
Verslag van de 33e Duotocht. 

 

Tja, de Casa Aqua, spirit 28, verkocht en geen andere boot! 

Ook Frans die in 2011 meevoer als maat had al eerder zijn boot verkocht en heeft net als ik geen zicht 

op een alternatief. 

De belofte “geen boot “dan wil ik de Duotocht organisatie wel helpen maakt schuld, aldus geschiedde. 

Ruim van te voren ontving ik samen met 3 andere volgers t.w. Andre, Ko en Jelle, de zeilaanwijzingen 

van Sal en Willem. 

Zij hadden de aanwijzingen en de door de duotochters bij te houden data heel overzichtelijk gemaakt 

en de tocht zag er geweldig uit op papier dan wel te verstaan. 

Heel veel keuzemogelijkheden zouden de zeilers voorgeschoteld krijgen en samen met het aangepaste 

reglement, waar voornamelijk de verplichte slaapuren tot een eenmalige rustperiode van min. 10 

aaneengesloten uren waren teruggebracht, zouden de doorzetters toch de mogelijkheid moeten 

bieden om ook met een kleinere boot hoog te scoren. 

Voorafgaande aan de start op woensdag 26 sept. om 20.00 uur werden de Wimpels en Track en 

Trace kastje uitgedeeld en lagen er ruim voor de starttijd 14 schepen met hun bemanning gereed 

voor de tocht. Veel bekenden maar ook nieuwkomers waren op deze tocht afgekomen om in de 

komende 4 dagen te mogen genieten van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta. 

Het weer zag er de komende dagen redelijk uit met op het moment van de briefing een windkracht 5 

( De waarschuwingen waren net ingetrokken )  

Zelf had ik de route op papier al verkend en het is dan leuk om de analyses te horen om mij heen wat 

wie zou gaan doen na de start.    

 

Nog een warm buffet en de briefing door Sal en Willem gaf de deelnemers de laatste informatie 

voordat ze konden vertrekken.  

 

Zoals voorgaande jaren vertrok de Vision direct en lag om 20.12 uur al in de sluis met de hoop 

natuurlijk dat de deur achter hun dan ook gelijk dicht zou gaan maar dat deed de sluismeester niet 

zodat er 6 schepen in kwamen te liggen die de Westerschelde op gingen. 

Uit ervaring (4 x gevaren) wist ik eigenlijk al dat hiertussen de winnaar tussen moest liggen van de 

33e duotocht. Maar je weet het nooit natuurlijk! 

Ik kon het niet laten om na het overleg na de start nog even naar het havenhoofd bij de sluis van 

Vlissingen te rijden en het vertrek van de reeds onder zeil liggende schepen in donker gade te slaan. 

Er was veel scheepvaart op dat moment en de meeste zeilboten lagen tegen de stroom in over 

stuurboord richting de Boulevard om de grote schepen voorbij te laten gaan. 

Naar later bleek is de Faam doorgevaren naar buiten om uiteindelijk naar Stellendam te varen. 

Ik meen dat ik de Roos overstag zag gaan en af zag vallen richting Spijkerplaat en voor de veiligheid 

een lamp in het zeil had gehangen zo leek het tenminste.  

  

 

De volgers kregen max. 3 schepen om te volgen en op mijn lijstje stonden ,Aquzul,Capricorn en de 

Brainwaves. Maar als volger is het leuk om daarnaast toch ook de verrichtingen van de andere 

schepen gade te slaan. De Capricorn lag ook bij de schepen die gelijk de Westerschelde kozen richting 

de verplichte haven Breskens. 

Het jongste bemanningslid, Ries, van de Aquzul (oudste bemanningslid, zijn vader  Flip is 78 jaar)  

kwam de 1e nacht op het Veerse Meer op hun gehuurde Benetau  First 285  helaas ongelukkig ten val. 

Hij bezeerde zodanig zijn arm en been dat volle kracht doorvaren kon worden vergeten. 



Er werd even aan opgeven gedacht maar een dergelijk 4 daagse tocht met je vader geef je niet 

zomaar op natuurlijk en zij besloten op halve kracht voorlopig door te varen. 

Als volger, op dat moment nog onwetend van het voorval, zie je de Aquzul achterblijven op de rest. 

