
Afzien en sentiment
Notities van vier dagen vader-zooncombinatie in de Circle of life tijdens de 33e Zeeuwse Duotocht

‘Kijk’, zegt Bouke, ‘De maan rust even uit op een wolkje.’
Ik kruip vanaf een ongemakkelijk rustplek tussen de zooi in de kajuit naar buiten en
ben op slag in sprookjesland. De maan staat aan een strak-donkerblauwe hemel.
Nergens een wolk, behalve dat ene kleintje waarin de maan een deukje drukt. In de
zilveren driehoek van spiegelingen op golvend water snellen we voort. Even lijkt er niets
anders te zijn. Geen geul waarin we moeten blijven, geen volgende haven om aan te doen,
geen vermoeidheid en slaap om tegen te vechten.

‘Trek in koffie’, zegt Bouke, terwijl hij de uitgeboomde genua wat laat vieren. Terug in de
tocht, in de nacht van het vierde etmaal op de Oosterschelde. De maan is weer gewoon de
maan, maar hoe! Hij is helemaal vol. Al twee nachten volgt de maan ons, als een zoeklicht. Ik
steek de spiritusbrander aan en begin met Bouke een melig filosofietje. ‘Wij zien nu geen van
de anderen, maar ook zij zitten onder deze maan en ze zien hem waarschijnlijk net zoals wij.
Dat hebben we gemeen. De maan verbindt ons. De tocht van dit jaar gaat de geschiedenis in
als Duotocht met maan.’
Bouke antwoordt niet, maar pakt z’n smartphone. Na een halve minuut roept hij
scheepsnamen en locaties en maakt voor de zoveelste keer een vergelijking waaruit blijkt dat
wij met onze strategie niet de goede keuzes hebben gemaakt. Easy going kind van deze tijd.
Ik stam nog uit de periode van ‘gegist bestek’ en ‘behouden ware koers’. Eenmaal de haven
uit was je gewoon weg. Verder geen gedoe. Een wereldje apart. Contact met wie of wat dan
ook en verhalen kwamen pas later, na terugkomst. Bouke staat via z’n smartphone permanent
in verbinding met… vul maar in. In ieder geval volgt hij elke paar uur de posities van de
dertien andere deelnemers aan deze tocht. Hij beleeft de competitie real time, heel anders dan
ik.
Bouke:
Na meer dan drie dagen en nachten denk ik
wel een voorlopige balans te kunnen opmaken
van deze tocht. Hij valt me niet mee. Ja, het is
een zegen dat we niet meer hoeven te
boekhouden, zoals in vorige jaren. Dat werd
bij ons aan boord altijd een prakje nat papier
met inktvlekken. Maar het schrappen van de
verplichte rust maakt alles wel zwaar. En dan
kunnen ze in Vlissingen wel zeggen dat het
iedereen vrij staat om de rust te nemen die hij
nodig heeft, maar zo werkt dat natuurlijk niet. Want als wij de boot een paar uur stil leggen,
weet je dat de anderen doorvaren. Dat voelt dan net als afhaken.
Die ene verplichte lange rust, de vorige nacht, was dan ook heel hard nodig, maar je kunt daar
niet opnieuw een paar dagen lang op teren. Ik had vanmiddag bijna de handdoek in de ring
gegooid. Blij dat ik het niet heb gedaan. Want we waaien nu op de Oosterschelde met een
lekker bakstagwindje richting Kanaal door Zuid-Beveland. In Hansweert kunnen we zelfs nog
een paar uur pitten in de zekerheid dat we dit jaar het einddoel halen.

Drie etmalen eerder
Rob:
We zijn voor de start niet zo uitgerust als we hadden willen zijn. Wel hebben we ons goed
voorbereid en daarbij tal van scenario’s doorgenomen: als dit… dan dat. We weten precies



