maagje 

gewend aan alleen brokjes. 
Na het eten nog een keer stroom gedraaid tot 80%. 

 
Dinsdag 10 augustus 
Stroom nu weer terug naar 74%. Ik moet een aanvang gaan maken met het schuren 

en schilderen van mijn kajuit, in de winter kan het niet meer. 
Willy heeft ook een 16m2 zeilboot en zegt joh, als je er mee wilt zeilen pak hem 

maar. Zelf kan hij nog niet zeilen, maar leert snel. 
De planning voor de rest van de reis is om te zorgen dat ik op 20 aug. in Vlissingen 
ben, Luuk stapt daar dan op en op 21 via de Noordzee richting IJmuiden, alweer op de 

23e de “SAIL” vloot naar buiten komt, lijkt me mooi al die windjammers. Luuk stapt 
dan op 24 aug. af in Amsterdam. 

 
Woensdag 11 augustus 

Regendag vandaag. Dus niet veel gedaan. Lezen en radio luisteren. 
 
Donderdag 12 augustus 

Het weer is weer opgeklaard, dus vandaag aanvang gemaakt om de voorkajuit te 
gaan schuren. Er zitten gemene roestplekken bij het achterste stuurboordraam. Willy 

geeft advies en zegt alleen maar schuren tot blank metaal en geen plamuur er meer 
opzetten. Willy assisteert met materiaal en woord. Maar het is en blijft monniken werk 
dus.  

Sailor blijft vervelend doen en haalt alleen maar kattenkwaad uit. 
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De lelijke roestplekken in de primer gezet. De kajuit is 
klaar om geschilderd te worden, alleen nog afplakken. 

 
Vrijdag 13 augustus 

Willy en Coby vragen of ik mee wil 
boodschappen doen in 

Arnemuiden, ze gaan dan met de 
zeilboot en ik moet dan zeilen. (Er zit 
trouwen ook een bb motor op) 

Ik vind het een leuk plan. 
Omstreeks 13.00 maakt Willy de BM 

zeilgereed. Met Coby en de hond 
(een soort uit de kluiten gewassen 
boxer) schepen we in, in de BM. 

Scherp aan de wind zeilen we 
richting Arnemuiden, om daar te 

komen zeilen we naar een camping en 
leggen daar aan. Tot twee keer toe 
lopen we bijna aan de grond zo 

weinig water staat er soms. Als we 
met boodschappen terug lopen 

over de camping, komt de 
camping beheerder naar ons toe en 
zegt dat huisdieren niet 

toegestaan zijn, waarop wij 
antwoorden;” ja maar wij zijn met de 

boot gekomen en gaan nu naar de 
boot om weer weg te zeilen” welnu 
dan was het geen probleem. We 

zeilen weer terug en meren voor de 
wind af op de fok, het grootzeil 

had ik Willy al gevraagd om te 
laten zakken. 
Volgens de weerberichten is het morgen een mooie dag, met zondag en maadag kans 

op regen. Het schilderwerk moet morgen dus af. 
 

Zaterdag 14 augustus 
Vandaag 08.30 op. Sailor is weer baldadig. Na een fruit/muesli/yoghurt ontbijt ga ik 
de schilder spullen te voorschijn halen. Het weer zoals voorspeld schitterend. Ik vind 

nog een lelijke plek op het voor kajuit dek en ga die eerst nog schuren. 
Als alle stof is opgeruimd en het dek opnieuw ontvet is, ga ik afplakken. Daar ben ik 

ook nog wel een uurtje mee bezig. 
Zo nu eerste Sailor buiten aan de lijn vastzetten met water en eten dan krijg ik strak 

geen kattenpootjes over mijn werk. 
De eerste verfstreken gaan niet zoals gepland, de verf in de bus lijkt niet te dik, maar 
toch vloeit hij niet goed. Willy komt kijken en heeft advies. De verf isa toch te dik hij 

heeft een speciale olie om de met de verf aan te lengen en een beetje terpentine, dat 
blijkt de oplossing. Willy komt aan met twee schuimrollers en gaat aan de slag. De 

samenwerking gaat goed. Ik doe de moeilijke hoeken, raampjes, etc. en Willy de 
grote vlakken. 
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Na een paar uur ziet de kajuit er als nieuw uit. Ik 
verwijder al het afplaktape en ruim de rommel op, wat 

ook nog wel een uurtje in beslag neemt. Als ik eindelijk zit onder het genot van een 
biertje, wordt het donker in de verte. De 

voorspelde regen en onweer voor zondag 
komt eerder. Om 17.30 moeten we naar 

binnen omdat het gaat regenen. 
Omdat de generator van Willy kuren heeft en 
het niet duidelijk is of dat aan mijn 

afnamen ligt of aan de generator, besluit ik om 
17.30 de motor te gaan draaien voor 

stroom. 
Om 19.00 is de lucht echter weer schoon en 
kunnen we buiten weer van de zon 

genieten. 
De motor heeft 1 ½ uur stroom geleverd en ik ben van 39 naar 53  % gegaan. 

