
Verslag van de Duotocht 2014  “Windfall “                 

  

Schipper : Frans Veringa 

Maat     : Theo van der Kuijl 

Schip   :  Marieholm 26 

 

Zonder preekstoel ( de dukdalf was toch steviger) meren wij ( Frans 

en ik ) de Windfall op zondag 21 september af in de jachthaven van 

de Watersportvereniging “ De Schelde ” in Vlissingen. 

Even later verschijnt de Circle of Life (ook in de haven en meert 

langszij. Een Marieholm 26 en een IF 26 , dat wordt natuurlijk weer 

een wedstrijd in de wedstrijd.  

 

Onze scheepjes moeten wachten tot woensdag 24 sept om 19.00 uur 

precies voordat zij samen met nog 14 anderen schepen met op ieder 

schip twee bemanningsleden de haven mogen verlaten voor de 35e  

Duozeiltocht in de Zeeuwse Delta . 

 

Voorafgaand aan de start verzorgen Willem en Karia de briefing 

terwijl de magen van de zeilers voor de komende uren nog even 

kunnen worden gevuld. Er is een waarschuwing voor de scheepvaart 

district Vlissingen windkracht 6 waardoor volgens de reglementen 

het westelijke kwadrant buitenduins niet gevaren kan worden. 

Kennelijk is dit voor de organisatie een probleem en wordt er 

uitgeweken naar een Belgisch weerbericht dat voor de komende 

nacht afnemende wind voorspelt. Daarmee is het buitengaatse 

probleem opgelost. Degene die buitengaats vertrokken kwamen er al 

snel achter dat afnemende wind ook een relatief begrip kan zijn. 

 

Met drie boten vertrekken we over het kanaal door Walcheren en 

hielden daardoor de verplichte opdracht op de Westerschelde voor 



zondag tegoed. Geen probleem want het tij vanuit Hansweert was 

dan gunstig.  

De volgers vragen zich inmiddels af waarom wij in tegenstelling tot de 

meeste andere schepen niet naar buiten gaan. Ons antwoord is 

simpel:  “Ganzen vliegen in een rij , slechts de adelaar vliegt alleen “ 

 

Onze tactiek was er op gericht ons te concentreren op de verplichte 

havens en vaargeulen en de keuzeopdrachten links te laten liggen. 

Met een relatief klein scheepje van 26 ft moet je al behoorlijk door 

zeilen  om meer dan 200 mijl in 82 uur te varen en dat inclusief 

sluizen,bruggen en eventueel nog wat slaapuren. Keuzeopdrachten 

betekent extra mijlen en dit jaar wilden we perse de tocht uitzeilen. 

 

Vanuit de Sluis in Veere zeilen we inmiddels al behoorlijk doorweekt 

van de regen direct richting Tholen , onze eerste verplichte haven. 

Terug aangekomen bij de Bergse Diep sluis , het was inmiddels tegen 

zes uur s’ ochtends, kozen wij voor enkele uren rust. Daar kregen we 

al snel spijt van. 

Twee uurtjes later zien we de Roos , met Dick en dochter Tessa , net 

uit de sluis komen richting Tholen en konden  wij gelijk geschut 

worden richting de Oosterschelde. 

 

Aangekomen bij de verplichte vaargeul  de “Dortsman” is het 

inmiddels laag water en vinden we de aangegeven diepte op de kaart 

van 0,70 mtr  bij de zuidelijke ingang te weinig om er met onze 1,20 

mtr diep stekende kiel in te varen. Twee uurtjes eerder en het was 

nog makkelijk gegaan. 

 

Wat nu?  

 



In tegenstelling tot ons eerder plan om zo snel mogelijk via de 

Dortsman naar het noorden te zeilen kiezen we nu voor Kats en 

Colijnsplaat en bewaren de Dortsman voor “later”! 

Bij het uitvaren van Kats worden we even vergezeld door een 

Bruinvis. Het is iedere keer weer  een prachtig gezicht hoe die vissen 

met een golvende beweging door het water glijden. Jammer dat er 

steeds minder van rond te zwemmen in de Oosterschelde. 

 

Na Colijnsplaat besluiten we om direct ook maar de Betonhaven bij 

de Roompot te doen. Dit ondanks de stroom en de wind die we tegen 

hebben. De Dortsman konden we dan zondag op de terugweg naar 

Hansweert nog meepakken.  

 

Gedurende het traject vanaf Colijnsplaat naar de Betonhaven 

beseffen we  dat er  extra tijd nodig is en verspelen we eigenlijk  

minstens  4  uur en dat is op een totaal van  82 uur best veel  en kan 

bepalend zijn voor de gehele race. 

Vanaf de Betonhaven zit er niets anders op om zo snel mogelijk 

alsnog via  Keeten , Mastgat en Zijpe naar het Noorden te varen. De 

Krabbenkreek die we ook moeten bevaren bewaren we ook voor de 

terugweg. We varen door via de Krammer, Volkerak om na het 

schutten even een paar uur te pitten aan de wachtsteiger. Bij het 

opstaan blijkt onze vlaggenstok met vlag verdwenen. Het kan haast 

niet dat dit vanzelf is gebeurd. 