aan welke voorwaarden de zeilaanwijzingen moeten voldoen om voordeel te putten uit een
start via de Westerschelde of juist een eerste traject via het Veerse meer. Start over zee is al
bij voorbaat geen optie, niet alleen vanwege het tij, maar vooral omdat onze boot er niet voor
is toegerust. Het interieur is afgestemd op een dagtochtje op de plas: te fragiel, openklappende
kastdeurtjes, ontbrekende handgrepen, nergens iets om te sjorren, een kookhoekje dat afbreekt
als je er onverhoopt tegenaan stuitert. Kortom: het wordt een keuze tussen kanaal of
Westerschelde. We hopen op het laatste, want we houden niet zo van dat kanaal. Dan komen
de zeilaanwijzingen en we maken onze eerste fout. We zitten zo vastgeroest op het spoor dat
we met onze analyse vooraf hebben geconstrueerd, dat het niet tot ons doordringt dat het
Veerse meer niet één verplicht doel heeft. En daardoor kiezen we voor het kanaal. We gaan
een half etmaal tegemoet waarin we een paar punten kunnen pakken, maar veel tijd verliezen
voor het halen van de verplichte doelen. Die ontdekking doen we natuurlijk pas later. Hij
verhindert dus niet dat we een prachtige eerste nacht hebben.

Bouke:
Ik vind het Veerse Meer eigenlijk een water van niks. Rob heeft me wel eens een stuk tekst
voorgelezen van de Zeeuwse dichter Van Schagen, die staande op de vestingwal van Veere
het trekkende tij in het Veerse Gat bezong. Daar is helemaal niets van over in die langgerekte
geul tussen vakantiehuizen door.
Maar nu, in de nacht, is het anders. De wind is zwak en het is doodstil om ons heen. De
zwarte contouren van de beboste oevers geven een bijzondere intimiteit. Ik zit soms onbewust
m’n adem in te houden en schrik telkens weer als de spiksplinternieuwe zeilen kraken.
Rob zit een beetje te klooien met zijn nieuwe navigatieprogramma. Daar zitten kaarten in
waar veel te veel op staat. Vanaf je plekje in de kuip zie je tussen alle cijfertjes en symbolen
je boot niet meer. Dus duikt hij steeds onder de buiskap om beter te kunnen zien en komt dan
half verblind weer aan de duisternis wennen. En dan geeft hij mij een paar aanwijzingen die al
lang niet meer nodig zijn, want ik heb in mijn smartphone voor een paar tientjes de
Navionics-app geïnstalleerd. Die hoef ik alleen maar af en toe even uit m’n broekzak te halen
om precies te weten waar we zijn en hoe het verder moet.
Lekker makkelijk. Zonder echt om me heen te kijken concentreer ik me op het schermpje in
mijn handpalm en geef een ruk aan de helmstok als het blauwe puntje te dicht in de buurt van
het rode puntje komt. Dat is er geworden van het nachtzeilen anno 2012, of althans, dat is het
nachtzeilen waartoe ook wij ons laten verleiden. Ik denk terug aan de duotocht van vijf jaar
geleden, een van de donkere nachten, zonder maan destijds. Geen GPS of wat voor
schermpjes dan ook aan boord, geen getrack-and-trace. Amper genoeg stroom om vier dagen
lang met een mobieltje het vertrouwde brommende stemgeluid van Jan Mastenbroek te
kunnen horen. In het pikkedonker opkruisend in een smalle geul. Ik plat op mijn buik met een
zaklamp op het voordekje. Zeiknat inmiddels door opspannend water en bij ieder overstag
gaan geteisterd door de schoten van het klapperende fok. Om de zoveel tijd een schreeuw naar
achteren, vaak nog herhaald door een hardere schreeuw omdat Rob de reservebatterijen voor
zijn gehoorapparaatjes was vergeten. Als een jager lag ik daar…de betonning als mijn prooi
en steeds weer een kick als een baken zichzelf met zijn rode of groene reflector
verraadde…heerlijk!

Al vegend over het schermpje van de smartphone denk ik met enig heimwee over hoe snel de
ontwikkeling gaat; hoe veel er aldoor verandert in de wereld om ons heen. We staan er bijna
niet meer bij stil maar, hoe klein en onbetekenend ze ook lijken, ze betekenen veel voor hoe je
de dingen beleeft.



Zo scharrelen we deze nacht geluidloos tussen de onverlichte bakens door, blij met de nieuwe
zeilen. De hoek tussen de slagen over bakboord en stuurboord is in dit golfloze water 100 tot
110 graden. Dat hebben we met het oude tuig nooit bereikt.
Als alle bonuspunten binnen zijn, behalve die van Oranjeplaat omdat daar de wind recht in het
gat staat, is Rob zo genereus om mij een paar uur slaap aan te bieden. Vlak voor de
Zandkreeksluis komt hij me porren. Ik heb hem laten beloven mij het werk aan dek te laten
doen. En nu we aan de wachtsteiger liggen is het bijna vijf uur in de ochtend. Ik zet de wekker
op kwart voor zes, want we willen met de eerste schutting mee.

