
De Duo tocht 2012  26 t/m 30 sept. staat weer voor de deur. 

Versie 33 van deze tocht, ofwel… 

Niets is wat het lijkt. 

De voorbereidingen 

Anders dan andere jaren willen we ons nu nog beter voorbereiden op de tocht. Daar waar we 

voorheen genoegen namen met een blik in het getijdenboekje en afspraken als ‘we zien wel’,  gaat 

dat voor dit jaar niet meer op. Dit jaar gaat het per slot van rekening ergens om. We hebben een 

derde plaats te verdedigen. Niets is wat het lijkt. We spreken hiervoor op een avond af. De getijden, 

mogelijke havens worden bestudeerd. Na een aantal jaar deelname weten we nu toch wel wat we 

kunnen verwachten toch? Niets is wat het lijkt. Met name de stroom op het Spui zoeken we goed uit. 

Hoogwater Hoek van Holland is hierbij van belang.  

Verder is het altijd maar weer afwachten wat de opdrachten gaan worden. 

Nieuw in de duotocht is dat we maar één verplichte rust avond hebben van minimaal 10 uur tussen  

vrijdag 21.00 uur en zaterdag 9 uur. Continu doorvaren is voor ons geen optie, we willen niet 

wachten totdat er iets opdoet wat met vermoeidheid te maken heeft, want dan ben je dus de sjaak. 

We plannen niets maar als het te veel wordt, gaan we rusten.  Veiligheid staat bij ons boven aan het 

lijstje. Als tweede staat geen ruzie maken en als derde winnen. Ondanks dat het  geen wedstrijd is 

maar een prestatie tocht gaan we ervoor! Dit zal ook tijdens de tocht regelmatig worden aangehaald. 

Ook het bijhouden van de motorminuten behoord tot de verleden tijd. Je mag binnen een haven 

gebied onbeperkt de motor gebruiken, ideaal. En veel veiliger. 

Het weekend voor de  duotocht  heeft Ronald de Capricorn naar Vlissingen gebracht. Het verder 

gereed maken en  het brengen van de boodschappen kon dus in Vlissingen gedaan worden, handig  

omdat Ronald in Vlissingen woond. Gezien de enorme storm van die week lag de boot vol met 

rotzooi van de bomen, even een bezem er door en klaar voor vertrek.  

 

Woensdag  26/9 

‘S morgens  heeft Ronald op het gemakje de boodschappen gedaan en dan is het wachten op de 

maat. Hans-Jan, hij woont in Tholen en zou met het openbaar vervoer komen.  Jammer dat de bus 

hem gewoon voorbij heeft gereden, daarom was het toch weer haastwerk. Nadat ons Track en trace 

kastje was gemonteerd zijn we aangeschoven aan een heerlijk buffet . Om 19.00  begon de briefing , 

altijd weer een spannend moment, wat hebben ze nu weer bedacht! 

Wederom is het de organisatie weer gelukt om tijdens de briefing een sfeer van algehele verwarring 

te creëren. Het duizelt aan verplichte havens, vaarwaters, keuzehavens- en vaarwaters en 

keuzeopdrachten. En overal zijn meer of minder punten mee te verzamelen. Niets is wat het lijkt. 

In het kort komt het er op neer dat over het gehele Delta gebied punten te verzamelen zijn door  de 

opgestelde opdrachten uit de vaar aanwijzing  uit te voeren.  



Al snel besluiten we gebruik te maken van het tij op de Westerschelde.  Via Breskens naar 

Hansweert.  We worden uitgezwaaid door Frank, Mariska en Nick, familie van Ronald  Onverwachts 

leuk. Via Face book plaatse we al vrijsnel het bericht dat we via de Schelde zouden vertrekken. 

Facebook  Twitter en track en tracé maakt het voor het thuis front heel erg leuk om ons en de andere 

deelnemers te volgen. 

In het donker de Schelde op is altijd spannend,  er stond een lekker windje dus we gingen als de 

spreekwoordelijke brandweer richting  Breskens, onze eerste verplichte haven.  In iedere haven moet 

je 10 minuten blijven liggen voor een zgn digitale stempel. 

Onze volgende opdracht was het Gat van Borssele, hier waren wij nog nooit geweest , dit was best 

spannend in het donker, alsof je de dijk opvoer,  zonder plotter is dit bijna niet te doen. Niets is wat 

het lijkt. 