Vervolgens zonder onze driekleur met  een lekker windje op weg naar 

Stellendam. 

“ Hoeveel meter steekt je boot precies boven de waterlijn”  vraag ik 

aan Frans voordat we de Harinvlietbrug onderdoor varen. 

Ondanks dat we via kanaal 81 exact de doorvaart hoogte opvragen in 

het midden van de brug  en de “mogelijke hoogtemaat “  die ik 

doorkrijg van Frans vind ik het beter om de eigenaar van de 



Marieholm zelf te laten beslissen of we eronder zeilen of op een 

brugopening wachten.  

Maar 30 cm blijkt voldoende speling. Via de Deltageul en het 

Aardappelgat  , waar we zonder te beseffen 7 punten verdienen 

bereiken we  Stellendam . 

“Frans”! roep ik, het lijkt wel of Cor  op de dijk staat te zwaaien  bij 

Middelharnis . We hebben het over onze Cor , die vorig jaar de Volvo 

Penta van de Windfall zeer vakkundig maar zonder enige planning 

volledig heeft gereviseerd. Dat kostte ons toen de start van de 

Duotocht. We halen herinneringen op en kunnen er nu om lachen ! 

De 1 cilinder volvo penta motor, met een mechanische regelateur,  

functioneert nog steeds goed en daar gaat het om. 

We komen de ” Sfæren” tegen en staan verbaasd dat dit scheepje zo 

snel (Midget van 20 ft) van het Zuiden naar het Noorden zo snel is 

gevaren. Naar later bleek was ze via het Schelde Rijn  kanaal langs 

Tholen naar boven was gegaan. 

 Nadat we  om ca. 12.00 zijn afgemeerd in Stellendam loopt ook de 

Roos binnen en zien we hoe Tessa het zware werk doet bij pa Dick die 

als een echte  kapitein staat te genieten aan het roer! 

Hij vertelt ons dat de familie Leer deze zomer met de Roos  4 weken 

heeft gedaan over de route die we nu in 4 dagen moeten doen!  Ik 

weet alleen niet of hij toen de Krabbenkreek op zeil heeft bevaren? 

Ons oog valt op ons de stuurboord hoofdstag dat er nogal losjes 

bijstaat ! We zetten hem weer strak ! 

Na Stellendam gaan we op weg naar het Spui want daar moet je 

uiterlijk met hoogwater Hoek van Holland bij het keerpunt zijn om de 

stroom goed te benutten. Daarna willen we nog door naar Strijensas. 

Hier moeten we dan voor tien uur ‘ s avonds afmeren om tot de 

volgende morgen acht uur verplicht te rusten. 

 



Nog voordat we op de helft van het spui varen komt de Circle of Life  

op Spi langszij  en erger nog ze voeren ons voorbij. Maar omdat zij de 

3 extra punten van Rhoon wilden incasseren  verlieten wij het Spui 

met ruime voorsprong  en draaiden het Haringvliet op richting Strijen 

Sas. 

 

We komen andere Duotochters tegen of varen met hun op. 

 
De Circle of life op het spui

 
De Focus 



 
De Corte Maltese 

 

We hijsen de Spi en zien ver achter ons de Spi van de Circle of lLfe 

achter ons aan komen. 

Als we aan het begin van Tiengemeten varen zien we geen Spi meer  

van de Circle of live? Waar zijn die gebleven? Frans kijkt of hij een 

gsm nummer kan vinden van Rob maar dat is niet het geval. 

Waarom gaan zij nu een andere kant  op vragen wij ons of terwijl de 

wind wat afneemt. 

Ik plot de afstand naar Strijen Sas en concludeer dat we dat niet voor 

22.00 uur gaan halen op deze manier! De weermannen hadden toch 

beloofd dat de wind  pas zaterdag naar het ZO zou draaien en zwak 

zou worden ? 

We rekenen erop dat de zwarte lucht achter ons een bui is met wind 

en hopen op slechts een tijdelijke inzinking van de wind. De bui komt 

echter niet, de wind draait en komt nu van voren en valt zelfs 

helemaal weg. 

Tja , wat doe je halverwege Tiengemeten ?  Numansdorp is de enige 

optie voor ons en zouden dat mogelijk nog voor 22.00 uur kunnen 

halen . 



De laatste brugopening is om 21.00 uur en dat zou onze afstand tot 

Numansdorp kunnen verkorten maar ook dat halen we niet nu de 

wind volledig is weggevallen en onze peddel aan boord is de enige 

oplossing om nog een beetje vaart te maken. 

Na de brug is het , zo lijkt het,  niet ver meer en weten we om 22.15 

uur de boot  af te meren in Numansdorp en pakken on ze verplichte 

rustpauze. 

We kijken op de Ipad en zien dat iedereen binnen is en trekken een 

fles wijn  open! 

Bij ons vertrek zaterdagmorgen staat er een zeer lichte bries uit het 

ZO en bereiken wij  met een aan de windse koers na 3 uur varen de 

haven van Strijensas om met de spi weer richting Volkerrak te varen. 

