
Het blijft leuk en uitdagend om puzzeltochten te varen door de combinatie van voorpret (puzzelen en 

boot aanbrengen), uitvoeringslol (alle moeilijkheden oplossen en van de prachtige natuur genieten) en 

napret (vergelijken met anderen en ervaringen uitwisselen). En dit jaar hebben we een nieuwe boot die 

allerlei extra mogelijkheden bied zoals meer snelheid en comfort. 

Een paar jaar terug hadden ik en mijn maat in een First Class 8 al eens de duotocht van Vlissingen 

gevaren. Dat was toen geweldig door het rustige weer en een relatief snelle boot die onder de Zeeland- 

en Haringvlietbrug door past. Dat bleek ideaal te zijn om heel de delta door te varen (inclusief ondiepe 

geulen) en allerlei havens aan te doen. We hebben toen zelfs veel slaap gehad (noodzakelijk voor mij om 

het vol te houden) en heel veel punten verzameld door alle havens langs de route aan te doen. Het basis 

prinicipe om zo mogelijk geen trajecten dubbel te varen hadden we toen goed uit kunnen voeren. 

Met de niewe boot (een Farrier 31 trimaran) zou dit op eenzelfde manier moeten kunnen, alleen dan 

sneller. Nadeel is dat de vrije doorvaarthoogte 15,5 meter is, wat oplosbaar is doordat de mast 

gestreken kan worden. In combinatie met meer stabiliteit (zodat hardere wind niet direct tot bikkelen 

leidt) en comfort (geen scheefstand en voldoende sta hoogte binnen) lijkt ons de duotocht nogmaals te 

varen een fijne ervaring. 

 

Ter voorbereiding de laatste stand van de regelementen eens goed gelezen en daar staat haast terloops 

dat deze tocht  gebaseerd is op monohull schepen. Dat is een flinke streep door de plannen. Dan maar 

een mail naar de organisatie om te vragen of we toch mee mogen doen.  

Het blijft een dikke twee weken stil, wat logisch is zo net na de zomervakantie. Toch maar vast de getij 

tijden en hoogten opgehaald om eens te kijken waar de kritische tijslots liggen op het Spui (om rond de 

kentering er op en weer af te komen), de Oosterschelde voor de onbelemerde doorvaart van de Zeeland 



brug (2h rond laagwater) en de Westerschelde voor voldoende stroom mee. En natuurlijk hoog waters 

voor de getijde havens die droog vallen. 

Dan komt eindelijk reactie van Sal Cracau waarin we hartelijk welkom geheten worden om aan de 

prestatie tocht mee te doen, echter buiten mededinging voor de klassering. Gemengde gevoelens levert 

dat op. Eigenlijk logisch want het snelheidspotentieel van de trimaran is veel hoger, al bepaald de wind 

of dat ook waar wordt. In overleg met mijn maat besluiten we om dan de duo light te varen, zodat we 

wel de puzzel kunnen plannen en uitvoeren maar niet zo hoeven af te zien. 

Goed de plannen kunnen dan concreter worden: HW Vlissingen op vrijdag om 19:55 drie dagen voor 

dood tij. Afhankelijk van de wind kan dat voldoende zijn om met stroom mee de Westerschelde op te 

gaan tot in Hansweert. Anders over het kanaal starten richting Veerse meer. Uit de voorgaande edities 

van vaaraanwijzingen op de website blijkt dat de duotocht light niet op het noordelijkste deel verplichte 

opdrachten krijgt, dus het Spui, de Slijkgeul en Haringvlietbrug vallen buiten de puzzel. 

Om het moeilijk te maken heeft de Zeeland brug beperkte openingen (om 12:10 en 19:10 en zaterdags 

ook om 9:10) door onderhoud, en de laag waters op de Oosterschelde zijn dan een belangrijk onderdeel 

van de planning. 

Een eerste opzet met een gemiddelde bootsnelheid van 7 knopen (haalbaar vanaf windkracht 4) en alle 

tussenliggende havens aan doen laat zien dat via de Westerschelde of het Veersemeer starten de 

mogelijkheid open houd om op het volgende laag water onder de Zeelandbrug door te gaan. Andere 

alternatieven (buitenom naar de Oosterschelde of richting Blankenberge) komen slechter uit op het tij 

om stroom mee te hebben. 

Aan het andere eind van de puzzel rond de finish tijd zijn helaas dezelfde routes optimaal dus 

Blankenberge en rond de kop van Walcheren varen passen niet goed in een optimale route. Dat wordt 

hopen dat daar niet al te veel punten of zelfs verplichtingen liggen. Nu nog wachten tot de 

weersverwachtingen het duotocht weekend gaan voorspellen. 