Bij de sluis van Hansweert aangekomen melden we ons bij de sluiswachter , SB sluis  en aansluiten bij 

de binnenvaart. Maar de beroepsvaart gaat de BB sluis in , hij zal wel mis geweest zijn dus wij ook de 

BB  sluis in. “”wat doet dat jacht daar in de BB sluis”” horen wij over de marifoon , uhhh ja wij 

dachten aansluiten aan de beroepsvaart ja dat klopt maar dan wel in de SB sluis.  Foutje . Dat was 

dus geen feest daar in die sluis met die grote jongens , we lagen daar volop in de schroefstroom , 

kortom ze lieten wel even weten dat wij daar niet thuis hoorde.  Achter ons komt er een duwbak 

combinatie.  De matroos voorop geeft gelukkig op tijd door om af te remmen. 

Deze misser is toch ons geluk . We sluiten aan en gaan met hen mee de bruggen door. Later horen 

we dat de rest van de jachten te maken hebben gehad met een jachten stremming tot 6 uur. De 

reden is ons onbekend? De bruggen werkten in ieder geval prima! 

 

Donderdag 27/9 

We besluiten om van 3 tot 6 even een hazenslaapje te doen in Yerseke. ‘S morgens vroeg vertrekken 

we naar de Pietermans kreek.  Hier hebben we nog een stormtrauma van vorig jaar te verwerken. 

Gelukkig zijn we er nu in hele andere omstandigheden. Prachtig om zo ver de Oosterschelde in te 

zeilen. 

 



 

Via de Dortsman en het Brabantse vaarwater richting Sint Annaland. De Grevelingen willen we dit 

jaar overdag doen.  Met al die losse staken in het vaarwater  vaar je in dit gebied beter overdag. Op 

de Grevelingen hebben we onverwachts bezoek, (Theo) de meeuw vaart een kwartiertje met ons 

mee, schijt de boel onder en vertrekt. (Net een interim-manager) 

 

 

De opdrachten gaan voorspoedig, de Capricorn heeft er zin in. Flink kruisen in de geul  van  

Bommenede maar de rest is redelijk bezeild.  

In Scharendijke moeten we even wachten omdat daar een duikopleidingsschip van de marine  aan 

het invaren was. Uiteindelijk zeilen  we om 21.00uur van de Grevelingen af richting de Krammersluis. 

En dan even tijd voor een hapje tussen door. 

  

 

Achter de sluis doen we een borrel en gaan we even een tukkie doen . 

 

vrijdag 28/9 

 Na een korte nacht van 6 uur  zeilen we het  Volkerak op met ruime wind van 15 kn. Het blijft goed 

door waaien, onderweg even Dintelmond aangetipt en door naar de Haringvliet. Via Den Bommel  

naar Middelharnis. Via face book en track en tracé worden we gevolgd door familie van Ronald. In 



Middelharnis worden we onthaald door een oom en tante. Die had Ronald al zeker 10 jaar niet 

gezien. Zo  zie je maar waar sociale media goed voor is .  Na twee appelflappen en een diepvriescake 

door naar  Rhoon via het Spui.  

We hebben het  dit jaar goed uit gekiend. Met de No gaande stroom naar Rhoon en direct terug met 

de ZW gaande stroom. Dat schiet lekker op. Het blijft een vreemde gewaarwording, kruisen met deze 

harde  stroom. Op het spui hebben genieten we van onze scampi’s. De catering aan boord is prima 

en heel belangrijk voor deze zware tocht.  In Rhoon hebben we van voorzeil gewisseld vanwege het 

opkruisen , beter met een 4tje dan de grote High-aspect. 

Na Stellendam weer terug naar den Bommel. De Haringvlietbrug van 21.00 uur is niet meer te halen. 

Bovendien start om 21.00 uur de voorgeschreven rust. Je dient in een verplichte of keuze haven te 

overnachten. Aangezien er in de haven van den Bommel geen plaats meer is hebben we langs de 

meerpalen aangelegd. Niet echt handig en we zijn dus ook niet van boord geweest!  E n we hadden 

er zo naar uitgekeken , effe een loopje, misschien zelfs even douchen en toilet!  jammer maar helaas. 

Ach ja, het heet niet voor niets het zwaarste zeil evenement. Niets is wat het lijkt. 

 

 

Zaterdag 29/9 

Zaterdagmorgen vroeg door de Haringvlietbrug richting Strijensas. We zorgen dat we de eerste 

passage van 09.00 uur hebben. Gisteravond hebben we het zeil weer gewisseld dus de Capricorn  

loopt weer lekker. Na de punten in Strijensas opgehaald te hebben gaan we via de Volkerak terug. 

