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Voorwoord
Recent kreeg ik het verzoek van onze redactie om weer een stuk
tekst aan te leveren als voorwoord van de nieuwe uitgave van
‘Langszij’.
Ditmaal een duidelijk andere opgave dan normaal, wij hebben
allemaal een vreemd verenigingsjaar achter ons liggen.
Ook voor de BZc geldt dat eigenlijk bijna alles werd gedomineerd
door Covid-19. Tot twee keer toe een bericht ontvangen dat ons
een aantal leden zijn ontvallen.
Een 30-jarig jubileum dat wij een paar keer moesten verschuiven
en vrijwel al onze geplande evenementen in de afgelopen periode hebben wij moeten uitstellen of laten vervallen.

Bestuur
Bestuursvergaderingen waren over het algemeen een uurtje aan
de keukentafel en achter de PC of laptop. Mijns inziens niet de
meest aangename wijze om te vergaderen.
Kortom, niet echt een periode voor een vereniging die het moet
hebben van gezellige evenementen en van leden die elkaar ontmoeten, gezelligheid, plezier en informatie met elkaar willen
delen.

dus ook meer tijd voor de boot en de vereniging en laten wij
hopen dat het naseizoen nog mooie dagen oplevert.
Gelukkig hebben wij ons recent, na de coronadip, weer op het
herleven van de BZc verenigingsactiviteiten gestort.
Alle aandacht gaat nu uit naar de evenementen die wij weer
kunnen en willen gaan doen. Wij gaan er vanuit dat wij 2022 in
ieder geval kunnen gaan beginnen met een schitterend 30-jarig
jubileumfeest (al is dit dan in het 32e jaar :-)).
We hebben in het afgelopen jaar al beloofd dat uitstel niet tot
afstel leidt. Wij zullen er alles aan doen om er een spetterend
feest van te maken. We rekenen natuurlijk wel op uw aller komst.
Geniet van deze nieuwe uitgave van de ‘Langszij’. Hopelijk
vinden wij in de komende periode opvolging voor de redactieleden, zodat er ook in het voorjaar van 2022 weer een ‘Langszij’
bij een ieder op de mat kan vallen.
Ik wens u allen een fijn, gezond en, als het kan, een zeilend
naseizoen.

Hopelijk hebben velen van u in de afgelopen periode de boot
wel frequent en met plezier kunnen gebruiken. Ondanks het feit
dat de zomer ons dit jaar wel heel bijzonder vaak in de steek
heeft gelaten.

Roel J. Berghuis
Voorzitter BZc
‘Patriot’

BOOT
Zelf hebben wij vrijwel geen gebruik kunnen maken van onze
boot. Na de kerst, ingebroken, veel schade en lange levertijden
zorgden ervoor dat de boot pas eind juli weer in gebruik was.
Zoon en dochter, ieder een week aan boord, en wij vanaf dat
moment druk bezig met de verhuizing naar ons nieuwe huis.
Kortom, zeiltechnisch gezien kunnen we dit tot nu toe een bijna
verloren seizoen noemen.

Vereniging
Vanaf 1 oktober 2021 ben ik definitief met pensioen. Vanaf nu
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We leven nog steeds in coronatijd, maar inmiddels zijn de maatregelen wel al afgeschaald. Horeca en restaurants zijn weer
open en evenementen kunnen weer plaatsvinden, wel met de
nodige restricties, maar toch.
Wat gaat er verder nog gebeuren? Kunnen we deelnemen aan
de komende evenmenten van de BZc? Een aantal zijn al weer
geopend voor inschrijving, waarbij inschrijvingen ook gebeuren.
Aan enthousiasme is dus geen gebrek. Daarnaast willen we de
eerder geplande feestdag betreffende ons 30-jarig jubileum nog
graag inhalen. Ook gelet op de inspanningen die al zijn gedaan.
Hoopvol gaan we er vanuit dat het allemaal kan in het voorjaar
van 2022.
Het coronavirus is nog lang niet klaar met ons en zal ook de
komende jaren nog wel een issue blijven. Het organiseren van
evenementen bij onze vereniging heeft natuurlijk een hoog sociaal gehalte. En dat willen we ook graag zo houden.
Het risico van verspreiding van het coronavirus met het stijgen
van de gezelligheid tijdens een samenzijn blijft actueel. QR codes
en maatregelen daaromtrent zijn al tijden een discussiepunt.

beetje ervaring, maar ook gevoel heeft met opmaak van een
blad of document en het leuk vindt om dit te doen.

langszij

Bij aanlevering van foto’s en tekst wordt er van uitgegaan dat,
door het vrijgeven van de gegevens, deze zonder verdere toestemming geplaatst kunnen worden. Daarnaast redigeert de
redactie waar mogelijk de teksten om de leesbaarheid, schrijfstijl en spelling en grammatica aan te passen en om artikelen
‘passend’ te maken.

Bij de voorjaarseditie betreffende input voor de Langszij is zeer
positief gereageerd. We hebben ontzettend leuke bijdragen binnengekregen van onze leden.
Alleen met de inzet van onze leden kan de Langszij blijven
bestaan. Blijf dus vooral mooie verhalen en foto’s insturen!
Oproep op het Forum is wederom gedaan en verzending van
een mail aan onze nieuwe leden voor reactie.

invulling REDACTIE
Helaas heeft onze Hoofdredacteur, Anita, aangegeven haar
werkzaamheden niet meer voort te kunnen zetten. Op de
oproep voor nieuwe redactieleden hebben we gelukkig enkele
reacties ontvangen. Dit geldt ook voor het samenstellen en de
opmaak van het blad. De huidige DTP-er, Henk, stopt er na 6 jaar
mee. Willen we dat het blad blijft bestaan dan moet een ander
lid (vrijwilligger) dit willen overnemen. Iemand die mogelijk een

Digitaal
Artikelen zijn altijd welkom op het emailadres:

langszij@bavariazeilclub.nl

Foto’s dienen eigenlijk een omvang te hebben van 3 Mb of
groter. Dan gaat het afdrukken met de hoeveelheid pixels of
beeldvulling beter (bijvoorbeeld rafelige randjes en wazigheid in
de foto).
Via de telefoon versturen is niet zinvol omdat bestanden worden
verkleind. Separaat opsturen via de mail of ‘We Transfer’ is
beter, via upload van de telefoon. Foto’s in een Word document
zijn slecht en niet te verwerken.
Het zou leuk zijn als we met zijn allen nog een leuke Langszij
kunnen blijven maken, ook in de toekomst.

redactioneel

Wens
We hopen dat de opvolgers voor de redactie en opmaak van de
Langszij verder kunnen, zodat het club-blad kan blijven bestaan.
De redactie

Colofon

Henk & Carla Bakema
‘Bootema’
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Vl i egeren ten anker
Luim van weer en water

De luim
We zijn afhankelijk van de luim (stemming, gril) van weer en
water. Een vlak meer of kalme (binnen)zee kan ineens omslaan
in een kolkende massa. Een azuurblauwe ankerbaai kan de volgende ochtend (of erger, omstreeks middernacht) veranderen in
een lelijke swell-bay op lagerwal.
Zou zó maar kunnen dat dit een mooi verhaal oplevert! De
Langszij-redactie ontvangt dat uiteraard graag om te kunnen
delen in het verenigingsblad.

Mens
Als zeilers maken we actief contact met onze omgeving. Weersomstandigheden kunnen zomaar veranderen. Lijfsbehoud voor
goed en have vereist dan alle hens aan dek. Alle zeilen bijzetten
is uiteraard nou net het verkeerde gezegde bij een plotselinge
storm.
Om schip en bemanning weer tot rust te krijgen moet je volle
bak gaan.
Heb jij wel eens meegemaakt dat het aan boord drastisch wijzigde? Misschien was het niet eens een natuurlijke oorzaak,
maar juist het specimen ‘homo sapiens’ dat natuurlijk het perfecte plaatje zo verstoorde.

Niet om 23.00 uur, zoals de Windfinder-app had voorspeld, maar
pas een uur na middernacht brak het noodweer los. In minder
dan twee minuten tijd gierden 43 knopen wind over het dek.

Walsende golven
Het tot dan toe absoluut blakke water veranderde razendsnel in
een ziedende binnenzee met walsende golven van ruim anderhalve meter hoog.
Ons jacht hing als een vlieger aan z’n anker. Dat had ik die middag
expres op bijna 30 meter gestoken bij een diepgang van amper
2,5 meter. En vervolgens met motorgeweld strak getrokken in de
Zeeuwse klei. Die voorbereiding bood ons nu de zekerheid dat
we zouden blijven liggen.

Krabben
Dat ‘geluk’ hadden de anderen - er lagen bij zonsondergang
inmiddels een twintigtal zeiljachten geankerd om ons heen niet. Twee (nu ineens) bovenwinds boord-aan-boord geankerde
zeiljachten kwamen zwaar deinend op ons af. Hun enige - ach,wat-een-mooie-zomeravond,-ons-gebeurt-toch-niks,-we-hebben-aan-eentje-wel-genoeg - anker krabde naar hartelust.

Vliegeren ten anker

Wriemelen

Het slot van de junimaand 2020 was fenomenaal. Onder tropische hitte van ruim 32 graden voeren we met onze 39-voeter
over de Grevelingen. We telden onze zegeningen. Want wij,
jachtbezitters, konden in dit quarantainejaar nog min of meer
gaan en staan waar we wilden.

Mijn luide oproep over dat krabbende anker leidde eerst tot
verbaasde uitroepen en vervolgens tot wriemelende handen.
Handen die met het schijnsel van telefoonlampjes(!) probeerden de snaarstrakke trossen tussen beide stampende schepen
te lossen. Levengevaarlijk vingerkootjeswerk bij die zeegang.

Een fijne verfrissende bries blies ons westwaarts waar we vervolgens ten anker gingen nabij de Brouwersdam.
Ach, elke watersporter kent zo’n beetje het ritueel: anker uitbrengen, ankerpositie beetje checken, motor uit en, hopla, de
versnaperingen op de kuiptafel.

De ‘ZININ’, ons schip, gierde ondertussen over zeker veertig
meter heen en weer als een vlieger achter haar rotsvaste anker.
Na een ankerwacht van een uur geloofde ik het wel: ook de volgende uren zou ons schip gerust blijven waar het was.

Puur genieten
Aan het einde van de middag voeren we weer terug, oostwaarts. Bij de Mosselbank-eilanden gooiden we opnieuw het
anker uit. Om zo, op ruim water, te kunnen blijven genieten van
het onwaarschijnlijke zomerweer dat die dag onstuitbaar leek.
Met gemák was het nog 24 graden om half tien ‘s avonds.
Maar dat zou veranderen. De kustwacht had het die middag al
gemeld. De zuidwesthoek van het land zou er van langs krijgen
met binnendrijvend onweer...

Geen alarm

Dat gold niet voor de meeste andere boten om ons heen. Die
kozen allemaal het hazenpad en doken (wakker geschrokken?)
de luwte in van de Grevelingensluis- wachtkolk of de Bruinisser
jachthaven. Niet allemaal: twee boten belandden die nacht op
de Grevelingendam, zo hoorden we later.
Achteraf kwamen wij tot de conclusie dat er dus maar enkele
schippers met vertrouwen professioneel het anker hadden uitgebracht. Misschien waren dat wel dezelfde die ook goed naar
de weersverwachting hadden geluisterd....
Wij van de ‘ZININ’ waren in ieder geval een vertrouwenwekkende ervaring rijker.

Twee zuchtjes lauwe wind waren de enige waarschuwing.
Hoewel, waarschuwing? Zo voelden ze niet. De zwarte nacht
had een mogelijk voorspellend wolkenpatroon volkomen vermomd. Een enkele bliksem - zonder geluid en ver weg in het
westen boven zee - gaf ook geen aanleiding tot paraatheid.
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barbecue in Enkhuizen
Een Bijzondere Barbecue

Al jaren hoor ik mijn vader - jullie kennen hem ongetwijdeld als
Ton Mommers, voormalig voorzitter en huidige webmaster over de BZc praten. Hij weet de mooiste verhalen te vertellen
over de geschiedenis van de club, technische uitdagingen die
besproken worden op het forum en het beheren van de website.
Maar ook over ijskoude snertraces en andere ‘natte evenementen’. Al is het me nog steeds niet duidelijk of dat ‘nat’ betrekking
heeft op zeilwater of op het feit dat er drank geschonken wordt.
Het derde weekend van september was het prachtig nazomerweer. Mijn man en ik hadden allerlei saaie plannen, waar ik
eigenlijk geen zin in had. Ik wist dat mijn vader zou gaan zeilen
en naar een barbecue zou gaan. Na een niet zo heel subtiel
berichtje via Whatsapp (“wat ben ik jaloers”) werden we gelukkig uitgenodigd om mee te gaan. We zouden niet alleen een
heerlijk zeiltochtje maken, maar eindelijk wat mensen van ‘de
club’ ontmoeten!

door hard gespetter en geschaterlach. Pas de volgende ochtend
kwam ik erachter wat er gebeurd was: Piet bleek bij thuiskomst
de boot te hebben gemist. Hij was met een sierlijke plons tussen
wal en schip beland. Gelukkig kwam hij er zonder kleerscheuren
vanaf. Of zijn telefoon het heeft overleefd, is nog maar de vraag.

Clubervaring
Nadat we met de hele groep nog een laatste kopje koffie hadden
gedronken, werd de blauw-witte BZc-vlag bijna ceremonieel
naar beneden gehaald en door twee leden netjes opgevouwen
en opgeborgen.
Mijn eerste clubervaring zat erop. En ik kan wel zeggen: “Ik hoop
dat het niet de laatste zal zijn”!
Saskia de Boer
a/b ‘Cayenne’

Zaterdagmiddag rond een uur of drie kwamen we met de boot
‘Cayenne’ aan in de haven van Enkhuizen. Het welkomstcomité
dirigeerde ons al zwaaiend naar de juiste ligplaats, gezellig tegen
de wal en de ‘Tranquillo’ aan.
Om vier uur ‘s middags startten de festiviteiten op het naastgelegen grasveldje. Grote blokken kaas, worst, nootjes, blikjes bier
en pakken wijn stonden op tafel. Na een welkomstwoordje van
Piet de Beer, werden resoluut de eerste glazen gevuld en werd
er geproost op het leven.
Al gauw zaten we met de hele groep gezellig aan tafel te kletsen.
Ik sprak met allerlei mensen. Afkomstig uit heel Nederland: van
Hardegarijp tot Maastricht. En allemaal zo verschillend, maar
toch met elkaar verbonden door die gezamenlijke liefde voor
het Bavaria-jacht.
De borrel ging ongemerkt over in de barbecue. Het vuur werd
door enkele heren aangestoken en niet veel later lag het rooster
vol vlees, vis en groente. Iedereen had wat lekkers meegenomen. En er was, zoals dat hoort bij een barbecue, veel te veel
om allemaal op te eten.

Vallen van de avond
De zon ging onder, de avond viel. Vestjes en truien gingen aan
en de olielampen kwamen op tafel. Toen de goede wijn op
was, werden er flessen Juttersbitter en zelfgemaakte Dropshot
tevoorschijn getoverd. Het was écht heel gezellig. En ook best
bijzonder. Niet alleen was de club al heel lang niet samengekomen, het was voor velen de eerste keer in anderhalf jaar dat ze
op een ‘echt feestje’ waren. Dat hadden we allemaal toch best
wel gemist.
Rond een uur of elf hielden mijn man en ik het voor gezien. Met
een volle maag en een big smile op onze snoeten, doken we
onze hut in. Toen ik nét lag te slapen, werd ik nog even gewekt
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Weekend met een grote glimlach
Een zeilweekend met een grote glimlach, echter wel zonder Bavaria
Ik zal de titel gaan uitleggen. Wij hebben vanaf 2000 al verschillende Bavaria’s gehad en liggen momenteel met een 37 op het
IJsselmeer. Daarvoor hadden we een 32 met een vaste ligplaats
op de Loosdrechtse plassen.
In Loosdrecht heb je het vakantie-eiland Robinson Crusoe van
de stichting SailWise.

stichting sailwise
Zoals zij het zelf beschrijven:
Ooit gedroomd van catamaranzeilen in een trapeze, nachtzeiltochten of kanoën bij zonsopgang? Of ga je liever waterskiën,
surfen of er helemaal alleen met een zeilbootje op uit? Dacht je
dat dat niet mogelijk zou zijn vanwege je beperking? Dan heb
je het mis! SailWise zorgt dat jouw droom uitkomt op het privéeiland Robinson Crusoe. Dit unieke eiland met gezellige, volledig
aangepaste en rolstoeltoegankelijke accommodatie ligt midden
in de Loosdrechtse Plassen.
Na er ruim 26 jaar langs gevaren te hebben, heb ik me aangemeld als zeilende vrijwilliger en begin september meldde ik
me bij de opstappier in Oud-Loosdrecht. De pont van Robinson
Crusoe haalde ons als vrijwilligers daar eerst op, zodat we de
laatste voorbereidingen op het eiland konden doen voordat de
20 vakantiegasten van dit weekend opgehaald werden.