Morgen en maandag zou het toch echt gaan regenen, dus hou ik daar maar vast 
rekening mee. Maandag wil ik hier weg naar de Mosselplaat vlak voor Veere om daar 
het anker uit te gooien en met de bij boot op de motor Veere te bezoeken. 

 
Zondag 15 augustus 

Een grijze dag, gewoon binnen blijven, lezen, wassen. De regen blijft uit de wind trekt 
aan tot 8 bft met uitschieters naar 9. 
 

Maandag 16 augustus 
De wind is weer afgezakt, maar de regen komt er aan. Mijn accu alarm gaf aan dat ik 

nagenoeg leeg ben, dus de motor moet weer aan. Ik ga maar weer wat admin 
bijwerken met name het herstellen en opnieuw opzoeken van advocaatstukken. 
 

Dinsdag 17 augustus 
De regen is opgehouden, mijn water raakt ook op nu nog 80 ltr. Dus ik moet gaan 

verkassen. Om 11.00 vertrek ik richting Veere, ik meer af in de oude binnenhaven om 
12.00 tegen de oude toren. In Veere is een markt met oude Ambachten. Ik koop een 
half pondje paling en smullen maar. 

 
Woensdag 18 augustus 

De dag begin grijs (09.00) maar er gloort licht aan de horizon. Om 11.15 trossen los 
en door het Kanaal van Walcheren naar Middelbug. Om 12.15 meer ik af in 
Middelburg.  

De snelheidsmeter (log) doet het nog steeds niet, ik ga daar morgen naar kijken.  
 

Donderdag 19 augustus 
Bij het oplopen van de kade muur trap, zag ik ineen in een hoekje van de trede een 

piepklein vogeltje zitten, ongeveer 3 cm. Het beestje liet zich makkelijk pakken. Nader 
onderzoek leert dat op zijn rechter vleugeltje geen veren meer zitten, het lijkt ook 
beschadigd, geen wonder dat het beestje niet kan vliegen met een vleugel. Het 

vogeltje lijkt een kruising tussen een mus of merel en een kanarie want op zijn goede 
vleugel zitten allemaal fel gele kleuren, zijn borstje is gespikkeld maar verder de kleur 

en grootte van een mus. Ik neem het mee aan boord en giet wat water in het bekje. 
Verder snij ik een worm in kleine stukjes en wat broodkruimels en parkeer het beestje 
in het bad op wat tissues. De enige ruimte aan boord  met een deur, want Sailor zou 

het wel leuk vinden. 
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Mijn log wil ik weer gemaakt hebben dus duik ik de machinekamer in, gewapend met 

wat vet, een afsluitdop voor het transducerhuis (door de romp) en een paar lappen 
voor het geval ik stop er niet in krijg het instromende water mijn boot zou doen 

vollopen. Volgens de fabrikant zit er een veiligheidsklep in dat als je de zender er uit 
trekt de klep het water zou moeten afsluiten, waarna je op je gemak de afsluit dop er 
in kunt zetten. Bij mij werk dat natuurlijk niet, als de t-ducer er uit trek spuit het 

water door een pijp van 5 cm doorsnee naar binnen. Ik pak snel de afsluiter, waarvan 
ik de o-ringen al met vet had ingesmeerd en krijg hem er gelukkig makkelijk in, er is 

maar een kleine 10 ltr water naar binnen gekomen. Het logwieltje blijkt al behoorlijk 
te voorzien van aangroeisel van het zeewater, als ik dit na een maand al heb kan ik 
mijn lol wel op. Ik maak het goed schoon en spuit het flink in de silicone olie. 

Daarna omgekeerde volgorde van weer monteren, zelfde als eerde beschreven alleen 
ging deze er wat moeilijker in waardoor de wateroverlast iets groter werd. 

Morgen kijken of het weer werkt. 
Ons vogeltje was ’s middags een hele “piet” en behoorlijk tierig, met allelei 
vluchtpogingen. Ze snap alleen niet dat je met een vleugel niet weg komt, laat staan 

omhoog. (geen korte termijn geheugen) Ze fluit zelf een deuntje. Maar aan het eind 
van de middag neemt haar enthousiasme af, ’s avonds overlijd ze. 

Een troost met een vleugel had ze het in dit leven toch niet gered. 
 
Vrijdag 20 augustus 

Om 11.30 maken we trossen los voor Vlissingen. 
Om 13.00 meer ik af in Vlissingen. Een klein jachthaventje. Ik ga ’s avonds een hapje 

eten, Luuk heeft gebeld en komt met zoon en kleinzoons naar Vlissingen en verwacht 
er omstreeks 20.00 te zijn. 
Als Luuk aan boord stapt is de boot gelijk vol. De kinderen kijken even rond en gaan 

vervolgens weer met hun vader mee terug naar Rozenburg. 
 

Vervolg zie beschrijving Vlissingen – IJmuiden 
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