 Er blijft wat wind staan en we gaan met de spi op door naar de 

Krammer . 

 
Onderweg maakt Frans de pasta warm en als ik aan het roer zit en 

Frans even in de punt moet zijn hoor ik het e.e.a. van het half 

cardanisch gastoestel flikkeren ! 

Ve…..    hoor ik en kennelijk ligt de gehele pasta op de vloer maar 

omdat wij zo schoon zijn kun je ook daarvan eten en even later 

serveert Frans de Pasta op een bord met een wijntje in de kuip en het 

smaakt heerlijk. 



Inmiddels is het geheel donker en varen we de Krammer sluis uit. We 

besluiten gezien het afgaand tij nog door te varen naar Bruinisse. 

Als we even voor 23.00 uur de betonde geul naar de Grevelingensluis 

indraaien zie ik een schip op de motor de sluis uit komen . 

Frans schijnt op de groene stuurboord ton want we willen er zeker 

van zijn dat we netjes stuurboord wal aanhouden met een 

tegenligger voor ons die naar zijn SB moet draaien maar ons BB licht 

blijft op hun SB licht en hun licht moet nu snel BB worden maar het 

gebeurt niet! 

Als de tegenligger te dicht bij komt draaien wij , nog onder vol zeil, 

stevig naar BB zodat de lichten SB op SB  worden met maar enkele 

meters tussenruimte . 

Een hoop (onterecht )  gevloek vanaf het andere schip   en even later 

lopen zij vast aan de verkeerde kant van de geul. 

Gezien het feit dat er geen verder gevaar dreigt voor de ( zeer 

luidruchtige mannelijke ) opvarenden zeilen wij door en zien even 

later dat het schip weer los is gekomen op de motor  en door vaart . 

Naar onze mening een stel dat stevig is wezen “tafelen”. 

We meren af aan de wachtsteiger en ik vraag de sluismeester 

toestemming om hier “even “te mogen blijven liggen maar dat had ik 

beter niet kunnen vragen want het antwoord is natuurlijk NEE. 

Dan maar schutten en even later liggen we dan toch maar “onder 

zeil” op de Grevelingen en varen met een lekker windje en helder 

weer richting Bomenede. 

Met lichtgevende bellen achter het schip zeilen we het donkere gat 

van de Grevelingen in. 

Voor de rode en groene havenlichten van Bomenede hangen ook nog 

een paar fel oranje lampen. Dit maakt dat we even meoten zoeken 

voor we naar binnen varen. 

Na een 3 uurtjes slaap gaan we in 2 uur tijd terug naar Bruinisse om 

het tij mee te pakken richting Oosterschelde . 



We besluiten de Krabbenkreek over te slaan want het is duidelijk dat 

we alle verplichte opdrachten niet meer kunnen halen. En de finish in 

Vlissingen kunnen we inmiddels ook wel vergeten. 

 

De  Dortsman staat nog wel op ons lijstje, want dat is onze eer te na. 

Vlak voor het indraaien van het Brabantsvaarwater schrikt Frans zich 

een on geluk, een vette bruinvis blaast op 2 meter van hem vandaan 

met een hels kabaal lucht en water uit. 

Stroom tegen en scherp aan de Z/O wind gaan we richting de 

Dortsman.We komen op deze zomerse dag een veld van boten met 

Spinakers tegen waar Frans behendig zijn scheepje tussen door stuurt 

naar de ingang van de Dortsman . Wat heb ik een dorst man! 

 
 We houden na de bocht zoveel mogelijk SB wal maar sommige 

boeien laten we toch maar ruim aan SB. 

 



 

Om 14.00 uur verlaten we met 30 cm water onder de kiel deze 

prachtige geul  besluiten we de boot maar direct naar zijn thuishaven 

Goes te varen . 

“Zeg wel tegen Willem dat we alles volgens de regels hebben 

uitgevoerd”  en ik bel Willem voordat we de track en tracé verbinding 

ontkoppelen. 

Frans en ik zijn benieuwd hoe iedereen het er van af heeft gebracht 

en we arriveren met de auto op tijd in Vlissingen voor de 

prijsuitreiking en de mosselmaaltijd. 

Net als andere jaren geeft Willem bij de debriefing van alle schepen 

a.d.h. van mooie plaatjes een  heldere  analyse  en noemt een aantal 

bijzonderheden. 

Toen het plaatje van de Windfall in beeld kwam was direct duidelijk 

waarom de Circle of life niet achter ons aan kwam op het Haringvliet. 

Onze verplichte rust moest in een van de verplichte of keuzehavens 

plaatsvinden. Numansdorp waar wij lagen, hoorde hier niet bij. Dus 

we waren op vrijdagavond al gediskwalificeerd. Voor de moraal was 

het achteraf gezien prima dat wij dit pas op zondagavond te horen 

kregen. 

 

Het waren prachtige sportieve dagen in een Delta gebied zoals je het 

alleen maar vanaf het water kan beleven . 

Met dank aan de organisatie van dit mooie evenement en dank aan 

schipper Frans voor de gezelligheid en de inbreng van zijn scheepje. 

 

Maat op de Windfall , Theo van der Kuijl 