Mogelijkheden
Dit weekend zijn de vakantiegasten mensen die MS hebben,
waardoor zelfstandig watersporten zeker een uitdaging is.
De eerste blije vakantiegezichten komen het eiland op. Nu we
compleet zijn geeft Heleen, een van de eilandbeheerders dit
weekend, een uitleg over wat er allemaal mogelijk is.
Dit is van zeilen met een catamaran, voor vakantiegasten die
nog ‘redelijk’ mobiel zijn, tot zeilen met de rolstoel vriendelijke

Eduard waar zelf sturen met een joystick mogelijk is. En dan alles
wat daar tussen zit zoals: Trimaran, Randmeer, Lelievlet, Sup’s,
Sailhorse en nog meer.
Alle boten hebben hun eigen specifieke voordelen zodat iedereen kan zeilen. Als vrijwilliger help je daar waar het nodig is,
zodat de gasten kunnen zeilen en alle energie die ze hebben
kunnen gebruiken om te genieten van het zeilen.
Dan wordt het tijd de slaapplekken te verdelen wat betekent dat
de vakantiegasten en de vrijwilligers een kamer kunnen delen.
Dit is vooral handig als iemand gedurende de nacht toch van
een vrijwilliger even ondersteuning nodig heeft. Vanwege de
corona maatregelen kan SailWise niet met haar platbodem de
‘Lutgerdina’ varen dus ligt zij nu in Loosdrecht en dient ze als
extra slaapverblijf zodat in de kamers meer ruimte is.
De avond valt en het wordt langzaam rustiger in de grote zaal
want morgen moet er gezeild worden.
Met elkaar wordt het ontbijt gedaan en de keuzes worden
gemaakt wie met wat het water op wil. Nadat de gasten hun
keuze gemaakt hebben worden de vrijwilligers over de boten
verdeeld en voor mij was de keuze makkelijk, want ik blijk dit
weekend de enige zeiler te zijn met catamaranervaring. Er zijn
voor de ochtend 4 vakantiegasten die het zeilen met een catamaran willen proberen, en twee aan twee gaan ze mee het
water op.
Dus wetsuits, trapezebroeken en zwemvesten aan en op naar
de catamaran. Ik kreeg al heel snel de vraag: “kan ik echt in trapeze?“ Mijn antwoord was gewoon het motto van het eiland
‘niets moet en alles kan’. Met de nodige ondersteuning zijn de
eerste twee op de catamaran en kunnen we het water op. De
wind is matig maar met de catamaran zit de gang er al snel in. Ik
zoek een mooi lang rak uit en de eerste trapezelijn wordt aangehaakt.
Langzaam maar zeker durven ze zich over te geven aan de trapezelijn en trapezebroek en echt buitenboord te gaan hangen. Ik
hoef de zeilers die wel eens met een catamaran gevaren hebben
niet uit te leggen wat voor een kick je krijgt en wat voor hele
grote glimlach er dan op je gezicht komt.
En zo ging het bij iedereen die met mij mee ging op de catamaran. Zo van de uitdrukking: “maar dat gaat mij niet lukken hoor,
buitenboord hangen.“ Tot die grote glimlach met vreugdekreten
als het uiteindelijk toch lukt. Uiteindelijk heb ik het hele weekend op de catamaran met gasten mogen varen.
Ook als we tijdens het weekend een van de overige 20 deelnemers tegenkwamen op de plas was op alle boten een geweldige
glimlach en pret het beeld. Al snel zat de zaterdag zeildag er op
maar de activiteiten natuurlijk nog niet. Vanaf 18:00 uur mag
je namelijk op Loosdrecht ook water skiën. En als je dan niet
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sterk genoeg in je benen bent ga je op de surfplank met stoeltje
zitten, al dan niet met een vrijwilliger achter je om je in balans
te houden, en scheer je op die manier achter de rib over de plas.
Dit feest ging door tot iedereen geweest was en de schemer al
begon in te vallen.
In de tussentijd is de houtgestookte pizzaoven ook op temperatuur en komen er overheerlijke verse pizza’s voorbij.

trapezebroek zeker niet nodig heeft hoor”, maar ik vind van wel,
dus toch maar aan.
Na een poosje als ze toch buiten de catamaran hangt zegt ze:
“ssssst: even niets zeggen, ik wil hier volledig van kunnen genieten.“ Zo erbuiten hangen kostte toch wel veel energie dus een
pauze was nodig. En hoe kan je een pauze beter houden dan
door even bij een paviljoen aan de plas aan te leggen en op het
terras koffie met een appelpunt bestellen.
Weer uitgerust zeilen we terug naar het eiland. In de middag
wordt alles opgeruimd en schoon achter gelaten voor de volgende gasten. Natuurlijk moet er een groepsfoto gemaakt
worden met de gasten en vrijwilligers.

De avond wordt gebruikt om plannen te maken en de zeilervaringen van die dag te vertellen. Wat leuk was om te zien hoe
de vakantiegasten elkaar aansporen om diverse zeiluitdagingen
toch zeker te gaan doen.
De zondagochtend begint vroeg: om 06:00 uur er uit om koffie
en kano’s klaar te maken. We gaan met 11 kano’s de vroege
ochtendtocht door de trekgaten van de Loosdrechtse plassen
maken en zo de zon op te zien komen. En ondanks de 26 jaar die
ik op Loosdrecht al gevaren heb, ben ik met de kano op plekken
gekomen die ik niet kende. Met een koffiestop halverwege en
een hele mooie route komen we op tijd terug voor het ontbijt.

Dan is het tijd om in te schepen en iedereen weer naar de vaste
wal te brengen. Tijdens het terugvaren hoor ik alleen maar
reacties van: “geweldig”, “ik ben helemaal op, dus de komende
week zal ik wel veel slapen”, “ik krijg die glimlach niet van mijn
gezicht”, “volgend jaar kom ik zeker weer”, en ga zo maar door.
Hetgeen wat ik als vrijwilliger kan zeggen zijn eigenlijk dezelfde
reacties als die ik van de gasten hoorde.
Dus ja, even een weekend geen Bavaria maar wel een met een
grote glimlach. Volgend jaar zal ik zeker ook weer een paar keer
op Robinson Crusoe te vinden zijn en natuurlijk ook aan boord
van onze eigen Bavaria.
Wil je wat meer weten over Robinson Crusoe of wat SailWise te
bieden heeft kijk dan op www.sailwise.nl
Frans & Emmy de Wit
‘Vita Perlan’

Wel even door eten want iedereen wil weer zo snel mogelijk het
water op.
Vanochtend heb ik 1 vakantiegangster die heel erg twijfelt of ze
wel op de catamaran kan. Gelukkig kiest ze toch voor de catamaran en we maken ons klaar. Ze meldt nog wel even: “dat ze die
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droom, lief en leed
leven
Het is begin oktober 2021, ik zit aan boord van onze Bavaria 38
Exclusive uit 1999. De wind giert door de baai van Sivota op het
vasteland van Griekenland en het regent en dondert zwaar. Mijn
vriendin Annelies kijkt een film op haar laptop.
“Hoe ben ik hier als bijna zestiger terecht gekomen?”, raast het
door mijn kop en ik rol mijn leven af.

opgezegd, ik verhuisde naar een andere stad, een stad zonder
toeristisch zeilwater. Ik trouwde, ik kreeg kinderen. Ik vergat
het zeilen. Al ging ik een enkele keer nog bij de Ronduite een
boot huren. Lekker de gehele dag op de Beulaker. Eerst met
mijn vriendin, later met mijn gezin, weer later, na een scheiding,
alleen met mijn kinderen.

zeilen

Ik vergat dus het zeilen, maar ik vergat de droom nooit. Altijd
was er ergens de gedachte ooit, later, alleen de wereld rond te
zeilen.

Ik begon met zeilen op elfjarige leeftijd in 1973. We hadden die
zomer met de familie weer een zondag zinloos rondgevaren
met een stalen punter in Giethoorn. Die waren toen nog uitgerust met van die stinkende herrie producerende buitenboordmotoren. Mijn vader was er die dag vroeg klaar mee en rond
een uur of drie in de middag reden we alweer naar huis, naar
Deventer. Hij stopte bij het VVV-kantoor bij de Blauwe Hand. Hij
wilde weten of er ergens in de buurt een zeilboot kon worden
gehuurd.
Dat leverde het adres op van Camping De Ronduite aan de zuidkant van de Beulakerwijde. Mijn vader besloot er even te kijken.
Daar aangekomen bleek de havenmeester van De Ronduite nog
een houten BM klaar te hebben liggen, de Hetty, die wij voor 6
gulden per uur konden meenemen.
De anderhalf uur die mijn vader en ik vervolgens op de Beulakerwijde doorbrachten waren voor mij een ‘life-changing-event’. Ik
vond het nog wel eng, schuin gaan, maar ook fascinerend. Geen
stank en herrie van pruttelende tweetakten om ergens heen te
gaan. ‘Zon, wind en zeilen’. Het was mooi.

De jaren verstreken

herbeleven
Zo kwam het dat ik in 2016 door een vriendin werd uitgenodigd
om mee te doen aan de Golden Rock Regatta op Sint Maarten.
Een week, 3 eilanden, 7 zeilwedstrijden. Tijdens die week werd
mij door mijn medebemanning duidelijk gemaakt dat alleen de
wereld over zeilen niet zo leuk is als het lijkt. Het is voornamelijk
heel zwaar en soms leuk. Ik geloof dat toen ook voor het eerst
is gezegd dat, als ik het al zou doen, dat dat ‘niet in een Bavaria’
moest.
Ik kreeg in 2018 een eerste hartinfarct. Een duidelijk teken dat
later ook bij mij misschien nooit zou kunnen komen. Dus eerst
heel snel en goed revalideren, maar vooral stoppen met roken.
Vervolgens ging alles heel snel.
Ik kreeg in 2020 een nieuwe vriendin, inderdaad Annelies, en
ongeveer op dat moment maakte mijn zakenpartner duidelijk
dat hij na 10 jaar vond dat het tijd was geworden mijn droom te
verwezenlijken. Hij wilde mijn aandelen kopen.

Mijn vader en ik reden heel vaak vanuit Deventer heen en weer
naar de Ronduite om twee uurtjes te zeilen, dat kon toen nog,
een boot huren voor een paar uur.
Daarna kocht mijn vader zelf een boot. Eerst een polyester
16-kwadraat, later een 24-voets jachtje de Ultra24. Omdat de
thuishaven Deventer was, heb ik vooral plezier beleefd aan die
16-kwadraat. Daarmee kon ik voor de stad langs zeilen of bij een
uitgevallen les even snel 40 minuten zeilen.
Ondertussen ontwikkelde mijn vader het plan om ooit, later, als
hij klaar was met werken en de kinderen groot waren, alleen de
wereld rond te zeilen. Hij las er boeken over, hij sprak er over, hij
droomde er over. Ik droomde een beetje met hem mee, sommige van die boeken heb ik ook doorgesnuffeld. We zouden wel
zien.

droom
Het noodlot sloeg echter hard toe. Mijn vader heeft de ziekte
twee jaar doorstaan, maar uiteindelijk in 1992, hij was net één
week 53, gaf zijn lichaam de strijd tegen kanker op. Hij leefde
niet meer. Later was het voor hem nooit geworden.
De boot werd verkocht, het lidmaatschap van de zeilvereniging
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Annelies had op dat moment pas een keer gezeild, met mij en
de kinderen, ja inderdaad op de Beulaker en had het eigenlijk
heel eng gevonden, maar ook fascinerend. Annelies wilde wel in
aangepaste vorm de droom meebeleven.
Ik begon met vrienden en kennissen van vroeger contact te
zoeken om ideeën op te doen en boten te bezichtigen. Wie
we ook spraken, men was altijd enthousiast, maar er volgde
ook altijd wel ergens de opmerking “als het maar geen Bavaria wordt”. In weekenden reden we langs havens, Deventer,
Huizen, Hoorn, Enkhuizen, Muiden, Almere, Lelystad, om boten
te beoordelen en ons viel het op dat iedere keer als wij een boot
leuk vonden het een Bavaria bleek te zijn.
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Annelies ging in 2021 zeilles volgen en samen deden we een
lang weekend ervaring op in maneuvreren met een 35+ jacht.
Jawel, inderdaad, een Bavaria.
Ondertussen bleken vrienden hun boot te koop te hebben
in Lefkas, Griekenland. We spraken met deze vrienden af dat
zodra corona het zou toelaten, wij naar Lefkas zouden afreizen.
Dat vond in juni van 2021 plaats. Ik had daar ook plaatselijke
makelaars benaderd om andere schepen te bezichtigen, je gaat
immers niet voor één boot naar Lefkas. Daar zaten onder andere
twee Bavaria’s bij.

Overstag
Een van die Bavaria’s is het geworden. We wisten het toen we de
eerste maal aan boord stapten al, in de baai van Ligia, Griekenland. De boot, ‘Perseus’, was gewoon af. De toenmalige eigenaren waren zelf ooit op zoek geweest naar een boot met ook het
‘geen Bavaria’ adagium. Ook zij waren bij het aan boord gaan
direct overstag en verliefd op de ‘Perseus’.
Sinds midden juli is ‘Perseus’ mijn eigendom en zeilen we door
de Ionische Zee. We hebben vele plaatsen aangedaan, havens
ingelopen, voor anker gelegen, drie stormen doorstaan. Het
is een genot om met ‘Perseus’ te zeilen. Ze houdt zich dapper
staande in woester weer en zeilt heerlijk. “Eén boot is niets,
twee boten is een wedstrijd.”, zei ooit iemand tegen mij. Ik heb
met ‘Perseus’ nog geen wedstrijd verloren.

wonen op de boot
We willen uiteindelijk ‘live-a-boards’ worden. Het hele jaar door
op de boot wonen. In ons onderhoud willen we voorzien door
gasten mee te nemen voor korte of langere tochten.
Daarmee voer ik de droom van mijn vader, in aangepaste vorm
uit. Voorlopig liggen we te schuilen in de haven van Sivota en
zien we Corfu aan de overkant, over een paar dagen varen we
terug naar Lefkas.
We leven in een droom.
Rob Lubbers
‘Perseus’
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solo Naar la rochelle
reisverslag ’bella diva’
Met een beetje geluk vaar je zo naar La Rochelle
Ik loop in de haven de monteur, die de motor en elektra geserviced en gecontroleerd/getuned heeft, tegen het lijf. Ik vraag
hem wat de oorzaak kan zijn van het plasje water. Hij vertelde
mij dat er nog een pakking in de waterpomp zit, maar dan aan
de achterkant. Tijdens het varen even testen of het daar vandaan komt.

Ooit las ik een verhaaltje van een meisje die met haar vader 100
dagen zeilde naar La Rochelle en via Lands End weer naar huis
(ANWB/Waterkampioen). Nou dat wilde ik ook wel. Dus geïnspireerd door dit artikel heb ik een plan gemaakt, de middelen
georganiseerd en gedaan.
Dit verhaal gaat over deze trip. Ik heb het vooral over de ‘oef’
momenten: het ging maar net of bij toeval goed, dus niet de
‘oeps’-momenten. In een andere bijdrage aan de Langszij schrijf
ik over de voorbereiding.
Ruim 5 Bft wind recht uit zee de kleine sluis in bij IJmuiden. En
dat merk je als de deuren open gaan en je de trossen los gooit.
Het dreigde even dat de ‘Bella Diva’ dwars in de kolk kwam te
liggen, wat ik voorkwam door achteruit te gaan varen. Hierdoor
kwam het schip weer in de goede positie.
Er ligt steeds een plasje water in het motorruim. Niet veel, maar
het hoort niet. Ik denk dat het de waterkering is bij de impeller.
Ik heb nog een reserve-exemplaar die ik monteer. In Scheveningen blijkt dat er weer een plasje ligt. Iets meer, zo lijkt het.
Na drie dagen verwaaid in IJmuiden werd de behoefte om te
vertrekken zo groot dat ik toch maar vertrok. Niet ingeslingerd,
24 knopen uit het noorden, op weg naar Scheveningen met tij
mee. Alleen genua. Halverwege voorbij geracet door de ‘Opzouten’, een snel schip. Zij zeilden met voltuig. Het aanmeren in
Scheveningen lukt niet zo, onwennig zo vroeg in het seizoen.
Gelukkig kwam de schipper van de ‘Opzouten’ helpen. Hij was
onderweg naar La Rochelle.
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Op weg naar Oostende is de zomer in alle hevigheid gearriveerd.
Het is bijna niet uit te houden: korte broek dragen is onmogelijk,
het doet zeer op mijn huid. En ik heb vooral warme kleding bij
me. Gelukkig zijn er winkels zat in Oostende.

aangesloten. Wel weer een stapje verder, maar het kastje? Geen
idee waar die zit.

Oostende gebruikte ik vooral om de verplichte PCR test voor
Frankrijk te bemachtigen (ter herinnering: die tests mogen maximaal 48 u oud zijn). Op de luchthaven is een teststation en ik
heb daar een afspraak. Een buskaartje is niet te koop, en via de
website van de busmaatschappij alleen als je een Belgisch telefoonnummer hebt. Gelukkig helpt de havenmeester mij tijdig en
lukt het om alles op tijd voor elkaar te krijgen.
In Calais raak ik aan de praat met een Zwitsers stel met een zeiljacht. Ook zij gaan naar het zuiden, want daar is hun thuishaven.
We kletsen wat bij hun aan boord en nemen een wijntje. Ik ben
nogal zeeziek-gevoelig dus houd ik rekening met mijn ‘dieet’. Al
gauw kwam de 2e fles tevoorschijn. Om even na middernacht
lag ik pas te kooi, allemaal niet volgens plan. Gelukkig maken zij
mij wakker voor de tocht naar Diepe. Zij zijn al helemaal klaar en
vertrekken. Het voordeel is dat zij mij ‘aanpakken’ bij aankomst
in Diepe.
In Diepe blijkt er nog meer water onder de motor te liggen. Het
wordt steeds erger. Ik overleg met Hans, de Zwitser – een ervaren zeiler. “Zolang er water uit de uitlaat komt wordt er gekoeld”.
Via YouTube weet ik dat er een klein o-ringetje aan de achterkant zit en die moet nu vervangen worden. In Le Havre is een
goede watersportwinkel voor het onderdeel.
Le Havre is een joekel van een haven en ook die voor de pleziervaart is zeer groot. Bewust zeil ik met een solo-zeil-vlaggetje in
de achterstag. Misschien krijg ik dan sneller hulp bij het aanmeren. En ook nu hoef ik maar in gebrekkig Frans om enige hulp
te vragen in het voorbijvaren of twee mannen springen op de
steiger. Zij spreken beter Engels dan ik: de een komt uit Canada
en de ander uit Nieuw Zeeland. En zij herkenden meteen de
seinvlag solo.

Schuin tegenover mij ligt een Trintella 1. De schipper zegt mij
goeie dag en nodigt me uit voor een rondleiding op zijn schip.
Hij is samen met een vriendin uit Midden-Amerika. Hij vertelt
dat hij van twee schepen er een goede gemaakt heeft. Hij start
de motor om het geluid te laten horen. Als een Bolnes-twaalfcilinder. Hij vertelt dat hij werkt in Midden-Amerika en nu hier
met vakantie is, hij is ingenieur/boordwerktuigkundige. Dus ik
vertel hem over de remote-bediening die ik via Ali-E gekocht heb
en dat ik die niet aan de praat heb gekregen. Uiteindelijk blijkt er
een kastje ergens te zitten, waar de ontvanger op moet worden

Najaar 2021

Inmiddels heb ik in een klein winkeltje het onderdeel gevonden
voor de waterpomp. De grote had vooral veel mode en dergelijke.