Het weekend  voor de start wordt gebruikt om de boot vanuit Noordschans naar Vlissingen over te 

varen. Dat valt mooi te combineren met een singlehanded puzzeltocht op de Grevelingen van de 

Toerzeilers op zaterdag, die van een heel ander soort blijkt te zijn. Een aantal waypoints in WGS84 

coordinaten moeten daarin gepasseerd of aangedaan worden met aanvullende opdrachten en kennis 

vragen. Het wordt toch een goede oefening omdat aan het eind de wind weg valt en ik kan ervaren hoe 

het is om de trimaran met de peddel vooruit te krijgen. Dat lukt best wel, al wil je dat niet een uur of 

langer moeten doen. Op zondag vertrek bij zonsopkomst om  door naar Vlissingen te gaan en gelukkig 

nu wel voldoende wind uit het noorden draaiend richting oost om vlot vooruit te komen. Vallend water 

en 1,5 uur voor laag water bij de Zeelandbrug, mikkend op het middelste donkere streepje waar de 

boogdelen het hoogste boven het water uit komen. Gelukkig klopt het sommetje en vaar ik zonder een 

kromme antenne er onderdoor. 

De wind trekt wat aan en met een half windse koers is het maar een half uur naar de Roompotsluis. 

Daarbuiten moet de grootste genaker er op om nog wat snelheid te maken met de stroom mee en de 



ruime wind tot voor de wind tijdens de ronding van Westkappele met de stroomkentering. Dan weer 

stroom mee richting Vlissingen maar veel minder wind (waardoor nog net reachend met de genaker te 

zeilen valt). In de haven van VvW Schelde past de trimaran niet maar ik mag buiten op, tegen de palen 

liggen. Troep opruimen en met de trein naar huis waarbij ik de eerste windverwachting voor volgend 

weekend tijdens de reis in de planning verwerk. Het ziet er naar uit dat bij de start er weinig wind is die 

daarna weg valt. Later gaat de wind in het zuiden staan en blijft daar langzaam toenemend tot aan de 

finish. Als dit waar wordt is er maar één start optie over: Richting Veersemeer. 

Op woensdag  op en neer naar Vlissingen voor de gezamenlijke maaltijd, het uitreiken van de 

vaaraanwijzingen en het zien starten van de duotocht deelnemers. Tijdens het doornemen van de 

regelementen legt Willem van Ouwekerk nog uit waarom multihulls niet voor de prijs in aanmerking 

komen: Of ze varen niet door te veel of te weinig wind, of ze varen iedereen voorbij.  

Het is toch spannend wat de opdracht zal zijn, en dat blijkt heel veel keuze vrijheid te zijn. Er moeten 8 

van de 9 verplichtingen voldaan worden die elk uit 2 mogelijkheden bestaan, dus eigenlijk 8 van de 18 

kiezen. De rest is voor de extra punten, inclusief aditionele keuzen havens en vaarwaters. Dan de start 

van de duotochters, en gelukkig geen keuze stress voor mij. Weinig tot geen wind en eens aanzien wat 

ieder kiest: Drie richting sluis, een twijfelaar die maar rondjes vaart en de rest naar de brug. Als de brug 

open gaat vaart de twijfelaar toch maar naar het Veersemeer. Op weg naar de trein kan ik nog 

onderstaande foto maken van Prince of Tides die net wat winddruk heeft en Sigmund die nog met zijn 

lancering bezig is. Verder erg glad water, dat wordt vooral op de getij stroom varen.

 



In de trein terug naar huis zie ik in Middelburg de duo optocht door de brug varen en later op de 

website volg ik wat iedereen doet. De zeegangers varen duidelijk sneller door stroom mee en wat meer 

wind. Een check van de doorvaart tijd van het duotocht convooi door het kanaal levert 1:45 op, wat ik 

mee neem in mijn plan. 