De weg omhoog
Bouke:
Dikke shit! Wekker niet gehoord. Ik ben wakker geworden door de motor van ‘Layam’. Die
lag achter ons aan de steiger en is nu in de sluis.. Rob slaapt nog. Dat is een wonder want bij
het minste gerucht is hij altijd meteen aan dek. Dan zie ik de reden. Terwijl ik sliep, heeft hij
weer zitten rekenen en schema’s zitten maken, tot de slaap ook hem overmande. Papieren en
pen liggen op de vloer.
Nu we toch te laat zijn, moeten we ook maar profiteren van de tijd die de sluis nodig heeft om
heen en weer te schutten. Ik bak eieren met spek en tomaten. De geuren hebben op Rob een
betere uitwerking dan de wekker. We ontbijten, vullen alle thermosflessen met heet water,
doen een paar rek- en strekoefeningen en zijn er weer helemaal klaar voor. Rob heeft
berekend dat omhoog naar het Hollandsch Diep de beste keus is. Op de Oosterschelde kunnen
we naar zijn zin niet voldoende profiteren van het tij. Pakken we de Grevelingen, dan lopen
we kans te blijven hangen voor een van de sluizen van het Volkerak. Recht omhoog dus. Dat
begint met een mooie ochtend op de Oosterschelde.

Rob:
Er is even contact met thuis. Leuk idee, dat ze daar wakker worden en nog voor het ontbijt
even willen weten waar iedereen uithangt. Mijn lieve moeder van bijna 90 maakt het nog
bonter. Ze weet haar weg te vinden op het internet en omdat ze altijd slaapt met vele
tussenpozen, heeft ze de hele nacht het scherm naast haar bed aangelaten. Elk half uur moest
ze even kijken en volgens haar waren Bouke en ik mooi de weg kwijt op het Veerse meer, zo
idioot besluiteloos voeren we herhaaldelijk van oost naar west en weer terug, ‘een keer zelfs
een heel rondje’.
De enige zorg die ze thuis hebben, gaat over onze snelheid. Ze zien ons maar 9 kilometer per
uur varen en de anderen 12 tot 14. Bouke en ik pakken het signaal op. Is het verschil met de
andere schepen zo groot? Nu we zo’n beetje aan het eind van de Vondelingplaat zijn, kunnen
we wel een stuk naar de Keeten afsnijden en de spi hijsen. Bouke gaat onmiddellijk aan de
gang met de voorbereidingen. Dat doet ie steeds, mij het werk op het voordek uit handen
nemen. Ik heb daar gemengde gevoelens over. Er blijkt zorgzaamheid uit en dat is mooi, maar
ik wil niet dat hij me gaat zitten sparen. Dat mag hij over twintig jaar. Tegelijkertijd is het ook
wel lekker dat ik kan blijven zitten in die superzitzakken die we op de dag van vertrek nog
gauw hebben aangeschaft.



‘Het sluitstuk van de boom zit vast’, roept Bouke vanaf de boeg. Hij duwt en trekt en wringt,
maar aan beide einden van de boom is in het beslag geen beweging meer te krijgen. Dat zal
ons toch niet gebeuren. Negen kilometer per uur, dat moeten er elf kunnen worden en die
boom gaat dat niet verhinderen. Ik vind een hamer in de bakskist. Dat helpt. De hamer blijft
de rest van de tocht paraat, naast de lierhandle.
Elf knopen. Zo gaat ie goed. Ik ga aan het
rekenen. Hoe komen we uit bij het Spui?
Bouke pakt zijn smartphone van de oplader en
zingt een litanie van scheepsnamen en posities
van de anderen. Voor het eerst beseffen we
dat de mannen die meteen over zee zijn
gegaan en de slimmeriken die via de
Westerschelde en de Oosterschelde nu ook op
zee zitten een geweldige voorsprong op ons
hebben. Tegen de tijd dat wij op het
Hollandsch Diep aankomen, hebben zij
minstens de helft gedaan van wat wij daar
boven nog moeten doen.
‘Maar wij hebben al een portie punten van het
Veerse meer’, opper ik. ‘Zij hebben er méér,
werpt Bouke tegen, ‘bij de Roompot eruit en
via Stellendam naar binnen levert je
automatisch 35 punten.’ We kennen de
zeilaanwijzingen inmiddels uit het hoofd.
Daar hadden we beter voor de start even een
half uurtje de tijd voor kunnen nemen.