Honfleur wil ik bezoeken. De Almanak geeft niet de duidelijkheid
die ik nodig heb en de havenmeester begrijpt me niet. Kan je
hier wel op bezoek of is het te druk? Dus toch maar heel vroeg
en met het juiste tij vertrokken. Voor alle zekerheid. De eerste
sluis draait meteen nadat ik in de kolk heb aangelegd. Ik ben de
enige, foute boel. De wachtsteiger bij de Vieux Bassin ligt vol.
Gelukkig gaat na enkele minuten de brug open en kan ik kijken
hoe het daarbinnen is. Ik ben de enige visiteur, plek zat. Ik leg de
‘Bella Diva’ vast en neem plaats op het terras van een café met
uitzicht op mijn wonderschone boot.
De steek naar St. Vaast is 66 mijl, beetje veel. Dus kies ik er voor
om achter anker te overnachten. Bij Roches Germain. Daar aangekomen, zo rond 16:30 uur bleek dat helemaal niet beschut te
zijn. Dan toch maar door zeilen naar St. Vaast, een getijde haven.
In het donker kom ik daar aan.
De nieuw gekochte schijnwerper verlicht niet genoeg. Gelukkig
kan ik op de kaartplotter zien dat er een muur is die je noordelijk
moet ronden, achter deze muur staan de havenlichten. Verraderlijk, als je daar recht op aan zou koersen. Terwijl ik naar de
brug vaar, gaat deze net open. Op tijd dus. Inmiddels heb ik niet
veel diesel meer. De pomp is horse service. Geen nood, prima
zeilweertje naar Cherbourg. Alleen is de wind bijna weg en de
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zee een klotsmachine bij Raz de Barfleur. En dan gaat het ook
nog regenen. Alle wind valt weg. Toch de motor gestart, ik vaar
op reserve want het metertje kan niet verder naar beneden. De
volgende dag tank ik 141 liter, blijkt er nog 9 liter in te hebben
gezeten.

En dat betekent dat ik de 28e in Brest moet zijn. Helaas noteerde
de administratie het verkeerde GSM-nummer, waardoor ik op
de dag van het vertrek bij het laboratorium langs ga om toch
vooral het resultaat mee te kunnen nemen. Dat lukt, ze zijn al
om 7:30 uur in vol bedrijf.

Er is veel onduidelijkheid over in hoeverre je nou wel of niet
naar de kanaaleilanden mag. Jean Heijlbroeck - een bekende
solo-zeiler - lukte het ook niet om Alderney binnen te varen.
En op de AIS app zie ik ook geen ‘buitenlanders’ in de havens.
Een Duitse zeiler raadt me aan de volgende dag in één ruk naar
Noord Bretagne te zeilen. 26 knopen. Bakstag windje, dat dan
weer wel. Zij gaan naar Roscoff. Ik overweeg het. Om 04:00 uur
vaar ik de volgende ochtend op weg naar Lezardrieux. Tij mee
om zo makkelijker voorbij de Race of Alderney te zeilen. 90 mijl,
17 uur. Met meer dan 13 kopen SOG door de Race heen.

Na een paar dagen in Nederland, kom ik ’s avonds om 18:30 uur
terug in Brest. Het waait hard. In de haven meet de ‘Bella Diva’
41 knopen. Ik maak alles stormvast voor de nacht en loop ook
bij de Nederlandse buren langs om te checken, want ook zij zijn
naar Nederland afgereisd. Midden in de nacht word ik waker
door een klapperend zeil. “o jee. mijn genua”. Maar nee, het is
die van de overburen. Drie mannen zijn in de weer om deze te
redden. Van de havenmeester hoorde ik later dat er 5 genua’s
die nacht kapot zijn gewaaid.

Onderweg besluit ik even te gaan slapen. Er is bijna niemand
aan het zeilen en op de AIS is het stil. Als ik na 15 minuten mijn
hoofd uit het luik steek, zeilt er een Fransman glimlachend en
zwaaiend voorbij, hij heeft geen AIS (aanstaan). Ik zet de radar
aan en zie dat het nu echt leeg is en ga een half uur weer onder
zeil.
Het lukte mij niet om het zetten van de 2e prik tegen corona te
verplaatsen. En in Frankrijk een prik bietsen levert geen registratie op. Dus moet ik 1 juli in Nederland zijn. Om Nederland
binnen te komen is een PCR-test nodig. De websites in Frankrijk
zijn moeilijk te begrijpen en als ik een laboratorium opbel, spreken ze geen Engels. De havenmeester wil het voor mij regelen.
Op 29 juni kan ik in Brest de test laten afnemen. De volgende
dag vertrek ik met de TGV naar Parijs en door naar Schiphol.

Onderweg naar Concarneau gaat het kompas van de stuurautomaat een eigen koers varen. Gelukkig heb ik de boekjes aan
boord. Net voor de invaart kalibreer ik voor de 2e keer het
kompas.
Inmiddels heb ik whatsapp contact met een lid van de Bavariaclub, die me helpt - op afstand - bij het installeren van de draadloze afstandsbediening. Wat een feest als die het eindelijk doet.
Bij het ankeren bij Il Hoedic en bij Audierne (St. Evette) was het
wegvaren zoveel makkelijker en veiliger. Dank Carel-Jan.
Il de Croix heeft een bijzondere haven. Als ik naar binnen vaar
komt de havenmeester mij in een dinghy tegemoet. Hij heeft
een box voor me, maar ankeren kan ook. Maar ik zie ze ook aan
een mooring liggen en dat ziet er meteen heel gezellig uit. Hij
vindt het goed en in 2 tellen lig ik langszij bij Fransen. Die hier
niet helemaal blij van worden, want ik heb (nog) geen fenders
uit, geen landvasten klaar gelegd. Met vereende krachten wordt
de ‘Bella Diva’ vastgemaakt. Ik maak excuses en als ze merken
dat ik solo zeil ontdooien ze, word ik uitgenodigd voor het aperitief en worden er foto’s gemaakt.

Il D’yeu mag je niet overslaan, zo vertelden de Fransen in de
haven van Il de Croix mij. En dat is waar. Toen ik na een paar
dagen weer weg wilde varen naar Sables-D’Olonne stond er een
forse wind waardoor het wegvaren uit de box niet eenvoudig is.
Maar de buren gevraagd om te helpen: en iedereen hielp.
Ik wilde perse in de oude haven van La Rochelle liggen met de
‘Bella Diva’. Niet eenvoudig nu het vakantieseizoen ook hier is
losgebarsten. Van de buren in Sables hoorde ik dat je gewoon
heel vroeg daar voor de deur moet liggen en dat het dan geen
probleem zou moeten zijn. Dus voor en dag en dauw vertrokken
en rond 12:00 uur arrivé.
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“Het is aangenamer voor iedereen aan boord als de zeilen eenvoudig
te bedienen zijn. Wij hebben meer controle en kunnen eenvoudiger
manoeuvreren. Het grootzeil kan worden in- en uitgerold zonder dat
het klappert. Wij wachten niet meer met het reven van het grootzeil,
maar doen het gewoon. En wij zeilen meer dan ooit.”
Anders Lagerberg,
Najad 400 Testpiloot 2018-2019 SMF experiment

Upgrade uw rolsysteem in de mast
met een elektrische aandrijving
Om de bediening van de zeilen voor een kleine bemanning te vereenvoudigen hebben wij
de elektrische aandrijving in de mast gesynchroniseerd met een elektrische E40i lier voor het
onderlijk. Met een enkele druk op de knop rolt het zeil gecontroleerd uit de mast en wordt het
onderlijk op spanning gehouden door de lier. Om te reven druk vervolgens op de “IN” knop
en laat de onderlijkstrekker vieren. De motor in de mast kan achteraf gemonteerd worden bij
rolmastsystemen van het type RB (36 t/m 43 voet jachten).
Een elektrische lier zonder het compromis van ruimteverlies omdat
de motor compleet in de trommel geïntegreerd is. Ideaal voor het
bedienen van vallen, reeflijnen en trimlijnen vanaf de dekopbouw.
In drie verschillende snelheden en met self-tailing.
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Maar ook dit is een getijde haven en de deuren gaan pas om
18:30 uur open. De ervaren havenmeester regelt een wachtplekje voor mij en hij verzekert mij dat ik een plek heb ik in het
Bassin des Yachts. En zo geschiedde.
Dat het in het seizoen heel druk kan zijn bleek wel toen ik
weer een plekje zocht in Concarnau. Bij veel wind voer ik naar
binnen. Dat er geen plek was hoorde ik al op de VHF. Ik meerde
aan langs een Nederlands schip. Zij lagen hier al een nacht en
zouden deze nacht hier ook blijven. Zij vertelde mij dat het
eigenlijk geen havenplaats is, zo aan de buitenzijde. Inmiddels
was de wind fors toegenomen en schudden we alle kanten op.
Een Frans jacht bleek toch een plekje in de haven te kunnen krijgen en ik nam haar plaats in aan de kade. Alle fenders uit. Om
04:00 uur ’s nachts er uit omdat het zo tekeer ging en ook omdat
de boot rare, ongemakkelijke bewegingen maakte. Niks te zien.
De volgende dag bleek de ‘Bella Diva’ een kadebolder uit het
fundament getrokken te hebben.

alles. En zo ging het ook de volgende dag in Eastborn.
In Cherbourg was ik bekend. Ik wist waar de betere havenplaatsen zijn. Maar die waren al bezet. Nog eentje was er vrij. Maar
bij het naar binnenvaren werd de ‘Bella Diva’ weggezet. “Stroming”, riep de buurman. Bij de 2e poging werd de ‘Bella Diva’
door drie kerels in de box vastgelegd.
Dat de diodebrug het begeven heeft bewaar ik voor een andere
keer.
Bernard Beijk
‘Bella Diva’

Ik koos er voor om via Guernsey naar Cherbourg te zeilen. Mij
was verteld dat overnachten daar heel goed kan, al mag je
niet aan wal. Een heerlijke dag zeilen. De havenmeester die ik
opgeroepen had kwam me met een dinghy tegemoet varen. Hij
bracht me naar Swan 5, een steiger zonder verbinding met de
wal. Ik was de enige. Was ik toch een beetje op de Kanaaleilanden geweest. De volgende morgen gebruikte ik google earth om
beter te kunnen zien waar ik op uitkeek.
De Fastnet Race zou starten met een finish in Cherbourg.
Daarom was er twee weken voor de start geen plaats meer voor
‘visiteurs’. Ik kon wel in de voorhaven voor anker. Net voor de
havenhoofden belde ik via de GSM naar de havenmeester (Capitaineri) en vroeg of er plaats was voor een nacht. Voor de ‘Bella
Diva’ werd een uitzondering gemaakt.
Mijn buurman, die mee zou gaan doen aan de Fastnet race en
was ‘gevlucht’ uit Cowes, vanwege de ‘totale chaos daar’. Hij
verzekerde mij dat iedereen daar gewoon naar toe kon zeilen.
Dus de volgende dag zeilde ik naar Lymingten, waar ik rond 19:00
uur aankwam. Een mooie plek aan de kade, kom daar maar eens
aan in het hoofdseizoen. Een vriendelijke havenmeester regelde
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langs groene kusten
kleurenkaart

Het is al weer half juni in het tweede coronajaar als we definitief willen besluiten waar we dit jaar met onze zeiltocht naar
toe gaan. Engeland en haar eilanden trekken nu niet: zware quarantaine maatregelen en veel onduidelijkheid rond de nieuwe
Brexit-regelingen. Ons geliefde Noorwegen zit nog potdicht en
dat geldt ook nog in grote mate voor Denemarken en Zweden.
Maar Duitsland en Polen kleuren groen op de Europese coronakaart. Ons besluit is daarom makkelijk te nemen. We gaan dit
jaar langs de ‘groene’ Duitse en Poolse kusten.

Nieuwe uitrusting
Afgelopen jaar hebben wij ons grootzeil en high aspect fok vernieuwd. De (vaak te) grote en inmiddels aardig gebruikte 150%
genua hebben we weggedaan.

minder fysieke inspanning. We hebben daarom, grotendeels
zelf, het Seldèn Main Furling Systeem voor ons rolgootzeil ingebouwd. Omdat de mast voor het inbouwen van de mastmotor
eraf ging is gelijk een dead-end beslag met val voor een Code
Zèro gemonteerd. Ook maakten we een waterstag op de Seldèn
boegspriet. De Code Zèro van circa 80 m2 met een UV strook
bestelden we in maart. Die bleek uiteindelijk pas begin juli geleverd te kunnen worden. Met de zeilmaker spraken we af dat die
aflevering bij een collega in Flensburg zou gebeuren: zo konden
wij dan eind juni vertrekken. Het eerste doel van de reis werd
dus de Flensburgerfjord.

Vertrek
De tocht naar de Oostzee is inmiddels wel routine. Ankeren bij
Vlieland en dan vrijdagochtend 2 juli om 06:30 uur met de uitgaande stroom vertrekken. Fijne lopende NW wind. Met daglicht
door het Jade/Weser ankergebied. Cuxhaven zeilen we voorbij
en de volgende ochtend om 06:45 uur rollen we bij Brunsbüttel
voor de sluizen de zeilen in. We varen direct het Noord-Oostzeekanaal in (dat dit hele jaar in verband met corona gratis is). Het
wordt mooi weer. Maika leest op het voordek een boek. Eind
van de ochtend leggen we aan in het Gieselau kanaal waar we
overnachten. Een hele relaxte overtocht.

Flensburgerfjord en Code zèro
De volgende nacht ankeren we in de Schlei bij Maasholmen. Het
is schitterend weer. We weten dan nog niet dat we de komende
7 weken vrijwel altijd in korte broek en zwemkleding zullen
zeilen. Het thuisfront volgt ons op dat gebied met jaloerse blikken. We blijven hier en ook op de volgende plek, de Meierswiek
in de Flensburgerfjord, een extra dag. Relaxen, suppen en zwemmen achter ons anker. Dan naar de jachthaven van Glücksburg.
Er is daar een zeer actieve zeilvereniging en zeilschool. We liggen
bijna een half uur te draaien voor de ingang om de tientallen,
allen op hun zeilen binnenkomende lesboten (Optimisten,
Lasers, Volksboten, Valkachtigen etc.) ruimte te geven. Een lust
voor het oog!

Eerste nacht: zonsondergang boven het Duitse Wad
Ook hebben we sinds afgelopen jaar een ‘Scandinavische’ kuiptent die vanaf de sprayhood tot aan de stuurstands loopt. Deze
kan zeilend blijven staan en dan naar wens over beide zijkanten
en in drie delen aan de achterzijde open of dicht.
Nu we het toch over lange reizen hebben: we willen die graag
met onze ‘PassoDoble’ nog veel jaren maken.
Onze Bavaria 42 Cruiser is daarvoor een perfect schip, dat
hebben wij in de afgelopen 14 jaar wel ervaren. Toch willen we
haar nog verder verbeteren om er niet alleen nog veiliger en
optimaler mee te kunnen zeilen, maar ook makkelijker en met
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De laatste binnenkomers in de haven van Glücksburg
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Als we binnen varen staat Sven van Quantum Sails ons al met de
Code Zèro op te wachten. Die gaat direct op de boegspriet. Ook
de lijnen van de Parasailor worden aangeslagen. Alles past en
loopt goed met de rubberboot op het voordek. We hebben die
dag tijd genoeg voor een fietstocht in de prachtige omgeving en
een bezoek aan het slot.

Slot Glücksburg
De volgende ochtend zetten we met weinig wind de Code Zèro.
Wat een power zit daar in.

Na deze test landen we weer op de ankerplaats. Daar hebben
we in de namiddag enkele flinke onweersbuien, die we vanuit
de kuiptent beleven.

Oostwaarts
Genoeg gerelaxt, we gaan oostwaarts. Met perfecte lichte zuidelijke wind onder het nieuwe zeil de Flensburger Fjord uit
richting Marstal. Helaas houdt de wind zich niet altijd aan de
verwachtingen. Als hij in de middag volledig wegvalt motoren
we de laatste uren door tot we om 18.00 uur het anker in de
Marstal Bugt laten vallen. Ook hier bekopen we de mooie dag in
de avond met onweersbuien.
De volgende dag zeilen we met 3-4 bft rond halve wind naar de
Grossenbroder Innensee in de Mecklenburger Bugt net onder
het eiland Fehmarn. Een prachtige tocht en ook een leuke ankerplek. Als we de volgende dag onderweg naar Travemunde met
stralend weer willen zwemmen, rollen we de zeilen zover in dat
we om de beurt met een bootsnelheid van circa 2,5 knoop achter
de boot aan de drijvende lijn kunnen hangen. Travemunde is
deze reis de tweede haven die we aandoen. Toeristisch, lange
boulevard met veel winkeltjes, terrasjes en restaurants en een
klein oud centrum direct bij de haven.
De temperaturen blijven oplopen. We liggen de volgende dag
heerlijk voor anker in de Wohlenberger Wieken aan de oostkant
van de Mecklenburger Bugt. Dan naar het eiland Poel. Door een
geul komen we aan in de gezellige verenigingshaven van Kirchdorf. Het is de eerste en enige maal dat men onze inentingsbewijzen moet zien en noteren. We blijven drie dagen. Fietsen,
wandelen, zwemmen, suppen.

Alle zeilen bij
Het is 16 juli als we van Poel vertrekken naar Warnemunde. We
beginnen met een kruisrak aan de wind op grootzeil en fok. Als
we eindelijk de vaste koers kunnen varen rollen we de fok in
en de Code Zèro uit. Als we vervolgens voor Kühlingsborn om
de bocht weer ruimer gaan varen worden de zeilen ingerold en
trekt de Parasailor ons verder naar Warnemunde.

Code Zèro: Op halve wind bij 4.3 kn TW een SOG 4.4 kn
Later zullen we ervaren dat we met dit zeil van 45 graden schijnbare wind tot ver over halve wind bij licht weer met de bootsnelheid dicht bij de windsnelheden komen. En dat is heerlijk met
wind tussen 4 en 10 knopen!

Daar valt naast de jachthaven het anker. De volgende dag herhaalt deze prachtige dag zich. Eenmaal van het anker trekken
grootzeil en Code Zèro ons voorbij veel zeiljachten. Na de hoek
van Darser Ort doet de Parasailor onder de volle zon het zelfde.
De wind is inmiddels aangetrokken tot ruim 15 knopen. Als we
in de geul boven het eiland Bock aankomen gaan we weer over
op grootzeil en fok. Vlak voor Stralsund leggen we vast aan een
meerboei. Dat blijkt uiteindelijk lastiger dan gewoon je eigen
anker gebruiken.
De volgende ochtend vroeg losgemaakt: want de spoorbrug bij
Stralsund gaat maar enkele keren per dag open. Om 08:20 uur
dus. Natuurlijk zijn we daar op tijd. Dan met 25 knopen wind
ruim achter door de Strelasund. De dertig mijl naar Peenemunde
zitten er dan ook snel op. We gaan in de jachthaven liggen.

Zeilend keuze uit fok of Code Zèro, ankerplek Meierswiek
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Aan de overkant ligt een oude Russische raketonderzeeër uit de
DDR tijd. Er is kermis en het is prachtig weer. Genoeg redenen
om in de middag en avond de beentjes te strekken. Het is ook de
laatste en oostelijkste Duitse haven.
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vanuit een kast en wij ontvangen naar keus Engels- of Duitstalig
een ringband havenboek van de Baltische Oostzee. En dat weer
voor omgerekend nog geen € 12. Ustka is een prachtige en bruisende toeristische voormalige vissersplaats met uitgestrekte
boulevards langs mooie stranden met overal eetgelegenheden,
terrasjes daarachter een uitgestrekt stadspark en weer een mooi
oud centrum. Er vinden allerlei activiteiten plaats.