Ondertussen is het harder gaan waaien. We besluiten een rifje in het grootzeil te steken in 

jachthaven Benedensas. Hier punten gepakt en via een extra rondje rond de plaat door naar de 

Krammersluizen. Daar hebben we een mede watersporter met motorpech geholpen , met als 

afspraak dat ze volgend jaar wel mee moeten doen met de duotocht.   

 



 

Het is hoogwater, dus met de eb mee naar Zierikzee. Ondertussen is de avond al ingevallen. Ons doel 

is alle punten op te halen op het Veerse Meer. Daarvoor moeten we de verplichte havens nog 

aandoen op de Oosterschelde en mogen uiteindelijk niet te laat komen voor de sluis in Veere!!  Op 

zondag duurt een tochtje kanaal door Walcheren soms wel 4 uur.  Na Zierikzee en de Betonhaven, 

die best lastig te vinden is in het donker zeilen we met ruime wind richting Colijn. Ook de punten 

door Colijnsplaat, Kats en Goese Sas aan te doen willen we meepakken.  Nadat we even gebeld 

hebben met de Zeelandbrug of deze 24 uur draaide, hebben we de punten van Burghsluis laten 

liggen. De tijd gaat dringen en we varen door. meer punten aan deze kant van de OosterSchelde zou 

te veel tijd kosten. Via Kats naar Goese Sas. Het is een prachtige nacht , volle maan en een lekker 

windje. Het rif  hebben we er ondertussen alweer uitgehaald. Na de Zandkreeksluis het Veerse Meer 

op . Met hier en daar wat windstiltes  schieten we toch lekker op. Het plan is na het Rondje Bastiaan 

de Langeplaat even te rusten  in Oranjeplaat, onze thuis haven. Niets is wat het lijkt. 

 

 

Het Ronden van Bastiaan de Lange geeft aan boord al wat gespreksstof, want  echt ronden betekent 

binnendoor steken en via het geultje naar de andere kant. Op de plotter kleurt het water donker 

blauw en daar horen wij dus niet te komen met een 1.90 stekende Melody. Binnendoor  bij de 

ligplaatsen kan sowieso niet. Het geultje gaan we proberen, op de kaart staat 2.10 mtr. Dat moet net 

kunnen.  



 Langzaam varen we de sloot in. We horen de kiel over de bodem schrapen , maar het wordt al snel 

2.30 mtr. Net op het moment dat we denken er te zijn stuurde  Ronald te vroeg naar BB en we zitten 

muur-en muurvast. Niets is wat het  lijkt. 

 

Na half uur van alles proberen gaat de motor aan. We komen alleen maar vaster te zitten. 

Dieptemeter geeft nu 1.70 aan. Dat is met een diepgang van 1.90 mtr toch echt te weinig,  Na een 

uurtje komt de Vision aangevaren die ons te hulp schiet. Met de val uit de mast even een 

hefboompje maken en trekken maar. Jammer dat de val niet vast geknoopt zit, deze wordt dus uit de 

mast getrokken. Ach daar is het ook een reserve val  voor. Na een nachtje doorvaren op de laatste 

dag is niemand meer echt scherp. Nu nogmaals met de spi val en beetje bij beetje kwamen we losser. 

Uiteindelijk liggen we weer op 2.10 en kunnen we zelfstandig verder. Vision, nogmaals bedankt. Het 

geplande slaapje is er zodoende wel bij ingeschoten.   

Zondag 30/9 



Inmiddels is het al lang zondag geworden. 

Na alle opdrachten op het Meer te hebben uitgevoerd zeilen we richting de sluizen en op naar 

Vlissingen. De bruggen draaien voorspoedig en al snel finishen we in Vlissingen. Het kastje 

demonteren en het logboekje inleveren.  Voor de prijs uitreiking nog even een uiltje knappen, 

heerlijk na een nachtje overslaan.   

                 
                          

De organisatie zette iedere deelnemer even op de beamer met hun gevaren route. Prachtig al die 

verhalen. Dan komt natuurlijk de uitslag. Onze uitslag 3e plaats is niet slecht!!  Na de mosselen 

huiswaarts, Ronald naar Vlissingen en HJ terug naar Tholen. Al met al was het weer een fantastische 

tocht. Het weer  was prima en aan wind geen gebrek. 

 

Wat ons betreft zijn wij, Hans Jan Bonsma  en Ronald Passchier volgend jaar 

met de Capricorn weer van de partij!!  

 

 

 