Bouke:
Vlak voor de havenhoofden van de Krammersluis gaat de spi naar beneden. Dat was een
beetje riskant, want je weet het maar nooit als er een hamer aan te pas moet komen. Ik twijfel
even over Oude Tonge. De vaart heen en terug is goed bezeild. Maar Rob is onverbiddelijk:
‘Eerst de verplichte doelen, daarna kijken hoeveel tijd we over hebben. In voorgaande jaren
heeft het ons steeds weer opgebroken dat we teveel tijd namen voor extra uitstapjes’.
Het is de gebruikelijke spanning tussen ons. Ik wil wel graag een beetje jagen. Hij spant
overal een vangnet onder: wat … als…? En het is waar dat we in voorgaande jaren al
meerdere malen in het laatste etmaal van de tocht ons Waterloo vonden wanneer de wind
wegviel.
Met een geleidelijk toenemende wind gaan we met een redelijk gangetje naar boven en
pakken in Dintel Sas ons eerste verplichte punt. Eenmaal op het Hollandsch Diep gaat het
lekker blazen. Ik zie hoe de boot tegen zijn eigen golf op probeert te klimmen. Sneller kunnen
we niet. Na een dik uur doen we Strijen Sas aan en kijken dan in westelijke richting tegen dat
hele lange eind aan naar Stellendam. Wind tegen. Rob wil dat graag doen. Hij heeft zelfs een
voorkeur voor aandewindse koersen. Omdat de boot dan lekker vast ligt. Hij wil dat ik een
paar uur slaap gaat pakken als buffertje voor de komende nacht. Ik aarzel. Hij heeft een
slijmbeursontsteking in zijn rechter elleboog. Hoe vaak moet hij overstag in dat smalle water
naast de scheepvaartgeul en met die pijnlijke arm bliksemsnel de fokkeschoot doorhalen? Tot
nader order toch maar wat rust zien te krijgen. We moeten ervan uit blijven gaan dat elk van
ons zijn grenzen kent.



De fuik van het Spui
Rob:
We tornen op tegen venijnige korte golven.
Soms zijn ze bijna vierkant. De boot remt er
sterk door af en ik kan geen al te hoge koers
varen. Toch zit ik prinsheerlijk op mijn
waterdichte zitzak en zet me schrap. Het altijd
bezige Hollandsch Diep met jagende wolken
erboven, mijn tevredenheid over het nieuwe
high aspect voorzeiltje, de dikke stapel met
boterhammen die Bouke nog even heeft
gesmeerd, de onmetelijk grote afstand tot de
sores van alledag… het is allemaal goed.
Te oordelen naar de golfslag stroomt het hier
nu. Ik heb al vaak uitgekeken naar een
infopunt waar je snel even aan de weet kan
komen of ze bij Stellendam spuien en vooral
wat het peil is op het Haringvliet en hoeveel water ze uitlaten. Niet omdat het van grote
invloed is op de geringe stroom die hier meestal staat, maar omdat je dan iets meer weet over
de stroom in het Spui. Dat water is als een fuik. Je kunt er de stroom alleen doodzeilen als het
stevig waait en zelfs dan moet je nog jongleren op de plekken met bomen en gebouwen op de
oever. Staan de sluizen open bij Stellendam, dan stroomt het in ’t Spui eerder en langer naar
het zuiden dan wanneer ze het peil in het Haringvliet wat opkrikken om in de Nieuwe
Waterweg het zout buiten te houden.
Ik ga weer aan het rekenen. De wind zal afnemen vanavond en vannacht en hij blijft
overwegend zuidwest. Helemaal naar Rhoon is dan te riskant. Als we te lang over de
terugtocht doen, blijven we in het Spui hangen. Zelfs voor het verplicht punt Blinkvliet
zouden we moeten mikken op een uurtje rond de kentering. Dat is vannacht rond een uur of
drie. Dat betekent eerst naar Stellendam. Het blijkt alweer een besluit met beperkte
houdbaarheid. Want voordat we Tiengemeten voorbij zijn bedenk ik me. De kortste route naar
Stellendam is niet bezeild. Als de wind nog verder gaat inzakken wordt het sukkelen en lopen
we kans om pas morgenochtend bij het Spui aan te komen als dat alweer negen uur lang naar
het noorden stroomt. Dan liggen we eruit als de wind zwak blijft. Dus nu eerst naar Blinkvliet.
Daar komen we dan niet meer weg, maar dat verandert om drie uur vannacht. Kunnen we ook
nog een paar uur een tuk doen. Een bijzonder water, dat Spui. Juist door dat ongewisse is het
altijd weer een van de aardigste puzzelstukjes in deze tocht.