Poolse kust, op weg naar Gdansk
De Poolse kust is een van de makkelijkst te navigeren kusten van
al onze tochten. Eenmaal uit de geulen vanaf Peenemunde kun
je tot de Bocht van Gdansk langs ongeveer 200 mijl strand varen.
Het is dan op honderd meter uit de kust al vaak vijf meter diep
of meer. Uiteraard is de diepte op een halve mijl gemiddeld veiliger met meer dan 10 meter. Maar geen vaargeulen, geen zandbanken of ondieptes, geen windparken, nauwelijks vissersboten
en amper zeiljachten. Grote schepen zitten allemaal verder op
zee. De enige hindernis die je tegen zou kunnen komen zijn de
schietgebieden als die in gebruik zijn. Maar dat kun je vooraf
opvragen. Als je dan de hele week een mooie lopende ZW wind
hebt met stralende zon en temperaturen van plus 25 graden dan
waan je je wel in een zeilparadijs.
Maar wel één kanttekening: er zijn dus ook geen inhammetjes,
baaitjes, eilandjes waar je lekker kunt ankeren. De zeven Poolse
havens die wij langs dit lange strand aan kunnen doen met onze
diepgang van 1,85 meter zijn van West naar Oost tot de Bocht
van Gdansk: Swinoujscie, Dziwnow, Kolobrezeg, Darlowo, Ustka,
Leba en Wladislawowo. De onderlinge afstanden zijn goed in
dagtochten af te leggen.
Onze eerst stop is Kolobrezeg. Het is druk in de haven. Als we
dan toch een plekje vinden moeten we 40 Slotti / 9 Euro afrekenen voor ligplaats, sanitair exclusief electra.
De volgende dag weer prachtig weer, mooie achterlijke wind
maar met dreigende wolkenstraten. We zien ongeveer negen
wind / waterhozen langskomen, dus de Parasailor blijft in de zak
en we varen een melkmeisje.

Schitterend zeilweer, maar met spectaculaire dreigingen
Vroeg in de middag komen we aan in Ustka. Een haven in de
riviermonding. De havenmeester is uiterst vriendelijk en komt
op de scooter naar de kade. Hij legt voor ons een stroomkabel
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Ustka: replica viermaster vaart op zee met toeristen
We hebben in de middag alle tijd om ons in deze gezellige Poolse
drukte onder te dompelen. En hoewel de ligplaats aan de kade
wel aan enige swell onderhevig is hebben we uitstekend gelegen.
De volgende dag vallen we weer in herhaling. En dat is dus geen
straf. Ideaal zeilweer naar Wladislawowo de laatste haven voor
de bocht van Gdansk. Het is een erg grote haven, vol met kleine
kleurige vissersboten. Veel minder toeristisch. Maar wel de traditionele wafels met slagroom en vruchten!

Daar houden ze in Polen erg van en wij nu ook
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En natuurlijk ontbreken de visrestaurantje’s niet in deze vissersplaats. We maken er dankbaar gebruik van.

Het is altijd indrukwekkend als je een beroemde havenplaats
binnenvaart. Dat is zeker ook zo bij Gdansk. Na de melding van
binnenkomst worden we door het Kapitinat welkom geheten. Je
vaart dan door de havens en langs de grote bekende scheepswerven. Deze mensen hier maakten het begin van de vrijheid
en losmaking van Polen en van de Sovjetunie mee. De werven
zijn volop in bedrijf. Het zijn enkele zeer boeiende mijlen op de
motor tot je uiteindelijk bij de Gdansk Marina in de binnenstad
uitkomt. Daar bleek dat we hadden moeten reserveren. Gelukkig wordt een jacht uit Nederland natuurlijk niet weggestuurd.
Wij krijgen een mooie plek.
In deze haven lig je werkelijk fantastisch met zicht op de historische kades en gebouwen, de stadspoorten en de goed in stijl
gebouwde moderne gebouwen.

In de namiddag staan er rijen voor de restaurants in de hoofdstraten, maar direct in de zijstraat vinden we een geweldig mooi
en ook rustig restaurant. Zeer tegen onze gewoonte in blijft de
boordkeuken tijdens ons verblijf in Polen gesloten en zonder
grote aanslagen op de scheepskas eten we heerlijk langs de
boulevards en nu ook weer in Gdansk in een steakhouse, een
andere dag in een restaurant met live muziek en gewoon een
heerlijke pizza in een tentje aan de kade.
De boodschappen die we nog wel nodig hebben doen we in de
supermarkten die allemaal zeer klein van schaal zijn en gedreven worden door hele vriendelijke mensen.
Op de tweede dag van ons bezoek opent de jaarlijkse St. Dominic’s Fair met een optocht met muziek en een huwbare prins die
Maika, die in haar eentje op een bankje zit te kijken, zijn bloemetje geeft: tja, zijn toekomstige echtgenote stond verderop foto’s
te maken maar dat wist die prins dan weer niet…..
Het aanzoek werd helaas voor die prins natuurlijk niet geaccepteerd.

Gdansk Marina: Uitzicht vanaf de ligplaats

Optocht met schutterij op de kade voor de PassoDoble

Er wordt volop gevaren in huurbootjes en rondvaartboten. De
gebouwen zijn destijds gebouwd naar voorbeeld van de Amsterdamse grachtenpanden. Hier zijn ze wel wat groter. We blijven
vier dagen. Fietsen doen we niet. Binnen enkele minuten zijn we
midden in de imposante binnenstad. In een van de stadspoorten
is een expositie van metersgrote foto’s van Gdansk in mei 1945.
Ongeveer 90% van de stad is totaal verwoest, één grote rokende
puinhoop. Het is dan zeer indrukwekkend als je ziet dat de stad
nagenoeg geheel in authentieke staat is herbouwd. Maar zelfs
nu zijn er nog lege plekken in de binnenstad die de wonden van
deze periode tonen. De binnenstad is druk, het is vakantie in
Polen.

Het hele centrum staat vol met kraampjes met de meest uiteenlopende (etens)waren. Ook zijn er enkele grote straten direct
aan het centrum afgesloten voor verkeer en volledig ingericht
met kramen met curiosa, rommelmarkt en gebruikte zaken. Als
je iets gebruikts wil kopen, wat het ook is, tref je dat daar aan.

Het centrum van Gdansk

Overal kraampjes met de meest uiteenlopende waar

Gdansk
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West(thuis)waarts
Na onze vierde dag roept de wind weer. Hij zet zich voor enkele
dagen in de noord-oostelijke hoek met een 15 - 20 knopen. Deze
verleiding kunnen wij natuurlijk niet weerstaan. Het is inmiddels alweer 26 juli. Eind augustus willen we weer thuis zijn. We
besluiten om in één keer door te gaan naar een ankerplaats bij
Skärva tussen de eilanden net voorbij Karlskrona. Eén nachtje
doorvaren dus.

En dan is het na die tochten ook heerlijk weer op ‘PassoDoble’ te
zijn en lekker te kunnen zwemmen.
Ook op de volgende ankerplaats bij Guövik, een klein plaatsje
aan het einde van een kleine fjord blijven we twee dagen. We
mogen met de dinghy weer landen in de kleine clubhaven.

Het wordt weer een heerlijke tocht. Op grootzeil en fok met 20
knopen wind half tot ruim lopen we constant rond de 8 knopen.
In de avond varen we weer een mooie zonsondergang tegemoet. Het blijft in die nacht 21 graden! Maar ook een dreigende
onweersbui meldde zich voor ons. We minderen zeil en vaart en
het geflits, gedonder en zelfs de regen trekken voor ons langs
weg.

Ankerplaats met privé haventje op Skärva

Nog even Bornholm
Naar huis willen we natuurlijk nog niet. Een uitstapje naar Bornholm moet nog wel kunnen. Er is niet veel wind maar de Code
Zèro legt ‘PassoDoble’ aan de wind in een zee zonder golven
onder helling. In één super-relaxt-aan-de-winds-rak bereiken we
Tejn op Bornholm.
Over Bornholm is al veel moois geschreven. Na onze fietstochten
in het noorden van dit mooie eiland kunnen we dat alleen maar
bevestigen. Dit noordelijke deel is ruiger dan het midden en
zuiden. We fietsen naar het pittoreske Allinge, door de bossen
en rotsformaties en langs mooie meren.

De ondergaande zon tegemoet
Helaas heeft de bui ook de meeste wind meegenomen. Toch
hebben we om 06:00 uur al weer land in zicht. Rustig zeilen we
verder.
Die ochtend ankeren we tussen de eilandjes voor het piepkleine
privé haventje van een landgoed op Skärva. We zijn in Zweden.
We blijven vier dagen liggen. We hebben toestemming gekregen
om het haventje met de dinghy te gebruiken en de fietsen aan
de wal te laten. In die dagen maken we mooie fiets- en wandeltochten in deze prachtige omgeving.
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Bornholm, wat je op de fiets zoal tegen komt

Richting Denemarken
We hebben het op eerder tochten overgeslagen, de oostelijk tak
in de mooie Isefjord met aan het einde de beroemde plaats Roskilde. We willen deze tocht nu ook dat deel bezoeken.
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Dus na drie mooie dagen op Bornholm zeilen we naar het Falsterbro kanaal aan de zuidwest punt van Zweden. In de avond gaan
we de brug door en ankeren direct in de bocht daar achter. De
volgende dag onder de brug door die Denemarken en Zweden
verbind naar Helsingor. Bij Helsingor om de hoek naast de jachthaven vinden we een prachtige beschutte ankerplek. Vandaaruit
varen we de volgende dag, 8 augustus, de Isefjord in. We varen
door naar het einde van het in het westen gelegen deel het Lammefjord. Dat einde is in de vorige eeuw afgedamd dus het anker
gaat voor die dam uit. Maar natuurlijk wel vlak naast een klein
sportvissershaventje waar we weer met de toestemming van de
vriendelijke vissers makkelijk aan wal kunnen.

Eigendommen van een sportvisser op het haventje

Vikingschip in vikinghaven Roskilde

Na vier dagen, waarin we mooie fiets- en wandeltochten om dit
deel van de Isefjord maakten, hebben we hier genoeg gedaan
en gaan we ankerop. De wind is westelijk dus de hele tocht naar
Roskilde is bezeild. Het is in een zeer smal deel van de geulen
met alleen een rode tonnenrij te spannend om te zeilen. Dus in
die halve mijl gaan de zeilen in en de motor even aan.

Dagelijks zeilt en roeit men, ook met hardere wind, met deze
schepen door het fjord. In de speciale haven liggen meer dan
tien grotere en kleinere vikingschepen.

Openluchttheater, voor ons een openlunchtheater
Goed blijven sturen in de nauwe geul van Roskilde Fjord
Eenmaal uit die flessenhals zeilen we door tot bij de haven van
Roskilde.
Roskilde is echt een aanrader! Mooi historisch centrum en ook
historisch en archeologisch centrum van de Vikingkultuur in
Denemarken. Bij het Vikingmuseum is een Vikingscheepswerf
gemaakt. Daar worden Vikingschepen op authentieke wijze
gemaakt. Dat gebeurt natuurlijk voornamelijk in de open lucht.
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Voor velen is Roskilde ook bekend van de grote concertevenementen: helaas zijn deze in de coronajaren geannuleerd.

Weer slaat om
Met dat we in Roskilde aankwamen werd het weer wisselvalliger. Ook de wind neemt toe en gaat in de westhoek zitten. Het
weerhoudt ons er niet van om mooie fietstochten te maken.
Toch besluiten we op woensdag 18 augustus dat we nu west-
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waards gaan. Het lijkt er op dat er na het weekend een kortere
periode met noordoostelijke wind over de Duitse Bocht en de
wadden komt. Als we in dat window terug willen naar Nederland moeten we wel de komende dagen tegen de hardere westenwind van af en toe 6 tot 7 Bft in. Maar het kan in etappes. Dus
we vertrekken naar Hundested bij de ingang van de Isefjord. De
volgende dag leggen we aan in de haven van Odde, het bovenste
haventje op Sjaelland, waar we ondanks de pittige wind heerlijk
beschut liggen.

Klein beetje stroom tegen maar de wind is sterk genoeg. Ook de
motor gaat erbij want we willen nog een uurtje stroom draaien,
twee vliegen in één klap dus. Het is maandag 23 augustus 16:00
uur als we onder Vlieland weer achter ons anker liggen.
Een fijne vlotte overtocht na een geweldig mooie vakantie!
Pieter & Maika Bijvoets
‘PassoDoble’
Als je in Polen een haven in wilt lopen moet je dit vooraf via
de marifoon melden bij de haven dienst. (Kapitinat). Om niet
over je eigen tong te struikelen oefen je dat het beste enkele
malen hardop voordat je de oproep doet. Bijvoorbeeld: “Kapitinat Wladislawowo this is sailing yacht PassoDoble over”.

Brug over de Grote Belt
De volgende dag begint met een stevig en gereefd aan de winds
rak. Eenmaal om de kop van Sjaellands Odde heen neemt de
wind wat af en ruimt. De route is nu helemaal bezeild. Als de
wind in de loop van de dag verder afneemt rollen we aan de
wind de fok in en de Code Zèro weer uit.
Dan is rond 20:00 de wind weg. Op de motor passeren we in de
geul de brug bij Rudköbing.
Om 21:00 uur laten we het anker in de beginnende schemer
vallen naast het haventje van Strynø, vijf mijl oostelijk van Marstal. Een dag van 86 mijl.

Kieler kanaal, naar Vlieland
En dan is het weer een routine tocht. Er is totaal geen wind. We
willen wel zondag de Elbe op kunnen. Dus het wordt een dagje
motoren. En we hebben weer geluk. We kunnen bij Holtenau
direct de sluis in en liggen zo in de namiddag al in het Gieselau
kanaal. Op zondag 22 augustus rond een uur of elf vertrekken
we naar Brunsbüttel. Als we om 16:00 uur op de Elbe zijn gaat
de stroom net mee en er staat een straffe noordoostelijke wind.
We hebben ter hoogte van Cuxhaven de maximale stroom mee.
Daar vliegen we met snelheden tussen de 11 en 12 knopen SOG
langs.

Parasailor

Het tij spoelt ons helemaal de Elbemond uit.
De wind blijft de hele nacht stabiel. De tent is alleen aan de
lijzijde open en ook de zijkanten van het doghouse zeil aan de
sprayhood zijn dicht. Wat een comfort ’s nachts met de wind
schuin achter.
In de ochtend gaan de tentzeilen weer op en met een lekker zonnetje gijpen we tegen 14:30 uur de Stortemelk in.
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Nieuwe Leden
naam					scheepsnaam			thuishaven
Paul Swaak					

Blue Buster 2.0 (37)			

Lelystad

Henk & Margaret Smits			

Perseus (38 Exclusief)			

Preveza

Roel op de Weerdt				

Virus (37)				

Oostwatering

Pim Bastiaanssen & Joyce Corbee			

Sunny Mood ( Cr 45)			

Sivota Lefkada Griekenland

Sander & Coenen Spit				

Habibi (37)				

Bruinisse

Sjoerd Rijpstra				

Infinity (-)				

Sneek

Sieto Wisselink				

Parel (32 Cr)			

Warns

Richard Schmitz & Mechthild Böcker-Schmitz		

Pas De Bois (32 Holiday)		

Warns

Alexander Harssema & Elsje Visser		

Zilt (37-2)				

Lemmer

Jaap Dooves & Annelies Prast			

Solmate (35 Match)			

Medemblik

Frans Van Hoeven				

Sunrunner (30)			

De Put, Zuidbeyerland

Eric van Beers				

Corsario (36 Holiday)			

Lelystad Haven

Klaas Jan & Monika Tolman			

Klaas Jan Tolman (evt)			

Everywhere

Roel & Maddie De Voogd			

Driftwood (Holiday 35)		

Marina Muiderzand

Marion & Henry Lengkeek			

Sunny Flow (34 Cr)			

Sivota / Griekenland

Titus te Strake				

Roefke (707)			

Maastricht

Rudolf Heikens				

Vingilot (31 Cr)			

Oude Wetering

André & Henriëtte Kruithof			

@sea (30 Cr)			

Ketelhaven

Simon Botman				

Lola (38)				

Medemblik

Peter & Anja van der Stoel			

ZEE (32)				

Zuidland

Henri van de Vrugt				

Siella (38)				

Portland, Or, Usa

Carsten & Kerstin Hoffmann			

Wakanda (32 Cr)			

Warns

Paul & Marja Anneveld			

Tidy Rose (36)			

Warns

Uwe & Ingrid Patalla				

Our Dream (34-2)			

Kaarst

Michaël & Madeleine Berger			

Julia (33 Cr)			

Monnickendam

Peter de Winter & Marian			

Passero (34 Cr)			

De Blocq Van Kuffeler, Almere

Martin & Desiree Verboom			

Elvenlady (32)			

Marina Numansdorp

Rens & Bernice van de Schoor			

Innersound (38-3)			

IJburg

Machiel van den Beld & Trudy Bakker		

Ravelijn (340)			

Marina Makkum

Marvin Schuurbiers & Silvia			

Mucho Más (44-3)			

Marina Muiderzand

Gerard & Corine van Sloten			

Non Ferro (44)			

Leeuwarden

Rob Lubbers & Annelies Peters			

Perseus (38 Exclusive)			

Lefkas, Griekenland

Nico Nout					

Gezocht (44-3)			

Medemblik

Sander Eijking & Evelyn			

Java (36)				

Medemblik

Dankert Geene, Reboot Sailing VOF		

INIT 6 (42)				

Wemeldinge

Edwin van Noort & Gina			

Muse (38-3 Holiday)			

Schokkerhaven

Guus Hamers				

New Breeze (50 CR)			

Hoorn

Mark & Melanie Landheer			

Café Del Mar (Cr 36 Avantgarde)		

Bruinisse

Henk Nagel & Lydia				

Even geen schip ((-))			

-

Alex Kersten				

Waldemar (38 E)			

Rotterdam

Hans & Esmeralda Kieft			

Andiamo (31 Cr)			

Compagnieshaven

Remco & Laetiy Idema				

Midway (30 Cr)			

Herkingen

Arianne & Arnold Wiegersma			

Charis (32)				

De Riette Kampen

Bastiaan & Evelien Steeman			

Jolie Brise (42)			

Scharendijke

Anja & Frank Nettesheim			

Quinten (40)			

Scharendijke

Günther Kluck				

Memento Vivere (33cr)		

Jachthaven Bruinisse

Corné & Helène van Oorschot			

Quornat III (34-3)			

Yerseke

Ronald Jansen & Esmiralda			

Fast Forward (36-3)			

Den Osse

Peter Meyer & Natascha			

SKYFALL (42 Cr)			

Vlissingen

Edwin & Esther van de Wege			

Khira (32)				

Oranjeplaat Arnemuiden

Roland Slagter				

Mufasa (44-3)			

Hellevoetsluis

Anja Nekeman & Rolf van Woerkom		

Hi Five (46 Cr)			

Medemblik

Sidney & Karin Pieksma			

Shiva (34-3)			

Portzelande

Johan Venekamp				

Zo. (bavaria 32)			

Kampen

Frank van Benschop & Jacqueline van Oijen		

Harten 5 (37 Cr)			

Hellevoetsluis

Jan-Paul & Sabina Smaal			

Suus (30 sport)			

Middelharnis
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Jachthaven De Pyramide

Uniek gelegen ligplaatsen aan het Johan Friso kanaal
tussen het IJsselmeer en de Friese Meren
(Op 10 min. varen naar de nieuwe sluis in Stavoren)

• In totaal 135 ligplaatsen van 9 t/m14 m.
• Café-restaurant en terras aan het water.
• Alle voorzieningen, zoals douche/toiletgebouw met vloerverwarming, elektra en
water op de steigers.
Parkeerterrein en gratis wifi zijn aanwezig.
• Winterstalling, zowel overdekt als in
de open lucht.
• Eigen kraan tot 40 ton.
• Jachtservice door verschillende
specialistische watersportbedrijven op
het Johan Friso bedrijventerrein.