Zelfs met wat tegenstroom was de bootsnelheid op donderdag 27 okt richting het Goese Sas amper 2 

knopen terwijl er een mooie wind stond. Telefonisch contact lukt niet, er moest iets zijn met de Aquzul 

en ik sprong op mijn fiets richting het Goese Sas waar de Aquzul onder gereefd grootzeil zonder 

voorzeil net tegen de wind in was afgemeerd. Ries en zijn maat Flip(78 jr) stelde mij op de hoogte 

van wat was gebeurd maar wilde toch nog wel via Colijnsplaat naar Zierikzee om lekker te gaan eten 

en beloofde mij te bellen als ik wat voor hun kon doen. 

Aan de Track en tracé kon ik zien dat ze verder voor een lekkernij route gingen en waren gelukkig,  

gewassen en geschoren, op de prijsuitreiking zondags.   

De Capricorn was inmiddels al richting het noorden en had zo te zien het Brab.vaarwater reglementair 

geheel bevaren. Ik kon zien dat zij nog mooi met een slinger de scheidingston goed waren 

gepasseerd. 

“Ging bijna weer fout hè” Sms-tje ik naar Schipper Ronald en bemannning Hans Jan. 

Een eerdere tocht hadden zij heer gelaveerd tussen de boeien van het hoofdvaarwater. 

“We moesten even uitwijken voor een tanker, en toen even tegen de stroom in” kwam een Sm’tje 

terug. 

De Vision, die ik niet hoefde te volgen maar ik was nieuwsgierig, was al lang en breed op de Noordzee 

richting het Slijkgat na een nachtje doorzeilen en bij de Postbrug op het kanaal door Zuid Beveland zo 

kik later vernam, s’nachts even de mast hadden laten zakken omdat wachten voor een brug niet in 

hun schema past.  

Zij waren dus niet van plan om met hun Etap 22 stil te gaan liggen zolang er wind was en hadden hun 

route geheel op de stroom afgesteld zolang zij dat zelf konden bepalen.  

Overigens zat de tocht knap in elkaar, een kleine boot met korte mast kon b.v. de keuze opdracht om 

het Goes Sas, Kats en Colijnsplaat zonder onderbreking direct bevaren door onder de Zeelandbrug 

door te varen. Maar stroom blijft natuurlijk een grote bepalende factor in het geheel. 

Het was mooi om te zien hoe de Vision gebruik maakte van de mogelijkheid om in Rhoon 15 punten 

te halen en die vervolgens te benutten om s’nachts op de motor via de Maas en Dordtse Kil naar 

Strijen tufte op een moment dat er vrijwel geen wind meer was. 

De Brainwaves was op zaterdagmiddag nog ter hoogte van Tiengemeenten en had nog wat verplichte  

opdrachten uit te voeren die niet meer haalbaar bleken te zijn binnen de gestelde tijd zodat zij 

besloten  recreatief terug te varen. 

Voor mij een makkie  want alleen de Capricorn volgen was zeker te doen ook met af en toe een Sms -

tje naar Ronald en zijn maat. 

Zij gingen in de nacht van zaterdag op zondag het Veerse Meer op voor extra punten. 

Dat meer ken ik als mijn broekzak zei hij nog voor vertrek.” 

 

“uur vast gezeten bij de bastiaan de lange. Pfffg.Vision heeft los getrokken, touwtje uit de mast. 

Super!” afz. Capricorn 06.20.13   

 

Vision was nog even op weg geweest naar Burghsluis maar halverwege Z’zee-Burghsluis omgekeerd 

vanwege de stroom en daardoor achter de Capricorn het Veerse Meer opgegaan. 

 

Zondagmiddag 14.15 uur bijeenkomst Sal,Willem en de volgers om de inmiddels beschikbare journaals 

te controleren. 

En , wat te doen als iemand te laat komt? Het was inmiddels 14.45 uur. Er lagen nog wat schepen in 

het kanaal en de keersluisbrug draait normaliter 15.10 uur. 



Op het moment dat zij de volgers hadden gehoord maar erbij vertelde dat de jury zou beslissen ging 

tot onze verbazing om 14.55 uur de Keersluisbrug open en kwamen de laatste en o.a. naar later bleek 

ook de winnende boot First Passion”  om 14.58 over de finish. 

 

Sal had een prachtige presentatie gemaakt waarbij iedere boot en bemanning in beeld werd gebracht 

en de daarbij bijzondere verrichtingen. 

Het was leuk om tijdens en na de mosselmaaltijd met de schippers en bemanning te kunnen spreken 

en nog wat ervaringen uit te wisselen. 

Volgend jaar hoop ik hoe dan ook op een boot mee te kunnen varen hetzij met mijn maat Frans en 

anders wie weet als opstapper. 

Een jaar geen Duotocht? Ik moet er nog niet aan denken!  

 

 

Theo van der Kuijl  