Een herentochtje
Rob:
Om half vier schrik ik wakker van de wekker. Bouke slaapt er doorheen. Nog half in m’n
slaapzak steek ik m’n hoofd naar buiten. Alles daar is nat en koud. Waarom doen we dit? De
natriumlamp bij de haveningang van Blinkvliet geeft een spiegeling op glad water, verder is
alles diepzwart. Misschien waait het verderop wel, maar hier niet. Stroomt het al de goede
kant uit? Niets dat daarop wijst. Ik zie ons in gedachten de haven uitdobberen en gegrepen
worden door een noordgaande stroom. Dan hoor ik motorgeronk. Een klein vrachtschip komt
op vol vermogen het Spui in en schuift tien minuten later traag langs de haveningang.
Duidelijk! Stroom in goede richting. Actie nu. Ik besluit Bouke te laten slapen, trek het dikste
pak aan dat we aan boord hebben, hijs de zeilen en zet af. Eenmaal op de rivier neemt de
stroom ons geluidloos mee. Het waait zelfs een beetje. Met tien minuten laveren zullen we bij



de bocht zijn. De bocht? Om me heen is alleen maar diepe duisternis. Het schermpje boven de
kajuitingang geeft zelfs op nachtstand verblindend licht. Maar wat erger is… ik krijg de
schaalgrootte niet goed ingesteld. Bouke heeft gelijk. Mijn navigatieprogramma werkt
uitstekend als je er met je neus bovenop zit, maar niet als hulpje voor de roerganger.
‘BOUKE!!!’ Het vee achter de dijk moet ervan zijn geschrokken. Hij verschijnt binnen een
paar seconden met slaapzak en al in de kajuitingang. ‘Vlug je mobiel! Ik zie niet waar ik
vaar.’
Voor de zekerheid maak ik een paar korte slagen totdat hij aanwijzingen kan geven. Na
twintig minuten zijn we het gat uit. Bouke komt met thee en dikke boterhammen naar buiten
en belooft eieren met spek tijdens het rak terug. Ik voel dat het een goede dag gaat worden en
maak in gedachten een steeds langer wordende lijst met fijne dingen, met als laatste het
moment dat we vanavond ergens tussen zeven en negen in onze kooi zullen duiken voor een
echte boerennacht.

Bouke:
Op de terugtocht van Stellendam naar de Volkeraksluizen ontmoeten we First Passion.
Kaarsrechte koers, snijdend door de golven, zeilen perfect getrimd, alles is strak aan die boot.
Ik weet hoe spartaans het interieur van zo’n racebakje is en benijd die mannen niet.
Het belooft een mooie rustige dag te worden met redelijk goede wind en een duidelijk eind.
Zierikzee als slaapplaats is het hoogste wat we kunnen bereiken. Lukt dat niet, dan wordt het
St. Annaland. Zouden we niet meer op tijd van de Grevelingen af kunnen komen, dan blijven
we in Herkingen. In die reeks zit nergens een keuze waaromheen onze gedachten de hele dag
kringetjes gaan draaien. Vandaag zal ik ervoor zorgen dat we het goed hebben. Goed eten en
drinken, beurtelings even plat, dit wordt een herentochtje.