Tsjalk 2-4 | NL-8721 EN Warns | tel. +31 (0)514 682238
info@jfb.nl | www.jachthavendepyramide.nl | www.jfb.nl
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SailSpeciALs
Dit is waarom steeds meer zeilers kiezen voor een zonnepaneel
Zonnepanelen waren vroeger voor vertrekkers.
Maar tegenwoordig zie je ze op veel meer zeilboten, en dat is
niet zo gek: Er gaan meer apparaten mee aan boord, van plotters
tot smartphones en zo neemt je stroomverbruik alleen maar toe.

Daarnaast functioneert het paneel in de winter ook nog eens als
de ideale druppellader voor je service-accu.

Maar zeilen is vrijheid toch? Elke avond verplicht aan de walstroom past niet in dat plaatje. Gelukkig zijn zonnepanelen erg
goed geworden én beloopbaar. Daarom zijn veel zeilers nu om.

De meest logische plek om een beloopbaar zonnepaneel te
installeren is het garagedak. Een beetje uit de weg, de kabel
kan gemakkelijk naar binnen en eenmaal geïnstalleerd heb je er
geen omkijken meer naar.

1. Verbruik: wanneer loop je tegen je grens aan?

3. Wat levert een zonnepaneel me op?

Grote kans dat je je op de meeste vaardagen prima redt. Het
wordt pas vervelend als je geniet op de Marker Wadden, langer
wilt blijven, maar weg moet vanwege lege accu’s. Het is balen als
je een lange oversteek maakt en de motor een paar uur moet
laten draaien.

Op veel Bavaria’s zal op deze plek een 78 Watt zonnepaneel van
77 x 54 cm passen. Wat levert dat op? Een vuistregel voor het
berekenen van de dagopbrengst van een zonnepaneel op een
boot is om het piekwattage x 4 te doen. 78W x 4 = 312 Watt
opbrengst over een gehele dag. Dat is 312W / 12 volt = 26 Ah.

Het is daarom goed om te weten hoe lang je met de accu’s vooruit kunt, zonder bij te laden. Een accumonitor helpt hierbij. Heb
je die niet, dan kun je uit de voeten met wat simpel rekenwerk.

Maar het nadeel van die mooie plek daar op het garagedak is de
schaduw van de mast en giek en dat we het paneel niet naar de
zon kunnen stellen. We stellen de verwachte opbrengst daarom
naar beneden bij naar een meer realistische 19Ah per dag.

Stel: Je ligt bij een eiland. Na twee dagen is je accu van 150Ah
leeg. Het is een lood accu en deze kun je tot 50% ontladen. Je
hebt dan dus 75Ah verbruikt in twee dagen. Het gemiddelde
verbruik is dan 37,5 Ah per dag.

2. Wat wil je bereiken met zonnepanelen?
Het maakt nogal uit of je vertrekker bent of een weekend- of
vakantiezeiler. De eerste groep wil volledig zelfvoorzienend zijn.
De grootste groep zeilers hoort echter bij de laatste groep. Voor
hen zit er een vrij overzichtelijk eindstreep aan de periode dat
ze los zijn van de walstroom. Het is natuurlijk mooi als je na een
oversteek van twee dagen met 100% volle accu aan komt, maar
dat had natuurlijk ook prima 60% kunnen zijn. Daarna kun je
immers weer aan de walstroom.
Dat scheelt in het aantal zonnepanelen dat je moet plaatsen.
Het doel is meestal dus het oprekken van de tijd dat je van de
walstroom af zou kunnen zijn.

Najaar 2021

Wat betekent dit voor een verblijf op de Marker Wadden? Naast
het verbruik van 37,5Ah per dag voegen we nu ook 19Ah toe
aan de accu’s. Ons netto verbruik is dus afgenomen naar 18,5Ah.
Dat maakt dat we niet twee, maar vier dagen zonder walstroom
kunnen!

Tot slot
Elke zeiler en elke boot is anders en er zijn veel meer mogelijkheden om langer onafhankelijk te varen.
We puzzelen altijd graag met je mee. Wil je nog veel meer tips?
Lees dan onze uitgebreide koopgids inclusief video’s op:
https://sailspecials.nl/zonnepanelen-tips.
Of kom langs in onze showroom in Zaandam.

Bavaria Zeilclub
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voorstellen
Wouter de jong
Nieuwe man in een nieuwe rol...
Vice-voorzitter a.i.
Dat wordt voorstellen!
met de nodige internationale vaar(digheids)bewijzen.

Nou ja, helemaal nieuw is die man, met zijn 61 jaren, natuurlijk
niet! Er zitten wel ergens wat gebruikssporen aan.
Maar uiteraard geef ik toch graag gevolg aan de oproep van de
medebestuursleden van onze bijzondere vereniging om mezelf
in de Langszij te presenteren.

Omdat we die hobby zo delen maakte ik me onlangs beschikbaar voor de rol van vice-voorzitter. In de hoop dat we als club
en als booteigenaren nog veel belevenissen mogen ervaren.

A.I.

Zee(r) gegroet,

Ik, Wouter de Jong, bood mijzelf aan voor de functie van vicevoorzitter van de BZc toen duidelijk werd dat de huidige vicevoorzitter door omstandigheden zijn functie moest opgeven.
Let wel, eerst nog ad interim, want de formele benoeming moet
in de aanstaande algemene ledenvergadering (ALV) nog volgen.
“Maar momenteel ben je de enige kandidaat, dus voorzie ik in
die benoeming geen lage vaste bruggen op die koers”, zei onze
voorzitter Roel J. Berghuis alvast, uiteraard wel vooruitlopend op
de ALV.

Wouter de Jong
‘ZININ’

zeiler?
Ik ben inmiddels bijna acht jaar lid van de Bavaria Zeilclub. Heb
in die jaren al de nodige bijzondere evenementen mogen meemaken die zo nauw verbonden zijn met ons enthousiasme voor
polyester dat in het midden-Duitse Giebelstadt in elkaar wordt
gegoten en geschroefd.
Was ik altijd al een zeiler? Nou nee, amper. Ik leerde als tiener
zeilen in een 16-kwadraat op het Paterswoldse meer. Niet door
les, maar door te doen. Het spel met wind en water fascineerde
me direct.

Eigen boot
Maar een boot had ik nog lang niet. Die kwam er pas tientallen jaren later: een hele fraaie 16-kwadraat van mahoniehout
uit het bouwjaar 1932. Het Ketelmeer was mijn wastobbe. Een
héél kort uitstapje op het IJsselmeer leerde me direct dat kleine
rondbodems niet geschikt zijn voor zoveel golfslag.
Pas in 2014 kwamen alle sterren op hun spreekwoordelijke
astrologische rij te staan: ik was ineens in de gelegenheid om
de jarenlange wens van een eigen zeiljacht in vervulling te laten
gaan. Middellandse Zee-zeiltochten hadden die wens alleen
maar aangewakkerd.
Het werd onze ‘ZININ’, een Bavaria 39 van de eerste soort. Wát
een genot, wát een belevenis; wát een hobby!
´Doen´ is nog steeds de voortstuwing, de hobby. Maar omdat
boot en ´wastobbe´ in omvang toenamen ben ik inmiddels zeiler

26

Bavaria Zeilclub

Najaar 2021

Langszij

Fam. Wiegersma
Hierbij willen wij ons natuurlijk ook even voorstellen.
Wij zijn Arnold (57) en Arianne (55) Wiegersma en hebben 2
dochters, Arisca (27) en Chantal (26) die ook regelmatig meevaren. De boot is ook, net als de vorige, naar hen vernoemd
‘Charis’.
We moeten niet vergeten om mijn vader, Aart de Vries, ook voor
te stellen, want hij is mede-eigenaar van onze Bavaria 32 cruiser
uit 2005.
Wij hebben de boot vorig jaar gekocht nadat we eerst 20 jaar
met heel veel plezier gevaren hebben op een Bavaria 770.
klussen
Afgelopen winter hebben we veel aan de boot geklust. Zij had
een schadeplek maar dat was voor mijn vader een appeltje-eitje
om dit te repareren. Hij doet op zijn 81e nog steeds wel eens een
klusje als polyesterreparateur.
Ook heeft hij bij ons een boegschroef ingebouwd, die we dus bij
kunnen zetten als het nodig is.
Verder hebben de timmerman en elektricien mooie werkzaamheden uitgevoerd. We waren er dus helemaal klaar voor om
afgelopen zomer met de ‘Charis’ te gaan varen.
Wij wonen in Kampen en liggen daar ook in de jachthaven ‘De
Riette’. Dit is een kleine verenigingshaven op loopafstand van de
binnenstad.
In de winter staat zij op de kant bij Jachtcenter Elburg.
Omdat mijn vader vroeger werkzaam was in de scheepsbouw
en zijn eigen Defender 27 heeft gebouwd, ben ik als kind opgegroeid op het water en heb dit doorgegeven aan Arnold en onze
meiden.
Ons vaargebied is tot nu de binnenwateren en de Wadden, maar
we hopen in de toekomst ook eens over de Noordzee naar Zeeland te kunnen varen.
We zijn super blij met de Bavaria 32 en hopen er nog heel veel
jaren met veel plezier mee rond te varen.
Arnold & Arianne Wiegersma
‘Charis’
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Fam. de voogd

Fam. landheer

Hier mijn stukje:

Even voorstellen…

Natuurlijk willen wij ons voorstellen binnen de club.

Wij zijn Fleur, Lucas, Melanie en Mark Landheer. Wij wonen in
het Brabantse land, in Berghem om precies te zijn.
Circa 20 jaar geleden zijn wij verslingerd geraakt aan de zeilsport
(met name ik dan). Na eerst een aantal jaren de Hiswa bezocht
te hebben, uiteindelijk de stoute schoenen aangetrokken en zeillessen genomen. Heerlijk varen op de Zandmeren en de Maas.

We zeilen nog niet zo lang de Bavaria 35. Zeilen doe ik al vanaf
mijn zesde levensjaar met een spanker. De knikspant-boot betekende spektakel: heerlijk schuin gaan, altijd op de zijkant zitten
en nat worden van het buiswater. De sport was om zo schuin te
gaan dat we water naar binnen schepten.
Na een winter verkeerd gestald bleek de boot op veel plaatsen doorgerot. De spanker heeft het nog even, gehalveerd, vol
gehouden als speeltoestel naast ons restaurant in Marina Muiderzand.
Er volgde een consoleboot en een Wing 720. Vaartuigen waar
we veel lol mee beleefden op de randmeren en het Markermeer.
Vorig jaar hebben we de overstap naar de Bavaria 35 gemaakt.
De Bavaria kennen we nog uit de periode dat we buren waren
met Van den Bosch Yachting. We voeren vaak met demo’s naar
de Hiswa.
Voor het gezin is de ruimte en het comfort van de Bavaria een
winstpunt. Voor mij: het grote water wat we nu veel makkelijker
bevaren. De boot ligt dicht bij huis, zodat we er vaak naar toe
kunnen gaan. Ik zit er vaak te werken, te klussen en gaan we
vaak het water op.
Nu goede monteurs steeds schaarser blijken te zijn hopen we via
de club kennis over onderhoud op te doen.
Maar we rekenen vooral op leuke ervaringen te beleven met de
Bavariaclub.
We kijken uit naar de Snertrace of het ‘Erwtensoep evenement’!
Roel & Maddie de Voogd
‘Driftwood’

comfort
Met de komst van een Contest 31 ‘Dolfijn’, werd een droom werkelijkheid. Een prachtige zeilboot, die wij een mooi plekje gaven
op de Gouden Ham bij Maasbommel.
Onze eerste zeiltochtjes waren ontzettend spannend. De vele
bomen rond de Gouden Ham zorgden ervoor dat de wind aan
en uit ging. En hup, daar gingen we weer, helemaal op een oor.
Doodeng! (Later hebben we hier nog regelmatig om gelachen,
zo van: ”weet je nog…”).
Toch wilden we meer. Gelukkig had de ‘Dolfijn’ een maststrijk
installatie en dus, mast plat, en op naar de Grevelingen. Na
een lange tocht met sluizen, veel scheepvaart en harde wind,
kwamen we uiteindelijk op de plaats van bestemming aan. Op
een terrasje bij Port Zélande besloten we de ‘Dolfijn’ niet meer
terug te varen, maar dit prachtige watersportgebied verder te
gaan ontdekken.
Hoewel de ‘Dolfijn’ een fijne boot was, misten wij het comfort
aan boord voor de weekendjes op de Grevelingen met kleine
kinderen (slaapplaatsen, kachel, stromend water, etcetera).
Zeker toen onze Fleur (toen 4 jaar) met een voetje in de beslagkom ging staan die op het aanrecht stond (een echte kajuittrap
ontbrak, dus je stapte altijd eerst op het aanrecht), besloten we
om onze eerste Bavaria 34 aan te schaffen, de ‘Café del Mar’.

café
Wat een ruimte, zelfs met magnetron (nooit gebruikt, maar
toch)!! Vele weekenden volgden, waarbij de kinderen druk
waren met krabben vangen, om ze vervolgens vrij te laten voor
de krabbenrace! En dan overnachten om vervolgens wakker te
worden met het uitzicht over de Grevelingen!
Hoewel de Bavaria 34 nog steeds aan onze wensen voldeed,
liepen wij in 2013 tegen onze huidige Bavaria 36 aan. De Avantgarde uitvoering overtrof al onze wensen en maakte dat een
droom uitkwam met drie hutten en ook nog eens was voorzien
van alle gemakken (Garmin navigatie, haventent, groot zwemplateau etcetera). Toch waren we ook nog niet klaar met onze
eerste ‘Café del Mar’, dus besloten we onze nieuwe aanwinst
ook ‘Café del Mar’ te dopen. En zo geschiedde…
Met ligplaats Bruinisse hebben wij met de nieuwe ‘Café del Mar’
al vele vakanties gehad en tochten gemaakt. Ramsgate, Dover,
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Fam. meyer
Mijn echtgenote en ik varen nu ongeveer 20 jaar …
Deauville, Honfleur, Texel, en het IJsselmeer waren slechts
enkele bestemmingen, waarbij de kinderen zich ontpopten als
ware zeehelden ((een 8 !), en dan wisten wij dat er weer een
grote golf onze kant op kwam) en Melanie het met name interessant begon te vinden als ze het aan het roer sportief begon
te worden.

genieten
Wij hopen nog vele jaren te mogen genieten van onze Bavaria en
het leven op het water. Wellicht in de komende jaren wordt dit
met een kleinere bemanning, aangezien onze kinderen (nu 16
en 18) andere interesses ontwikkelen.
Dus blijven wij met ons tweeën over, maar gelukkig zijn we niet
alleen en komen we altijd wel weer bekenden tegen en hopen
natuurlijk ook andere trotse Bavariabezitters te ontmoeten.
Melanie, Mark, Fleur & Lucas
‘Café Del Mar’

Na vele huurboten hebben we, destijds in 2008, besloten een
Bavaria 340 Caribic te kopen. Fantastische boot met ondiepe kiel
(1 meter 40) maar met 3 opgroeiende kinderen werd deze na 8
jaar toch wel een beetje te klein.
Dan ga je op zoek naar wat groters en Bavaria biedt nu eenmaal
een heel goede prijs/kwaliteit, maar ook prijs/ruimte verhouding. We hebben meerdere Bavaria’s 40 – 42 en 44 bekeken
en uiteindelijk vonden we 42 voet de beste maat voor ons. We
wilden een boot die we te allen tijde met 2 personen kunnen
varen.

naam
Deze Bavaria 42 Cruiser heette oorspronkelijk ‘EASY LIVING’.
Maar wij hebben geen eenvoudig leven. Bovendien wilde ik
graag een naam die internationaal goed verstaanbaar is – wij
gaan ook vaak naar de zuidkust van Engeland. Als James Bondfan lag de finale keuze tussen ‘GOLDENEYE’ en ‘SKYFALL’ – het is
dus ‘SKYFALL’ geworden.
‘SKYFALL’ ligt in Vlissingen omdat je vanuit Vlissingen vlot de zee
op kan, maar indien gewenst ook de Westerschelde of via het
kanaal naar het Veerse Meer. Ik houd ervan om in te voegen
tussen loodsen, tankers en MSC of CMA-CGM containerschepen
van 400 m lengte. Iedereen (groot of klein) heeft zijn plaats op
het water en Centrale Vlissingen (VHF 14) monitort het verkeer
op voortreffelijke wijze – ongeacht pleziervaart of mega-containerschip.

here we come
Elke zomer maken we een grotere tocht naar de English Channel.
Voor Covid-19 was dit vooral de Engelse Zuidkust (met o.a. het
eiland WIGHT en Lulworth Cove – een natuurwonder zo vlakbij)
maar in de zomer 2021 zijn we aan de Franse kust gebleven. Via
Calais en Boulogne naar Fécamp en Saint-Vaast la Hougue.
Toen kwam op 13 juli het bericht dat Jersey onder voorwaarden weer open ging. Na een overnachting op anker voor het
eiland Sark (we mochten het eiland absoluut niet betreden en
alle eilandbewoners houden u scherp in het oog) ging het naar
St. Helier. Een gratis PCR-test, iedereen negatief en Jersey, Here
we come.

bezoek
Jersey heeft fantastische Ice-cream met melk van de Jersey Cows
(koeien) en prachtige lavendelvelden. Mont Orgueil Castle en
Saint Brelade zijn Pearls aan de Crown – absolute Must-do.
Heeft u een bijboot (dinghy) aan boord dan mag een bezoek aan
les Iles Chausey (tegenover Granville) ook niet ontbreken. Aan
de Franse kant zijn Dielette (let op voor de drempel) en Carteret
een bezoek meer dan waard. En dan weer de Race tussen Alderney en de Cap de la Hague.
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Fam. stoop
Met het goede tij vliegt u er doorheen (blijf ver genoeg uit de
Franse kust).

1.000 mijl
Een tip: ruil op de terugweg Dieppe eens in voor Le Treport:
machtige 100 meter hoge krijtrotsen – de gratis Funiculaire (uit
1907) brengt u in enkele minuten tot boven voor een machtig en
onvergetelijk uitzicht.
Ons persoonlijk doel is om 1.000 NM per jaar te varen.
Een boot (onderhouden) kost toch wat (spaar)geld – en dan
willen we er ook voldoende gebruik van maken. Ik heb veel geluk
dat zowel mijn echtgenote als mijn dochter van de zee houden.
Maar houdt de zee ook van ons? Het ongeluk met Frans Maas
heeft me geleerd dat je de zee nooit mag onderschatten. Jaarlijks volgen wij een vervolmakingscursus want … it’s ‘NO TIME
TO DIE’.
Natascha en Peter
‘SKYFALL’

stukje langszij
Na het kijken van Sailing Uma op YouTube, (zij zijn momenteel
onderweg op de Barentszzee), komt op mijn mail, de vraag over
een leuk verhaal te schrijven voor de Langszij.
Wie dit echtpaar kent en volgt weet dat je altijd een fijn gevoel
en zin naar het water krijgt, er zelfs naar snakt. Vooral in de
winter wanneer de boot op het droge staat heb ik dit helemaal.
Het gaat er deze keer bij het echtpaar behoorlijk heftig aan toe.
Ik denk dan terug aan wat ik al jaren eerder heb meegemaakt.

jeugd
Begon ooit in mijn Piraatje met de toepasselijke naam het ‘Hummeltje’. Paps is aan het vissen en ik mag in de buurt rondjes
zeilen, we hebben het dan wel over de Oosterschelde en vermoedelijk een windkracht vier/vijf. Ik was toen een jaar of 10.
Dan ken je geen angst en vind je het allemaal prachtig. Hoe heftiger, hoe leuker, was toen mijn motto. Als ik er nu aan terugdenk
snap ik nu waarom mijn moeder in angst zat. Heb namelijk zelf
ondertussen een dochter, die inmiddels wel al 31 jaar is, en fanatiek zeilde met de Splash.
Mijn ouders konden toen uit hun appartement het zeilwater
bekijken waarop ze zeilden en ik belde altijd op naar hen. “Gaat
alles nog goed daar met haar”? “Ja hoor”, hoorde je dan “ze
scheurt op en neer” zei mijn vader. Ik weer gerust.
Je wordt groter, ouder en de boot groeit met je mee. We hebben
sinds twee jaar een Bavaria 32. We waren natuurlijk van plan om
ook uitstapjes te maken die verder zouden gaan dan wat we tot
nu hebben gedaan.
Overigens mochten wij oktober 2019 nog net op de valreep als
nieuw lid met de cursus van de Bavariaclub zuid de manoeuvre cursus in Kortgene met heel veel wind meedoen. De boot
hebben we die dag echt leren kennen, eventjes zelfs een 40
knopen windvlaag gehad en die ervaring gebruiken we nu nog
volop.
Vorig jaar in de Lockdown hebben wij de staande mast route
gevaren. Veel op de motor, veel manoeuvreren, aanleggen,
wachten, enzovoorts. Een goede ervaring om de boot te leren
kennen waar we nu volop plezier van hebben.
Dit jaar nog steeds Covid-19. Naar het buitenland zat er voor ons
weer niet in. Wij, die zo graag op zee varen, hadden nu besloten op de Zeeuwse wateren te blijven. Het stukje water werd
nog kleiner toen de Haringvlietbrug niet openging. Dus Veers
meer, Walcheren aangedaan en op de Oosterschelde de uiterste
hoeken bezeild. Mooie wateren, waar we altijd al op varen.
Al gelijk buiten uit de Zandkreek bruinvissen gespot. Geen rimpeltje op het water, de motor dus gebruikt en naar Tholen. Een
heel leuk stadje aan het Schelde-Rijn kanaal. Het Zoommeer
moet je daarvoor wel eerst op. Bij de Bergs-diep sluis zag je al
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de eerste kenmerken van blauwalg toen we het meer op voeren.
Het stadje zelf is heel leuk en het centrum is nog best historisch.
Leuke spontane gesprekken met bewoners gehad, onder het
bekijken van de huizen. Helaas toen we weggingen weer op het
meer kwam de blauwalgdrab ons al tegemoet.
Gisteren wilde ik mijn hond uitlaten, ook op het Zoommeer een
vieze vuile drab, dus geen zwempartij voor hond (29 september jl). Zelf wonen we in Bergen op Zoom, dus het is maar een
paar kilometer vanaf onze woonplaats en dan kun je dus bezoek
verwachten. Er wordt in de kuip dan natuurlijk volop geborreld.
‘s Avonds zijn we lekker uit eten gegaan in het restaurant van
onze neef en zijn vriendin. Op de dag dat de eerste lockdown
kwam en de horeca moest sluiten gingen zij juist open. Met veel
alternatieve oplossingen zijn ze er gelukkig doorheen gekomen,
dus daar werd uitgebreid gegeten en gedronken. Want de familie wil je toch steunen.

Zodra er iemand is zonder hond moeten we natuurlijk de honden
vast aangelijnd houden. Het is een super klein eilandje waar dit
alleen kan op het Veerse meer.
Ook Middelburg hebben we bezocht. Maar ook daar vijf rijen
dik. Wij hadden het gevoel dat alles van boven Nederland daar
stopte en niet verder afzakte naar het zuiden om dezelfde reden
als wij, namelijk de corona.

Hoop
Volgend jaar hopen we dat iedereen weer de vrijheid heeft en
dat iedereen zijn geliefde tocht(je) mag maken.
Behouden vaart aan allen.....
Dat er volgend jaar weer een steigerborrel, BBQ, wedstrijd,
cursus, enzovoorts mag worden gehouden.

De volgende dag gingen we varen naar het andere uiterste van
de Oosterschelde. Weer geen wind. Dan maar motoren naar
Zierikzee en onderweg zeehondjes kijken bij het Brabants vaarwater. In Zierikzee aangekomen bij de (gemeentehaven), de verenigingshaven lag namelijk vol, werden we opgevangen door de
havenmeester, alwaar we 1 nachtje zijn gebleven. Zes rijen dik
liggen is namelijk niet onze lievelingsmanier van overnachten.

Ineke Stoop
‘Anyway the wind blows’

Vrindjes
De dag er na zijn we naar Burgsluis gevaren, waar we lekker achteruit de box in lagen met de boeg in de wind. Geleerd tijdens
de cursus manoeuvreren. Twee dagen later terug naar Colijnsplaat met een lekkere wind van 15 knopen, heerlijk gezeild en
het opkruisen naar Colijnsplaat ging ook vlot. De plotter en de
dieptemeter zijn dan vrienden die je niet wil missen, tot vlak
onder de platen en dan weer overstag. Ook Colijnsplaat met zijn
mooie geschiedenis en monumenten is leuk om te bezichtigen.
Het valt mij op, al ben ik in deze havenplaatsen al een aantal
keren geweest, dat als ik er weer kom, ik altijd weer wat nieuws
ontdek.
Vandaaruit naar Wemeldinge gevaren en in de binnenhaven
overnacht. De aalscholvers lieten ons even zien hoe je paling
moest vangen. Die kunnen er wat van. De ene na de andere
kwam weer met een paling in zijn snavel naar boven. Een leuk
vermaak om naar te kijken.
De volgende dag naar het Veerse meer gevaren en hebben daar
op diverse eilanden overnacht. Hond had volgens mij de dagen
van zijn leven, toen we in de Omloop lagen aan het eiland. Vijf
boten lagen er aan het eiland, met allemaal een of meerdere
honden. Zij sprongen van boord en hebben twee dagen geravot
en gezwommen, ook een heerlijk vermaak was dat om te zien.
Dit kan natuurlijk alleen op een gelegenheid zoals deze.
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When
every
moment counts

TREASURING THE
MOMENT

At Elvstrøm Sails we
are committed to pursuing your dream
when it comes to
cruising!
Contact us for qualified
advice on your sail need.
Elvstrøm Sails Benelux
NL-4311 NC Bruinisse
Jachthavenweg 71C2
Tel: +31 655 772 336
BE-2000 Antwerpen
Oude Leeuwenrui 37
Tel: +32 495 70 78 70

2

32
Zeilclub
Elvstrøm
Sails Benelux / info@elvstromsails.nl / Bavaria
info@elvstromsails.be
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Advertorial
bomarine
the beginning of a beautiful friendship
oceaan
Las Palmas, november 2003. Ik sta op het punt mijn eerste
oceaanoversteek te gaan maken met de ARC. Mijn vriend en
schipper Thomas vertelt mij dat we een revolutionaire nieuwe
spinnaker gaan testen op onze oversteek.
Een paar dagen later starten we in Las Palmas en hijsen de ‘Parasailor’, om tot aan de finish op St. Lucia geen ander zeil meer te
gebruiken. In wind variërend tussen 0 tot 35 knopen over dek,
varen we snel en comfortabel de oceaan over. Ik was nooit een
fan van spinnakers vanwege hun lastige karakter, maar op deze
ben ik op slag verliefd; wat een geniaal gaaf zeil! Het staat als een
huis, heeft haast geen trim nodig en laat in vlagen de overdruk
simpelweg ontsnappen.
Schurend grappig is het sneue gezicht van één van de opstappers aan boord. Deze dame zeilt normaliter Nacra op de Bodensee en had zich voorgesteld op de oversteek heel actief te
moeten zeilen. Niets daarvan; de schoten staan vast en de Autopilot stuurt. Uit verveling (en misschien uit wraak) gaat ze maar
minder lekker met eten experimenteren.
Na terugkeer begint een lange reis tegen vastgeroeste zeilersovertuigingen in. “Een gat in een zeil, belachelijk”! “Een vleugel,
wat een onzin”! Tot op de dag van vandaag vind ik het frappant, dat een relatief klein groepje wedstrijdzeilers hun specifieke manier van zeilen tot norm en absolute waarheid weet
te maken. Als ik een gezinsauto zoek, gaat Max Verstappen me
toch ook niet vertellen dat ik absoluut een achtervleugel nodig
heb voor de downforce? Alle sceptische ‘old-school-zeilers’
waarmee ik ook echt ga varen zijn, zodra ze eenmaal aan boord
zien wat hij kan, toch diep onder de indruk van de stabiliteit en
vergevingsgezindheid van de ‘Parasailor’.

aan boord. De stabiliteit en hanteerbaarheid blijven indrukwekkend en halen de scherpe randjes af van het zeilen met een spinnaker. BZc-leden Pieter en Maika Bijvoets van de ‘Paso Doble’
zeilen al 10 jaar met hun Parasailor: “De Parasailor is voor ons als
duozeilers een niet meer weg te denken deel van ons zeilplezier,
zeilgemak en vertrouwen tijdens fantastische mooie downwindtrajecten op al onze zeilreizen”.

New generation
Sinds 2019 is de verder verbeterde en nog stabielere ‘New Generation Parasailor’ leverbaar. Bent u toerzeiler met een kleine
bemanning? En zou u ook meer ontspannen willen varen op alle
koersen tussen 70 en 180 graden? Langer de motor uit willen
laten in licht weer? Misschien is de ‘New Generation Parasailor’
dan iets waar ú blij van wordt.
Met veel plezier kijk ik samen met u hoe we ook uw zeilplezier
kunnen vergroten. Meer informatie kunt u vinden op:
www.parasailor.nl en leuke filmpjes op Youtube met zoekwoorden ‘Parasailor’ en ‘Bomarine’.
Wie weet tot op het water!
Bojan Michiels van Kessenich
Oprichter/eigenaar Bomarine

info@bomarine.nl
06-14023357

Voor een volbemand wedstrijdjacht levert de ‘Parasailor’ dan
wel weinig extra’s, maar voor kleine toerbemanningen biedt hij
des te meer voordelen. Geen spinnakerboom nodig hebben en
toch lekker plat voor de wind kunnen varen; heerlijk! Ieder jaar
snappen meer toerzeilers de werking en voordelen van de ‘Parasailor’ en dat maakt het steeds fijner om ambassadeur van de
‘Parasailor’ te mogen zijn.
Den Haag, september 2020. Bijna 17 jaar, 40.000 Nm en 5 oceaan-oversteken verder, ben ik nog steeds verliefd. Ondertussen
heb ik van de ‘Parasailor’ en andere prachtige oplossingen voor
zeezeilers al lang mijn werk kunnen maken. Honderden zeilers er
blij mee gemaakt.
Tot op de dag van vandaag geniet ik van de blijdschap van mijn
‘Parasailor’-klanten, wanneer ik ze de standaard instructie geef

34

Bavaria Zeilclub

Najaar 2021

Langszij

Dé Bavariaspecialist
van het noorden
complete jachtservice
refit
masten & tuigages
jachthaven
winterstalling

w. bosmanautischeservices.nl

It Butlan 10 Heeg
Klaaskamp 8A Lemmer
06 5354 9179
info@bosmanautischeservices.nl
www.bosmanautischeservices.nl

LEMMER–HEEG

Tot 20% korting voor BZc leden op
geselecteerde artikelen.
Stuur vrijblijvend een mail naar info@qsail.nl
En u ontvangt z.s.m uw BZc prijs.
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De actiefste makelaar
van Nederland
Kijk ook op
www.schepenkring.nl
voor alle activiteiten

Eigen Schepenkring huismagazine 3 keer per jaar
Schepenkring APP
Mobiele website http://m.schepenkring.nl
Facebookpagina
Twitter

Download de app van Schepenkring! Zoek snel en
Schepenkring
Yachtbrokers
Schepenkring
Yachtbrokers
Schepenkring
Yachtbrokers
gemakkelijk
in het
aanbod. Opvallende boten komen in
de spotlights
DitDit
is de
App
van
Schepenkring
Yachtbrokers.
In In In
isDit
deisApp
van
Schepenkring
Yachtbrokers.
de App van Schepenkring
Yachtbrokers.

QR codes
Google campagnes

deze
App
vindt
u vindt
meer
overover
ons
bedrijf,
deze
App
vindt
u meer
informatie
ons
bedrijf,
deze
App
uinformatie
meer
informatie
over
ons
bedrijf,
onze
locaties
en onze
dienstverlening.
onze
locaties
en onze
dienstverlening.
onze
locaties
en
onze
dienstverlening.

Schepenkring Voorjaarsbotenbeurs
Schepenkring Najaarsbotenbeurs

Met 7 vestigingen verspreid over heel Nederland
Hattem
Roermond

Kortgene
Warten

Lelystad
Zeewolde

Lathum
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Fam. van der beek

Onrust.…Boot verkopen en aan de caravan…….!
Als nieuwe leden van de BZc een kleine inkijk in ons
leven en de aanschaf van de Bavaria 32
WAT??? Gaan jullie je bootje verkopen, zijn jullie nu helemaal
van het padje gevallen…??

caravan
JA, inderdaad we gaan ons bootje verkopen…interesse? We
gaan nu een caravan kopen. Vrienden zeiden het ook al: ‘‘Je kan
beter een caravan kopen dan een boot. Koop een boot en werk
je dood.’’ En ja deze uitdrukking komt niet uit de lucht vallen hé!
Wij dus alle verkoopsites waar we eerst altijd op hebben gezocht,
nu bekeken waar we het beste onze boot op konden zetten.
Eigenlijk best nog wel geld om op die sites te adverteren. Dus
als goed Hollander uiteraard de goedkoopste genomen…BotenteKoop.nl Nog even een paar goede actuele foto’s gemaakt.
Diezelfde avond direct maar alles geïnstalleerd. En ja hoor. Daar
staat nu ons bootje, te pronken op de botensite.
Na een uur al stiekem even kijken of er belangstelling was…
hmmm al 37 keer bekeken. Terwijl ik zit te kijken op de site…
Ping…een mail…zo dat is snel. Gerard: hierbij bied ik € 2.000,voor uw boot…verbijsterd lees ik dit bericht. Is deze Gerard niet
helemaal goed? € 2.000,- voor dit bootje, is verdorie een derde
van de vraagprijs. Weet deze Gerard wel waar die op biedt? Met
bloed, zweet en tranen dit bootje helemaal ’up to date’ gemaakt.
Dit is ronduit een belediging. Beste meneer Gerard…bedankt
voor uw bod maar zoek even lekker verder naar een passend
bootje voor €2.000,-. Zo dat lucht op! Die week komen vrienden
op bezoek. ‘’En al bootje verkocht?’’ ‘‘Nee, nog niet,’’ zeg ik bijna
hoopvol…Waarop de vriend antwoord: ‘‘Varen is toch niks man.
Varen is iets voor oude autochtone mannen.’’ En ja, het klopt
wel dat die groep heel ruim vertegenwoordigd is aan het roer.
Varen heeft daardoor bij velen een beetje een oubollig imago.
Het wordt door jongeren niet bepaald als ‘flitsend’, ‘vet’ of ‘cool’
ervaren. Mede door het imago vergrijst het bestand aan boten
en de mensen die erop zitten en dat bevestigt weer dat imago:
lastig dus.
Ondertussen staat bij ons voor de deur, een, moet gezegd
worden, prachtige caravan. Je kan erin staan, goede bedden,
toilet, heel veel opbergvakken en goed zitcomfort. Iets wat niet
allemaal op ons bootje aanwezig is…Met nog 14 dagen vakantie
voor de boeg op weg met de caravan. Je beseft dan pas weer dat
er een totaal andere vervoersinfrastructuur is over de weg, dan
als je gaat varen.
Geen asfalt, geen files, geen verkeersstress, andere routes,
andere steden en dorpen. Die andere wereld en de daaraan
gekoppelde oude havenkommen in stadjes of ankerplekken
midden in de natuur zijn onvergelijkbaar met de gemiddelde
vakantieroute over asfalt en de gemiddelde camping. Met een
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boot, leg je een minder grote afstand op een dag af dan met een
caravan. Je gaat bij lekker weer gewoon buiten op het achterdek
zitten met een boekje en kijkt eens wat naar de omgeving….
Varen is optimaal genieten van de reis en vaak fantastisch mooie
bestemmingslocaties. Hoewel de Grevelingen en Oosterschelde
voor ons al een hele uitdaging is. Een boot brengt je dus niet snel
ver weg maar als je dat niet zoekt is een boot relaxter om mee te
reizen dan een caravan, heb ik al snel ervaren.

zin in
Maar goed, we staan in Zeeland met de caravan op een leuke
camping. Mooi weer en we gaan een stukje fietsen richting Ouddorp. We fietsen over de Brouwersdam en aan mijn rechterzijde
ligt de Grevelingen. ’Mijn Grevelingen’…. Het is een mooie dag,
redelijke wind en het is gezellig druk op het water. Ik blijf maar
naar rechts kijken en hierdoor zie ik een aankomende groep
gehelmde e-bike Duitsers bijna te laat…Terug op de camping
merkt mijn vrouw iets aan mij….ze kent me goed en zijn dan ook
al 38 jaar getrouwd. Heb je het wel naar je zin? vraagt ze. Zeker,
zeg ik waarschijnlijk iets te nonchalant. Nee ik merk aan je dat er
iets dwars zit aan je. Vertel. Tja hoe zeg ik dit tactisch? Kamperen vind ik echt wel leuk, maar als ik zo langs dat water fiets en
al die bootjes zie…….en de gedachte dat dit voor mij over is nu
het bootje verkocht is….. Ja, dat bergrijp ik heel goed bevestigt
ze. Nu zult u direct denken, waarom hebben ze dan een caravan
gekocht en hebben ze de boot verkocht. Wel, deze uitleg zal ik u
besparen. Dit zou anders wel eens een heel mooi afstudeerproject voor toekomstig psychologen kunnen worden.