Rob:
Bouke dringt er maar steeds op aan dat ik
probeer te slapen wanneer hij stuurt. Hij heeft
gelijk en we hadden het ook wel afgesproken,
maar het lukt me niet. Er is zoveel ter zien en
te beleven buiten… Daar doorheen slapen is
zoiets als naar een concert gaan met
oorproppen in. We maken een deal. Hij doet
het Volkerak en ik de Grevelingen. Dat is
mijn thuiswater. Het leuke aan de Grevelingen
is dat je bijna altijd rond kunt komen zonder
ook maar ergens te hoeven opkruisen. Met
zuidwestenwind moet je rechtsom, met westenwind linksom en met een noordwester weer
rechtsom. Zo doen we het ook nu.
Bij de hoek van Bommenede, waar bij zuidwestenwind een venturi-effect optreedt, zie ik voor
ons een boot met een modern, breed, plat achterschip vreselijk uit het roer lopen. Dikke
paniek daar aan boord. Ook wij krijgen een paar fikse vlagen over ons heen, maar blijven
keurig op koers. En ook nu is er niet meer dan één vinger aan de helmstok nodig. Dat zijn de
momenten waarop ik blij ben met ons bootje. Ze mag dan wat minder snel zijn, ze is goed
voor ons. Even later zien we de Vision het rondje volmaken om de Stampersplaat. Dapper
bootje met een paar bikkels erop die niet zijn klein te krijgen.
Natuurlijk maken ook wij een rondje om de plaat. Omdat we voldoende tijd hebben (want
inmiddels is al besloten dat we in Herkingen overnachten), neem ik de grote variant onder de
Archipel door. Ik hou niet zo van dat gepiel in kleine hoekjes en gaatjes.



Bouke:
Het is alweer donker als we op zoek gaan naar het palenstraatje van Herkingen. Het voel als
een voorlopige thuiskomst. We hebben onze warme hap al op en spreken af met een goede
borrel de slaaptijd in te luiden. Juist als we ter kooi willen gaan komt Vision binnen. Even de
steiger op. Enthousiaste mannen die met nog een etmaal te gaan al stilletjes rekenen op een
overwinning. Ik heb ze de afgelopen dagen gevolgd en heb ronduit bewondering voor hun
strategische keuzes. Daarmee komen ze ver, vooral als je bedenkt dat ze waarschijnlijk de
laagste rompsnelheid hebben van de hele vloot. Het enige echte voordeel dat ze met niemand
hoeven te delen is de ophaalbare kiel. Daarmee kan je nog eens een gokje wagen en
behoorlijke stukken afsnijden over de platen. De steigerpraat duurt niet lang. Iedereen
verlangt naar zijn kooi.

Afzien en sentiment
Bouke:
Dit wordt de dag van de duidelijkheid. Ik begin nu echt spijt te krijgen van de tijd die we
hebben doorgebracht op het Veerse Meer. Ik heb er een hard hoofd in dat we de tocht binnen
de tijd kunnen uitzeilen, zelfs zonder verder ook maar één keuzehaven aan te doen. De start
vanochtend in Herkingen was traag, met weinig wind. En het duurde me allemaal te lang
voordat we in St. Annaland waren. Het is nu alweer halverwege de middag en we zitten nog
maar achter in de Pietermankreek. Rob krijgt wat hij wilde: een heel tij mee naar de
Betonhaven en vanaf negen uur vanavond weer stroom mee richting Kanaal door Zuid-
Beveland. Maar ik merk nog weinig van dat tij en het hele traject naar het westen hebben we
tegenwind. Rob maakt korte slagen in de smalle geul. Ik zie dat hij geïrriteerd raakt door de
vervelende zeegang die hier staat. We beuken er zo hard tegenin dat de boot soms vrijwel stil
valt. En wat als we de Betonhaven niet op tijd halen? Nu spoelt het water soms nog over de
kuiprand naar binnen, maar de wind zal wel weer gaan inzakken. Onze voeten zijn klam en
koud in te dunne laarzen. Ik dacht er na de verplichte slaap van afgelopen nacht weer dagen
tegen te kunnen, maar voel me nu alweer moe.