Het is voorjaar 2020
We weten allemaal wat dit inhoudt, de onzichtbare vijand
genaamd Covid-19 heeft ons in zijn greep. Citaat van een
oude tante van mij: “dit is erger dan de oorlog, toen wist je
tenminste wie je vijand was…’’ Oké, kan zelf dit vergelijk niet
maken. Gelet op de nog steeds jeugdige leeftijd van 60 jaar!
Het is half maart en plotseling staat ons leven even stil, in
twee weken tijd sta je 2 keer in een crematorium…ook nog
in coronatijd en ook dat maakt het er allemaal niet beter op.
Dit gaf ons het besef dat het leven te kort is om te wachten op
de wensen die je voor later hebt. Vooral mijn wens was het
om altijd al een ruimere boot te hebben waar je dus niet elke
dag alles eerst moet verslepen om naar je bed te kunnen gaan,
etcera.
Hoewel toentertijd onze Dufour 1800 een prima boot was. We
houden van het relaxen met een beetje comfort en of dat nu
op het water of op een camping is, is ons om het even, nou ja!!
Het relaxte met een caravan is wel je eigen toilet, bed klaar voor
gebruik, zachte banken, ruimte en dat is wat we wilden, maar
een duo van het hebben van een boot en een caravan is voor
deze autist een te lastige opgave.
Maar toch na een goed gesprek, flinke borrel en tot diep in de
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nacht gesproken te hebben, is er een mooie en goede beslissing gevallen. Dus vinden we nu het moment om deze, vooral
mijn, wens naar voren te halen, en niet te wachten tot…..
Daarom nu een passende boot kopen, met caravan allure, en is
ook dat probleem opgelost. Toch?
Stap 1: caravan daarom maar weer verkocht.
Stap 2: De verkoop sites van boten maar weer eens geactiveerd
op de laptop, en al snel viel mijn aandacht op een boot die lag
bij een makelaar bij Port Zélande. Een Bavaria 32, wel buiten
ons budget, maar toch eens gaan kijken. Kijken kost niets……
(uhhhmm nog niets!) Zij was heerlijk ruim, 2 x 2 vaste slaapplaatsen, redelijk jong (2005) van binnen smetteloos, schoon en
droog, en eigenlijk alles wat we op het verlanglijstje wilden had
deze boot. Vergelijk je dat met de boot die we toen hadden, tja
dat is nogal een beetje verschil hé. Dus vooral ik met ’vlinders in
de buik’ terug naar huis. Na goed overleg, vooral van mijn kant,
met alle voordelen die deze boot heeft en goed aangedikt bij
mijn leidinggevende, besloten een bod te doen, uiteraard onder
de vraagprijs. Natuurlijk niet geaccepteerd, maar het tegenbod
was wel binnen ons budget. Nog even wat ‘finetunen’ over de
prijs met de makelaar…..en toen….KOPEN die boot..!!
Op advies van de makelaar was het verstandig om de boot te laten
keuren, nou daar hebben we zeker achteraf geen spijt van gehad.
De keuring ervoer ik als zeer prettig, de keurmeester legde alles
goed uit en uiteraard kan er bij een schip van 15 jaar oud zaken uit
komen die als ‘gebrek’ worden aangewezen. Zaken die gemakkelijk kunnen worden opgelost en binnen een redelijk bedrag
uitkomen, maar ook 2 zaken die ’iets meer aandacht’ vragen…
Het grootzeil had een aantal gaatjes. Nu kan je verwachten dat
een zeil van 15 jaar niet meer nieuw is, maar gaatjes dat is een
andere zaak. En bij het plaatsen van de boot op de kant, waarbij
zij volledig op de kiel wordt gezet kwam eruit dat er wat roestvorming tussen kiel en romp aanwezig was en er een lichte vorm
van inwatering hierdoor mogelijk was, of zou kunnen komen.

weer terugplaatsen. En dan ook weer de mast erop plaatsen.
Zeker 4 dagen werk volgens de heren van de werf. Reken maar
uit…en dan ook nog het grootzeil.
Hier moesten we uiteindelijk dus nog wel even over nadenken
wat te doen?. Aangezien we de aankoop en keuring op HISWAcontract voorwaarde hadden gedaan, is er een regel dat als de
noodzakelijke gebreken die moeten worden aangepast hoger
zijn dan 10% van de koopsom je de verkoop wederzijds kan ontbinden. Wat moet je nu? Verder was de boot echt prima en voldeed aan onze wensen. Uiteindelijk in overleg met de eigenaar
tot de deal gekomen dat deze de kosten van alle noodzakelijke
gebreken, inclusief kiel en nieuw grootzeil voor zijn rekening
zou komen. Moest eigenlijk wel, want een schip met een kielprobleem is anders niet te verkopen. Hoewel ‘kielprobleem’, de
draadeinden in de kiel bleken na het demonteren krom te zijn,
dus heeft de boot ooit een keer goed tegen de grond aan gelopen. Maar met dit herstel heeft ons dus doen besluiten om de
koop toch door te zetten. Je weet nu immers dat de boot verder
goed is en dat de kiel de eerste 15 jaar ook geen problemen
meer zal geven! Mag je dan vanuit gaan.
Nu dus zelf weer in het bezit van onze eigen boot; de Bavaria 32;
met de naam ‘Dushi’ die bij oplevering dus weer helemaal tiptop
in orde was. We hebben er tot op heden heel veel plezier mee
gehad, en hopen dat ook nog lang te kunnen doen.
Wellicht heeft u ons wel eens zien varen op de Grevelingen/Oosterschelde, kom zelf regelmatig leden van de BZc tegen op deze
wateren.
We gaan ons nu helaas weer een beetje klaar maken voor de
winter. Succes allen met de geplande winterklussen, of winter
wedstrijden! Kom gezond de winter door en hopelijk is het dan
ook weer snel voorjaar…….
Groeten,

Herma & Ed van der Beek
‘Dushi’
WSV Bruinisse

Oeiii, dat was voor mij wel even schrikken. Want dit is een
behoorlijk ingreep/bedrag waar je over praat als dit hersteld
moet worden. Boot moet op de kant, mast eraf, kiel eronder
vandaan, stralen, primer erop, en opnieuw kitten, antifouling en
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De Koning boegschroeven is een toonaangevend bedrijf
als het gaat om het vakkundig inbouwen van diverse
boegschroeven (ook op locatie). We hebben de afgelopen jaren zeer veel ervaring opgedaan met zeiljachten,
sportboten en sloepen.
Bij de inbouw gebruiken wij alleen hoogwaardige composieten o.a. ter
voorkoming van osmose en geven daarom levenslange garantie op het
lamineerwerk.

Carbon Sailing is een nieuwe speler op de markt van carbon watersportproducten.
Wij onderscheiden ons in het zelfstandig ontwerpen, ontwikkelen en produceren
van al onze zeil technische producten. Wij hebben jarenlange zeilervaring en
mede door de beschikking van onze eigen instrumentmakerij (ferrofijnmechanica.nl)
zijn wij in staat om elke wens van onze klant om te zetten in een carbon
aluminium zeilproduct op maat. Doordat uw zeilpassie onze passie is, praten
we dezelfde taal en werken we samen toe naar een prachtig carbon watersportpr
product dat voldoet aan uw wensen en verwachtingen. U bent bij ons aan het
juiste adres voor een (verstelbare) spinakerboom of een boegspriet met uniek
eigen ontworpen snelsluitsysteem. Wij nodigen u graag uit voor een bezoek aan
onze website www.carbonsailing.nl of een bezoek aan onze showroom in Vaassen.
Vriendelijke groet,
Rob & Shirley
Team Carbon Sailing

De Koning Boegschroeven
Industriestraat 3H
8263 AA Kampen
Tel: 06 - 122 133 72
www.dekoningboegschroeven.nl
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FAm. van Noort
Beste BZc-leden,

Sinds de verkoop van de onderneming in 2018 zeilen
we ongeveer 60 dagen per jaar. Regelmatig gaat er een
kleinkind mee. Op de plaats van bestemming spreken we vaak af met vrienden of met onze kinderen. Voor
de rest zijn we veel aan het fietsen, wandelen of lezen.
Het meest belangrijke instrument dat de Muse heeft is de stuurautomaat. Dat geeft rust aan boord. Vooral in combinatie met
de Raymarine Axiom Plotter. Dit jaar laten we de buiskap en het
maindropsysteem van de Muse vervangen.

Graag stellen we ons aan jullie voor: Gina en Edwin van Noort uit
Ommen. Allebei 60 jaar. Twee kinderen en twee kleinkinderen
van 11 en 7 jaar. Gina lerares en Edwin genietend van zijn vrije
tijd na de verkoop van zijn bedrijf.
Op het moment varen we een Bavaria 38-3 uit 2009 met de
naam ‘Muse’. Naar de gelijknamige band!
We zijn sinds kort lid van de Bavaria Zeilclub op aanraden van
Brando Smit (Brando Smit Yachtservice). De reden om lid te
worden was voor ons vooral commercieel. (Oeps!).
Sinds 2006 verhuren we namelijk zeiljachten. Doordat jonge
schepen interessanter zijn in de verhuur hielden we bij verkoop
van de ‘oudere’ exemplaren nog wel eens goed verkoopbare
onderdelen over. Denk bijvoorbeeld aan zeilen, bij-bootjes,
maindrop-systemen of tafelbladen.
Verkoop via het BZc Forum gaat niet alleen snel, je ontmoet
ook andere enthousiaste watersporters op een leuke manier.
Waarom kozen wij voor een Bavaria? Na jaren van zeilen op een
stalen Cumulant II realiseerden we ons dat we wel heel druk
waren met het onderhoud.
Onze buren die een Bavaria 36 Cruiser hadden, zag je nooit klussen. Daarom kochten we in 2004 onze eerste Bavaria 32 Cruiser
uit 2002. Dit was ook ons eerste schip dat in 2006 in de verhuur
ging bij Harry (†) en Anita van Bruggen. Omdat verhuren wel
heel lucratief bleek te zijn gingen we over tot de aankoop van
meerdere schepen en ligplaatsen voor de verhuur.

Als het even kan zeilen we één keer per jaar ook in het buitenland. Twee jaar geleden huurden we een Bavaria 33 in
Denemarken. Heerlijk om op de Oostzee van eiland naar
eiland te zeilen. Vorig jaar huurden we een Bavaria 38 in Kroatië. Helaas kon dit, in verband met Corona, geen doorgang
vinden. Het staat nu op de planning voor komend zeilseizoen.
De rolverdeling aan boord is eenvoudig. Gina zorgt voor de gezelligheid en Edwin voor de overtocht. De 38-3 laat zich makkelijk
singlehanded varen. Tijdens het afmeren is Gina wel paraat.
Ook al is het inmiddels weer herfst, de ‘Muse’ gaat pas eind
december uit het water. Het is heerlijk om juist de laatste maanden van het jaar en het vroege voorjaar op het water te zijn.
De rust, ruimte, luchten en geuren zijn dan op hun best. De
Webasto-verwarming heeft het binnen snel aangenaam. We
vinden het eerlijk gezegd een beetje vreemd dat de havens juist
die mooie periode uitgestorven zijn.
Ooit, zodra Gina met pensioen is, willen we met de ‘Muse’ hoppend op eigen kiel naar Denemarken en Zweden varen. Tot die
tijd houden we het lekker bij Nederland.
Een volgend schip is op dit moment niet aan de orde. De ‘Muse’,
met drie hutten, ruime kuip en kajuit, biedt alles wat ons hartje
begeerd. We houden haar nog vele jaren,………………
Gina & Edwin van Noort
‘Muse’

Sinds 1996 is Schokkerhaven onze thuishaven. In het eerste seizoen kochten we ook onze eerste ligplaats. We kunnen iedereen
Schokkerhaven aanbevelen. Schokkerhaven ligt zeer centraal in
Nederland. Is makkelijk aan te rijden en een fantastisch vertrekpunt voor tochten door heel Nederland. De haven is goed
uitgerust. Ruime boxen met vingersteigers, bewaakte parkeerplaatsen achter een slagboom, mooi sanitair, een prima restaurant, een Scheepsmakelaar en een vriendelijke havenmeester.
Voor onderhoud aan je schip kun je terugvallen op Brando Smit
en Peter Cordes. Wil je het onderwaterschip controleren of het
schip op de wal laten overwinteren, dan zorgt Piet van Rijn dat
dit probleemloos verloopt.
Met de ‘Muse’ varen we het liefst richting de Waddeneilanden. We doen dat altijd met een tussenstop in Medemblik of
Workum. In het vroege voorjaar varen we graag door Friesland.
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Maatwerk kwaliteitszeilen

Zeilmakerij SailSelect richt zich sinds 2005 op de vervaardiging en distributie van maatwerk
jachtzeilen in Europa. Kernbegrippen zijn gedegen advies, goed materiaal en uitstekend
vakmanschap. En dat merk je aan alles maar bovenal aan de persoonlijke aanpak die het
vervaardigen van maatwerk zeilen vereist.
De zeilvoering voor uw schip is tenslotte altijd maatwerk!
In samenspraak met u wordt het optimale zeilplan gerealiseerd. Op basis van uw specifieke
wensen en het door u beoogde vaargebied worden materiaal en snit gekozen. Met behulp van
de modernste design software worden de zeilen vervolgens ontworpen en op maat vervaardigd.
Met de Australische zeilmakerij Rolly Tasker Sails als
productie partner staat SailSelect garant voor
hoogwaardig afgewerkte kwaliteitszeilen tegen een
concurrerende prijs.
Naast het duurzame dacron in verscheidene kwaliteiten, kunt u bij ons ook terecht voor cutting
edge race laminaten om in het meest competatieve veld vooraan te blijven varen.
Kortom; zowel de veeleisende toerzeilers als de fanatieke wedstrijdzeilers, zijn bij SailSelect
aan het juiste adres.
Wanneer mogen we bij u aan boord stappen voor een vrijblijvend advies?

Zeilmakerij SailSelect, Uitdammer Dorpsstraat 35, 1154 PS Uitdam
T: 020 4031018 F: 020 4031019 info@sailselect.nl www.sailselect.nl
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Renskib
Matte oppervlakken en verkleuringen zijn zó passé
Wij moeten de eerste zeilers nog tegenkomen die blij zijn met
matte, doffe oppervlakken op hun schip. Ten eerste heeft UVstraling op een mat vlak vrij spel en wordt de gelcoat snel aangetast. Dat is de belangrijkste reden om glans op je schip te willen.

De Renskib methode brengt de glans van het originele schip
terug met behulp van de uitgekiende polijstmiddelen en biedt
een veel betere bescherming. Er wordt niets verhuld, maar
structureel iets gedaan voor elk schip.

Ten tweede ziet het er ook gewoon niet mooi en verzorgd uit.
De wit uitgeslagen striping op de eerdere Bavaria’s die diep glanzend blauw hoort te zijn en de mat geworden grijze striping op
de nieuwere jachten.

Ook de beste wax komt niet in de buurt van de producten en
methode van Renskib waarmee er al gedurende ruim 20 jaar,
door de Renskib serviceteams in heel Europa, tienduizenden
schepen naar volle tevredenheid zijn behandeld en een veelvoud hiervan door doe-het-zelvers.

De ontsierende gele vlekken voorop de witte romp en de zwarte
verticale strepen over de romp en opbouw. Het ziet er triest uit
en komt vaak als een teleurstelling een paar maanden na de
euforie die er was in maart of april na het in de wax zetten van
het schip.
De resultaten van alle inspanningen blijken letterlijk als wax in
de zon te verdwijnen. Het schip is niet schoon te houden. De wax
verkleurt en vuil blijft erin vast zitten.
Er is een oplossing
Steeds meer zeilers zijn het hele seizoen lang blij, omdat zij hun
schip niet in de wax hebben gezet, maar in de Renskib. Ook
steeds meer Bavaria zeilers wordt duidelijk dat er een andere
effectieve en gemakkelijke manier is van het onderhoud van hun
kostbare bezit die echt werkt.
Hun schip ziet er als nieuw uit, de striping heeft de originele
kleur en glans terug en wit blijft wit. Vuil van buiten komt er
nog wel op natuurlijk, maar is heel gemakkelijk te verwijderen,
omdat de boot echt glad en glanzend is en niet vet.

Alle Renskib producten zijn eerlijk en milieuvriendelijk. Zij zijn
vrij van alle teflon’s, siliconen, oliën of wat voor potentieel schadelijke bestanddelen dan ook.
Dit in tegenstelling tot veel andere poets- en schoonmaakproducten die het milieu ernstig aantasten. Dat vinden wij als
watersporters, die daar enorm van genieten, toch allemaal van
belang!
Renskib heeft drie smaken:
U doet alles zelf
Wij helpen u
Wij doen alles
Voor elk budget en ieder karakter wat wils. Voor meer informatie over de Renskib Services en voor verkooppunten van de
producten zie onze website: www.renskib.shop en/of zie onze
Facebookpagina: RenskibNL.
Voor hulp en persoonlijk advies, bel: 06 - 11 59 61 61.

Matte oppervlakken en verkleuringen behoren tot het verleden.
‘Als onze boot een staart zou hebben, zou ze kwispelen’, ‘ze is
mooier dan toen we haar kochten’ … een paar quotes van blije
eigenaren die weer supertrots op hun schip zijn. De oplossing
waarover wij het hebben bestaat uit de effectieve en duurzame
Renskib methode met dito producten.
Speciaal ontwikkeld voor zeilers door zeilers. En dat merk je.
Het gaat hierbij om echte structurele glans! Dat beschermt
doordat er een hoge reflectie mee gepaard gaat en er dus veel
minder absorptie plaatsheeft van schadelijke zonnestraling.
Hierdoor krijgt de gelcoat of lak minder te verduren en blijft
zij langer mooi. Deze bescherming door de eigen glans wordt
ondersteund door het aanbrengen van een niet vette sealer die
te vergelijken is met een zonnecrème met SPF 75.
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Op zoek naar een betaalbare ligplaats voor uw boot?
Bij Marina Kaap Hoorn hebben wij plek voor u!
Wat wij te bieden hebben:
- 135 Ligplaatsen in verschillende
afmetingen, met & zonder
vingersteigers
- Zeer scherp geprijsd
- Voorzien van (drink)water en stroom
- Toilet en douche gelegenheid
- Eigen havenkantoor
- Gratis Wifi & Camerabewaking
- Ruime hellingbaan
52º 38’ 438” N 05º 04’ 897” E
- Voldoende parkeerruimte op een beveiligd terrein
- Café-Restaurant op het haventerrein en nog veel meer!
Ook passanten zijn van harte welkom. Kom gerust een keertje langs.
Heeft u een boot die (helaas) vaak stil ligt? Breng uw boot dan onder in onze
verhuurvloot tegen goede en eerlijke condities.
Meer weten?
Bel dan naar +31 6 284 32 173 of mail naar contact@kaaphoorncharters.nl

Havenkantoor

Marina Kaap Hoorn
Schelphoek 4
1621 MK Hoorn
44
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Douche en toiletgebouw

www.kaaphoorncharters.nl
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Ligplaatskosten Marina Kaap Hoorn 2021 - 2022

(genoemde prijzen zijn incl. CPI stijging & incl. 21% btw.)

Boxnummers.
Jaar 2021
A1 t/m A5*
B1 t/m B5*
C1 t/m C2*
C3 t/m C5
C6 & C7*
D1 t/m D14*
D15 t/m D20
D21
D22 t/m D31*
E1 t/m E5
E6 t/m E13
E14 - E29*
F1 t/m F20**
G1 t/m G13
G14
H1 t/m H13
H14
I & J-steiger*

Afmeting B x L

Invaarbreedte

2,85 x max. 8,0 mtr.
2,85 x max. 8,0 mtr.
3,20 x 8,0 mtr.
3,20 x 8,0 mtr.
2,80 x max. 6,50 mtr.
4,10 x max. 6,50 mtr.
6,00 x max. 16,0 mtr.
6,50 x max. 20,0 mtr.
2,80 x max. 6,50 mtr.
3,84 x 9,0 mtr.
3,85 x 10,0 mtr.
4,10 x max. 6,50 mtr.
4,50 x max. 15,0 mtr.
4,50 x 13,50 mtr.
6,50 x max. 25,0 mtr.
4,50 x max. 12,50 mtr.
6,50 x max. 22,0 mtr.
Passanten

2,85 mtr
2,85 mtr
2,90 mtr
2,90 mtr
2,50 mtr
3,40 mtr
5,70 mtr
6,20 mtr
2,50 mtr.
3,54 mtr
3,55 mtr
3,40 mtr
4,20 mtr
4,20 mtr
6,50 mtr
4,20 mtr
6,50 mtr
nvt

LAT diepgang Prijs per jaar. 1/4/'21 tm 31/3/'22 Prijs 1/4 tm 31/10/'21 Prijs 1/11/'21 tm 31/3/'22
Zomer + 0,20 mtr (excl. Stroom en excl. water bij vorst)
(excl. Stroom)
(excl. Stroom & water bij vorst)
ca.: 3,00 mtr
€ 702,00
€ 583,00
€ 208,00
ca.: 1,70 - 3,00 mtr
€ 702,00
€ 583,00
€ 208,00
ca.: 3,00 mtr
€ 863,00
€ 754,00
€ 281,00
ca.: 3,00 mtr
€ 863,00
€ 754,00
€ 281,00
ca.: 3,00 mtr
€ 946,00
€ 832,00
€ 312,00
ca.: 3,00 mtr
€ 946,00
€ 832,00
€ 312,00
ca.: 3,00 mtr
€ 2.634,00
€ 2.469,00
€ 821,00
ca.: 3,00 mtr
€ 3.292,00
€ 2.634,00
€ 1.026,00
ca.: 3,00 mtr
€ 946,00
€ 832,00
€ 312,00
ca.: 3,00 mtr
€ 1.154,00
€ 1.061,00
€ 333,00
ca.: 3,00 mtr
€ 1.310,00
€ 1.154,00
€ 364,00
ca.: 3,00 mtr
€ 946,00
€ 832,00
€ 312,00
ca.: 3,00 mtr
€ 2.339,00
€ 2.052,00
€ 676,00
ca.: 3,00 mtr
€ 1.866,00
€ 1.637,00
€ 520,00
ca.: 3,00 mtr
€ 4.000,00
€ 3.240,00
€ 993,00
ca.: 3,00 mtr
€ 1.720,00
€ 1.450,00
€ 468,00
ca.: 3,00 mtr
€ 3.697,00
€ 3.241,00
€ 993,00
ca.: 3,00 mtr
nvt
nvt
nvt
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*
=Zonder eigen bemeterde walstroom punt
**
=Voor breder en of langer geldt een toeslag
Genoemde prijzen zijn inclusief:
Gratis gebruik van drinkwater voorzieningen op de steigers,
Gratis gebruik hellingbaan,
Gratis gebruik toilet & douche gebouw,
Gratis WIFI,
Gratis parkeren op het haventerrein,
Gratis gebruik van afvalcontainer(s),
Gratis gebruik van de bagage karretjes,
Camera bewaking & surveillance,
Haven sleutel & pasje set (tegen € 25,00 borg)

Genoemde prijzen zijn excl. stroomgebruik walstroomaansluiting per box:
Stroomgebruik tijdens het zomerseizoen is € 0,35 per kWh,
Stroomgebruik tijdens het winterseizoen is € 0,35 per kWh, excl. Vastrecht aansluiting,
Eénmalig vastrecht stroomaansluiting in het winterseizoen is € 35,78 per aansluiting.
Passanten tarieven:
Het havengeld bedraagt voor schepen, zonder vaste ligplaats, excl. stroom, incl. gebruik
toilet & douchegebouw, per meter lengte per dag:
€ 1,50
Passanten kunnen gebruik maken van de aanwezige walstroom aansluitingen met
muntautomaat. Gebruikmaking daarvan is € 1,00 per 2 kWh/24h.

Ankerplaatsen in de kom van Marina Kaap Hoorn:
Ankerplaats: € 1,00 per meter lengte per nacht,
Ankerplaats tot 10,00 mtr. LOA: € 125,00 per maand.
Ankerplaats langer dan 10,00 mtr. LOA: € prijs in overleg per maand.
Ankerplaats passanten gebruik toilet- & douchegebouw, € 1,50 p.p. per dag.

Watertoeristenbelasting Gemeente Hoorn per 2020:
Passanten, zijnde niet ingeschrevene van de gemeente Hoorn, € 1,75 p.p. (12jr>) per dag,
Vaste ligplaatshouders, zijnde niet ingeschrevene van de gemeente Hoorn: € 28,00 per jr.
Voor info, zie: https://www.hoorn.nl/toeristenbelasting#tab1

Per jaar zal de eventuele verhoging van de huurpenningen nooit hoger zijn dan de Consumentenprijs index (CPI) van het CBS.
Tenzij noodzakelijk door de gebiedseigenaar gemaakte- of te maken kosten leiden tot verhoging van de huurprijs.
Schepen welke in de verhuurvloot van Kaaphoorn Charters zitten hoeven gedurende het zomerseizoen GEEN walstroom te betalen!

Gebruik hellingbaan en stalling op de wal
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AW1nd

F5

F4

E2

F3

15000
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D27

D4
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AF5

D28
AF5

D8
D9

D29
D30AF5

AF5

D31

D10
D11

A2
A3

2 tot 6000x2500

A-steiger

A4

D-steiger

D13
AF5

H4

H3

H2

D14

AF12

D15

H1
D16

H14

AF12

7 boxen tot 20000x5000

AW1

13 boxen voor schepen tot 12000x4000

H-steiger

D17
D18

96145
AW1

28050

AF12

AW1

I-steiger
I1
AW2

D20

D21
AW2

J1

D19
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A1

90025

H5

AW1

C6

AW2

AW1

H6

AW1

C7

D12

AW1

H7

G2

C1

14 boxen voor schepen tot 6500x2500

D26
AF5

AF9

H8

G3

AF10

H9

G4

AW2

AF9

H10

G5

AF10

G6

AF9

H11

G7

AF9

H12

G8
AW2

AF9

AF9

H13

G10 G9
AW2

AF5

AF5

AF10

G11

AW2

AF10

G12

AF10

AF10

1960
12000

1 box voor schip lang 22000

D25

C2

B1

D2

D5

AF5

AW1

13500

AW2

AF5

D24

AW1

10 boxen voor schepen tot 6000x2250

22000
G13

G14
AW2

D23

G-steiger

1 box voor schip lang 22000

AW2

AF5

C3
AW1

D3
AW1

D22

13 boxen voor schepen tot 13500x4000

C4

D1
AF5

20 boxen voor schepen tot 15000x4500

passanten

C5
AW1

F2

B-steiger

B2

E1

AW1nd

AF5

F8

E7

AW1

F9

E8
AW1nd

AF11

F10

E9

AW1nd

AF11

F11

E12 E11 E10

AW1nd

AF11

F12

B4
B3

5 boxen tot 8000x2750

AF11

F13

C-steiger

5 boxen tot 9000x3000

E14

AW1nd

AF11

F14

8 boxen tot 10000x3250

AF5

F15

AW1nd

AF11

F16

E16 E15
AF5

AF5

AW1nd

AF11

F17

E-steiger

E18 E17

AF5

F18

AW1nd

AF11

F19

E22 E21 E20 E19
AF5

AW1nd

AF11

AF11LH

2460

F20

AF5

AW1nd

AF5

AF5

6500

E28 E27

PFC3015

16 boxen voor schepen tot 6500x2500
E29

PFC3020

€ 5,00
€ 50,00
€ 25,00

Dagkaart hellingbaan:
Seizoenkaart hellingbaan 1/4 tot 1/11-2021:
Trailer stalling per maand:

45

Langszij

“De WinchRite® kan het verschil maken
tussen stoppen met zeilen of toch nog een
paar jaar doorvaren.
Hij is bedoeld voor het zware werk. Gebruik
je hem als zodanig, dan is de accucapaciteit
meer dan voldoende voor een volle dag
gebruik.”
(conclusie Test Waterkampioen aug. 2014)
zie onze website voor de volledige tekst.

Maak al uw bestaande lieren elektrisch met de WinchRite® elektrische lierhendel.
Ideaal voor het hijsen of in– en uitrollen van uw grootzeil en genua.
Vanaf modeljaar 2018:
Efficiënter en zuiniger stroomgebruik, in combinatie met sterker accupakket en daardoor werkt de
WinchRite® nog langer op één acculading.
Motor (brushless) is stiller en nog krachtiger, meer dan 110 N.m.
Voor leden van de Bavaria Zeilclub berekenen wij voor de WinchRite® en de TackRite geen verzendkosten (in NL) met kortingscode* BAVWRTR.
*kortingscode geldt niet in combinatie met andere kortingsacties
Met de TackRite giekrem controleert u uw gijp, geen
gevaarlijke onverwachte (klap) gijp meer.
De TackRite is gegoten uit één stuk 316 r.v.s.
U kunt de TackRite instellen op drie weerstand niveaus,
afhankelijk van de windsterkte.
Hoe meer het aantal doorvoeringen door de giekrem, hoe
groter de weerstand en remmend vermogen.

WinchRite Europe
+31 (0) 654 363 092

46

info@winchrite.nl
Bavaria Zeilclub

www.winchrite.nl
Najaar 2021

Langszij

Zonnige zeilvakanties
in Griekenland

Sunny Sailing is al jaren een bootverhuurbedrijf van Nederlandse eigenaren
in Griekenland en in 2018 overgenomen door Pim Bastiaanssen en Joyce
Corbée. Qua ondersteuning is alles mogelijk: vanaf verhuur (bareboat)
tot en met het zeilen met een zeiljacht met instructeur/schipper of als
meezeiler. Wat betreft flottielje zeilen is Sunny Sailing de unieke aanbieder
van bijzondere meer weekse specials.
Per seizoen 2021 vestigt Sunny Sailing zich in het plaatsje Sivota op het eiland
Lefkas. Daar hebben zij een prachtige nieuwe locatie gevonden voor hun
kantoor en een veilige thuisbasis voor de vloot. De vakantie begint zodra
je de taxi en of de bus uitstapt!

Het vaargebied is de Ionische Zee, gelegen aan de westkant van Griekenland
en in de eigen Sunny Sailing vloot zijn Bavaria’s 31-footer t/m 45-footer
beschikbaar. Alle schippers en ook de flottielje leiding zijn Nederlandstalig.
Pim Bastiaanssen en Joyce Corbée zijn als eigenaar en beheerder van de
vloot het hele seizoen ter plaatse en zijn ook het aanspreekpunt voor
de kwaliteit van de vloot. Naast hun eigen boten kunnen zij ook andere
type jachten inhuren, bv. grotere jachten met meer dan 3 hutten.

Informatie en reserveringen

www.sunnysailing.com

Flottielje
Bareboat
Zeilen met schipper
Najaar 2021

Meezeilen

Bavaria Zeilclub

Boekingskantoor Nederland:
Sunny Sailing Greece Vof
Oude Steeg 18 | 5482 LM Schijndel
info@sunnysailing.com
Telefoon: 073 - 549 86 01
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Advertorial
SUNNY SAILING
Zon, zee, zeilen (en corona) in Griekenland

(Door Alex de Jong @ Attest Communicatie)

Sunny Sailing, zeilen in Griekenland. Heerlijk relaxt op een eigen Bavaria, of andere zeilboot, met
familie of vrienden. Genieten met een hoofdletter. Een heerlijke tocht van één week of zelfs twee
weken langs de mooiste stranden, afgelegen baaien en idyllische kustdorpjes van het mooie Griekenland. Kun je zeilen, dan zeil je zelf; kun je dat niet, dan komt er tijdens de dagelijkse tocht een
schipper bij je aan boord. Zeilen in Griekenland betekent overdag lekker op eigen tempo de dagroute varen en volop genieten en ‘s avonds met alle andere zeilliefhebbers uit de flottielje aan tafel
smikkelen en sterke verhalen uitwisselen. ‘Hoeveel dolfijnen heb jij vandaag gespot?’
Kortom: een vakantie om nog lang over na te praten.
Maar hoe vergaat het Sunny Sailing in deze coronatijden? Nog steeds de wind vol in de zeilen, of is
het inmiddels ‘roeien met de riemen die je hebt’?
Nieuwe uitvalsbasis

Sunny members card

Halverwege seizoen 2020 besloot het schippers-koppel uit te
wijken naar het vasteland van Griekenland om toch op een creatieve manier, gedurende de maand oktober, door te kunnen
zeilen.
Een gouden greep, zo bleek, want zij zaten uiteindelijk die hele
maand bommetje vol met tevreden gasten. Inmiddels zijn ze
per seizoen 2021 verhuisd naar een nieuwe thuisbasis: Sivota,
gelegen in een zuidelijke baai op het schiereiland Lefkas. “Wij
hebben een vaste ligplek aan de steiger van restaurant ‘12 Gods’,
met direct hierachter de opslag, woonruimte en een super mooi
kantoor.

Nu beurzen en events niet doorgaan, proberen ze op allerlei andere orginele manieren van zich te laten horen. Zo komt
binnenkort voor alle trouwe Sunny gasten de Sunny Members
Card uit! Aan deze Sunny Members Card werken nu al diverse
bedrijven mee. Gasten kunnen profiteren van leuke voordeeltjes bij deze partners. “Het leuke is dat wij verwachten dat zich
hier op termijn nog meer bedrijven bij aansluiten. Ja, je wordt
wel creatief in coronatijd”, grapt Pim. “Onze gasten hebben er
vertrouwen in en wij uiteraard ook. Gelukkig maar, want 2021 is
wel een jubileumjaar. We zitten dit jaar vijftien jaar in het vak. En
laten we eerlijk zijn: we hebben wel voor hetere vuren gestaan.
Ook toen hebben we er altijd voor gezorgd dat we weer volop de
wind in de zeilen kregen”.

Vanuit deze locatie kunnen we op een professionele en gezellige
manier onze gasten verwelkomen”, vertelt Joyce. “Sinds onze
overname, enkele jaren geleden, hebben we onze vloot uitgebreid met een nieuwe Bavaria 37 ft, een nieuwe Bavaria C45 en
een gebruikte, maar opgepimpte Bavaria 40 ft. Voor komend
seizoen zijn we nu al zeker van een nieuwe Bavaria C42 en waarschijnlijk een nieuwe Bavaria C45 én een Dufour 390”, aldus
Pim. Ondanks alle corona-perikelen, blijven zij gemotiveerd en
enthousiast doorgaan. Dat betekent ook nu gewoon investeren.
Niet alleen door de aankoop van nieuwe schepen, maar ook in
orginele marketinguitingen.

“Onze gast hoeft niet bang te zijn dat Sunny Sailing deze coronatijd niet doorkomt”, benadrukt Pim.
Ik zeg altijd: “je kunt in je leven niet bepalen hoe de wind waait,
maar hoe jij je zeilen zet, bepaal je helemaal zelf!”
Wij gaan ervoor.
En jij?

Met dank aan de adverteerders:
Bomarine, Bosma Nautische Services, Brando Smit Yachtservice, Carbon Sailing, Delta Marine B.V., De Koning Boegschroeven,
Elvström Sails Benelux, QSail / ETB GlassNSail, JFB, Kaap Hoorn Charters B.V., L.V. Jachttechniek, Nauticashop.nl, Renskib, SailSelect,
Sailspecials, Schepenkring, Selden, Sunny Sailing, Yachting Company Muiderzand, Zeilmakerij De Vries Lemmer.
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Flexima is verkrijgbaar bij:
Delta Marina Kortgene, Visserwatersport Bruinisse,
en Joostenwatersport Enkhuizen

Voor meer informatie

www.FeeltheComfort.at en www.deltamarina.nl