Rob:
Ik zit met koude voeten in mijn hoekje in de
kuip en kijk over het knobbelige water.
Overstag gaan en koers houden gaan
gedachteloos, ongeveer zoals je loopt of fietst.
Striemend buiswater woelt bij de mastvoet
een opgeschoten val los. Ik zie het langzaam
gebeuren, maar – als in een soort roes – doe
niets, zelfs niet wanneer het val overboord
spoelt en als een lange staart achter ons aan
sliert. Pas na twintig minuten popt ergens uit
het niets de herinnering op aan die Nacht van
Spakenburg, toen we een mooie positie in het
veld verloren doordat een losgeraakte
spinakerschoot verstrikt raakte in de
meedraaiende schroef van de
buitenboordmotor. We hebben hem toen
moeten lossnijden en waren voor de rest van de wedstrijd vleugellam. Ik buig me over het
achterdek en zie dat het val in de schroef is vastgedraaid. Dan pas besef ik dat ik m’n scherpte
kwijt ben. Bouke komt in actie. Hij wurmt zich tussen achterstag en hekstoel door maar kan er



niet bij. Spiegel en motorstaart verdwijnen bij elke golf half onder water. Ik laat de boot
bijliggen. Klassieke langkielers kunnen dat als geen andere. De snelheid loopt terug tot een
halve knoop en we liggen nu onder constante helling zo vast als een betonblok. Tot over zijn
heupen moet Bouke over de rand. Ik zit op zijn benen en klauw tien nagels in zijn zeilpak. Hij
kreunt en steunt, slaakt een karatekreet en dan is het klaar, de bikkel! Maar hij is nog niet
binnen. Behalve de gladde staart van de motor zit nergens iets waaraan hij zich kan
opdrukken. Ik zet me schrap en centimeter voor centimeter trek ik hem op het dek. We zitten
beide minutenlang na te hijgen. ‘Tijd voor een opkikker’, zegt Bouke, ‘ik ga soep maken.’

Bouke:
Na de soep neem ik het roer over van Rob. Als we bij Wemeldinge de ingang van het kanaal
passeren, welt plotseling de gedachte op ermee te kappen en de rest van de tijd ontspannen
naar Vlissingen te varen en intussen gebrek aan rust in te halen. Maandagochtend begint voor
mij al direct een drukke week met veel overleg over grote belangen. Dan moet ik fit zijn. En
als we de tocht alleen maar kunnen uitzeilen door non-stop in touw te zijn, trek ik dat niet. In
het schema van Rob zit ook nog steeds het plan om tussen twee en zes uur vannacht de Schaar
van Valkenisse te doen.
Ergens halverwege het Brabants vaarwater gooi ik het eruit: ‘Zierikzee wordt het moment van
de waarheid.’ Vragende blik bij Rob. Ik probeer uit te leggen wat ik bedoel. Hij begrijpt dat
wel, maar vraagt zich af waarom ik me daar nu al druk over maak: ‘Denken over stoppen kan
altijd nog als werkelijk vaststaat dát we het niet zullen halen. En waarom zou dat in Zierikzee
zijn? Als we het plan om de Schaar van Valkenisse nog even mee te nemen laten varen,
hebben morgen nog een zee van tijd.’
Het is logica tegen gevoel. Na een paar minuten waarin we elk onze eigen gedachten ordenen
zegt Rob: ‘Maar als je een reden hebt om sowieso de tocht af te breken, dan doen we dat. Het
moet voor ons allebei goed en leuk blijven. Ik heb daar geen moeite mee.’
Nu ligt de bal weer helemaal bij mij. Dat ga ik mezelf later niet vergeven, als we ook dit jaar
de tocht niet uitzeilen. Ik probeer de belangen te wegen, maar kom er niet uit want ze zijn niet
van gelijke soort. Ik beperk het probleem door na te gaan wat me het meest dwars zit: dat is
de vrees dat deze dag eindigt in een kansloze poging om met zwakke wind en tegenstroom die
Betonhaven te bereiken. Het is al kwart voor zes. Maar dan zie ik ook de uitweg en roep: ‘We
pakken eerst de Betonhaven en pas daarna Zierikzee. Dan varen we wel een stukje om, maar
daar hebben we tijd voor.’
Ik zie Rob’s gezicht opklaren en meteen haakt hij aan bij deze oefening in polderen. ‘Dan
beloof ik dat jij vannacht in Hansweert voldoende slaap krijgt.’ Hij duikt naar binnen waar ik
hem amicaal hoor bellen met iemand op de verkeerspost Hansweert. Met een brede grijns
komt hij weer aan dek. ‘Geregeld! Maakt niet uit hoe laat het wordt vannacht, ze draaien de
bruggen voor ons.’ De bedoeling achter deze actie zal ik pas later merken.
Om half tien zijn we alweer onderweg naar Zierikzee. We hebben de laatste paar uur méér
van de andere deelnemers gezien dan alle voorgaande dagen bij elkaar. Ik voel me goed, een
stuk lichter dan afgelopen middag. We gaan het halen! In de Betonhaven hebben we de HA-
fok verwisseld voor de genua en daarmee maken we toch nog 4 tot 5 knopen over de grond.
Rob ligt binnen even te pitten, of hij doet alsof. De volle maan schijnt ongekend fel in m’n
gezicht. Hij betovert de Oosterschelde in een grote schijf van platina. Heel langzaam schuift
een klein wolkje voor de maan… nee, het duikt er net onder. ‘Kijk’, zeg ik (tegen wie
eigenlijk?), ‘de maan rust even uit op een wolkje’. Meteen staat Rob buiten. Zie je wel, hij
sliep niet. Die man slaapt nooit. Hij staat met de blik op oneindig even over het water te staren
en gaat dan koffie zetten, ondertussen vage dingen zeggend over de maan die ons allen
verbindt of zoiets. Ik pak m’n smartphone om even te kijken waar iedereen uithangt.



Rob:
Fluisterzeilen
Mijn mooiste zeilmomenten beleef ik als bij zwakke wind het tuig zo goed is getrimd, dat de
boot veel sneller vaart dan je zou verwachten. Er lijkt dan een mysterieuze kracht aan het
werk te zijn, een onzichtbare hand die je voortduwt. Fluisterzeilen noem ik dat. Het begint ter
hoogte van Kats en duurt voort tot aan het kanaal. Er is vrijwel geen wind meer, en nauwelijks
golfslag. De boot leunt gerieflijk tegen de vloedstroom en we snijden fluisterend door het
water, vijf knopen over de grond. De hele immense waterplas voor ons alleen. De wereld er
omheen in diepe rust. Niemand die ons ziet. Zelf hebben we ook genoeg aan onze eigen
gedachten. Het is goed zo. We gaan het halen.
Om kwart over drie meren we af achter het remmingwerk aan de zuidzijde van de sluis. Zo
wou ik het hebben, open water voor ons, tot aan de finish. Om rond de kentering bij Breskens
aan te komen, moet ik om zes uur gaan varen. Dat kan in alle stilte. Bouke laat ik pitten. Hij
heeft maandag een zware dag. Ik schuif de wekker onder m’n hoofdkussen en ben weg.

Epiloog
Rob:
We zitten weer in de auto en hebben ruim twee uur te gaan. Een mooie laatste dag was het. Na
de natte, kille uren de warmte van de zon, het ochtendlicht op de vele grijstinten van die
prachtige Westerschelde. Bouke die redelijk uitgerust de eieren met spek bakte die hij me al
op het Haringvliet had beloofd, een relaxte middag met voldoende tijd om onze zooi op te
ruimen en uiteindelijk het grote familiegevoel rond de goed gevulde mosselpannen. Er was
één moment op de avond dat nog lang bijblijft. Dat was het uitreiken van de tinnen bordjes
aan de mannen van de Aquzul. Ook vader en zoon, maar dan een halve generatie verder. Toen
ze de felicitaties in ontvangst namen, keken Bouke en ik elkaar aan en zagen dat we hetzelfde
dachten: ‘We hebben nog wel twintig jaar tegoed!’
Nu we onderweg zijn, voelen we opnieuw onze vermoeidheid, maar we zijn ook alweer bezig
met de tocht van volgend jaar.
‘Volgend jaar moet de boot helemaal oké zijn voor op zee.’
‘Ja, dan breken we eerst die banken af met die stomme deurtjes die steeds openvallen.’
‘En ik wil ook opklapbare kooiplanken, zodat we kunnen liggen zonder aan de lage kant
tussen de rotzooi te belanden.’
‘Die hangkast aan bakboord moet er ook uit. We hebben toch niets om op te hangen.’
‘Daar maken we een paar schappen.’
‘Maar waar laten we dan de emmer?’
‘Onder het achterdek. Bovendien gaat piesen veel beter in een fles met een wijde hals.’
Zo gaat het verder. Na een half uur hebben we de boot compleet verbouwd. Na nog een half
uur is alles perfect en tegen de tijd dat we zijn uitgepraat vergeten we dat het ondanks alles
toch een klassieke langkieler blijft en winnen we de tocht van volgend jaar.