De windsterkte en richting verwerk ik nu in de planning in combinatie met de boot snelheid polaire om 

een reele schatting te maken van de gehele duo light tocht. Daar komt uit dat we na de start richting het 

Veersemeer de eerste nacht daar zullen dobberen om punten te pakken. Als dan s’ochtends de wind op 

komt kan er echt gevaren worden. De tweede nacht is er dan een nette windkracht 4 verwacht 

waardoor dat het moment is om veel afstand af te leggen. Er ontstaan 2 scenario’s: Maximaal punten 

halen door eerst alle punten en verplichtingen langs het oosten van de Zeelandbrug te halen, dan de 

Grevelingen op en via de Zeelandbrug  het westelijke deel van de Oosterschelde af te struinen en 

tenslotte buitenom terug te varen of maximale verplichtingen voldoen (met als doel de 8 voor de 

volledige duotocht) door na de Grevelingen via de Westerschelde terug te varen. Na ruggespraak met 

mijn maat vinden we het wel een uitdaging om aan de verplichtingen van de volledige duotocht te 

voldoen in de twee dagen die we hebben. Met de dobbernacht op het Veersemeer in het vooruitzicht 

wordt dat wel twee nachten doorvaren om dat te halen, maar dat kunnen we wel door wisselbedrijf te 

zeilen (eigenlijk varen we dan als twee solo zeilers op één boot). 

Op de vrijdag van de start is het om de 6 uur de laatste weersverwachting update  ophalen om te kijken 

wat het windwak net na de start doet. Helaas is de verwachting daarvoor nog steeds hetzelfde met rond 

21h totaal geen wind. De windverwachting voor zaterdag en zondag blijft grotendeels het zelfde, echter 

wel met steeds sterkere vlagen naar mate de tijd vorderd. En op zondag net voor de finish tijd een 

draaing naar het westen. Allemaal geen reden om de plannen te veranderen, behalve dan misschien als 

start naar Breskens op en neer om dan pas door het kanaal te gaan.  

Het palaver voor de start is zeer gemoedelijk met zijn allen buiten in de zon op het terras. Een voorstel 

rondje van de deelnemers per boot (volgende keer ieder een foto van de boot meenemen om te laten 

zien?) zodat we elkaar op het water enigzins kunnen herkennen.  En dan de zeil aanwijzingen: 5 van de 9 

verplichtingen voldoen. En dan mogen we weg. 

Op de marifoon hoor ik dat de brug om 18:15 draait, en van de twee boten die direct naar de sluis gaan 

is op de marifoon te horen dat er net een schutting naar buiten gaat die ze gemist hebben. Dat is zeker 

nog drie kwartier voordat ze buiten zijn. Met het weg vallen van de wind rond 21:00 levert dat een groot 

risico op om naar Breskens op en neer te gaan: We gaan door het kanaal! Ander voordeel is dat we 

tijdens de motortocht een lekkere warme maaltijd kunnen maken en eten wat erg goed bevalt.  



 

Na de sluis van Veere lijkt het compleet windstil en we besluiten eerst wat te rusten, al is daarmee de 

kans groter dat we achter gaan lopen op het plan. De anderen nemen een aanloop en glijden uit over 

het Veersemeer. Toch is er wat wind want ze blijven bewegen en als ze de hoek om zijn buiten ons zicht 

kunnen we via de website zien dat ze toch nog 1 a 2 km/h vooruit gaan. Wij zetten het windalarm op 3 

knopen en gaan te kooi. Slapen lukt niet en als het wind alarm iets vaker af gaat besluit ik te gaan varen, 

en mijn maat mag weer verder slapen. Het is inmiddels 21:45 en na de lancering op de motor blijven we 

een 3 knopen snelheid houden richting VM100 bijna plat voor de wind. Onder weg ligt er een boot voor 

anker en ik denk de Picolo te herkennen, die de solo tocht vaart. Best wel knap in je eentje, want tijdens 

rust kom je niet verder en dus is het moeilijker om in de beschikbare tijd rond te komen. 

Een eindje voor de VM100 ligt op de koerslijn van de plotter een driepotige ster, wat zou dat zijn? Toch 

maar er omheen varen voor het geval dat er echt iets ligt en dat blijkt zo te zijn. Een drijvende steiger 

zonder verlichting. Dan kom je aan bij de VM100 recht naar een zwarte balk toe varend waar af en toe 

een lichtje overheen raast. Geen idee hoeveel ruimte er is tussen boei en wal. Volgens de plotter een 

100 meter. Gelukkig zit er een reflector op de boei zodat we er strak omheen kunnen draaien. De eerste 

punten zijn nog net op vrijdag binnen.  

Op weg naar Haringvreter om een rondje te varen is het opkruisen met toch een aardige snelheid van 4 

a 5 knopen dankzij de nieuwe genua. Ik ga het rondje linksom maken zodat er tijdens het opkruisen 

langere slagen gemaakt kunnen worden. Voor het doorsteken over de ondiepte tussen Haringvreter en 

Aarbeieneiland eerst wat extra hoogte gewonnen zodat daarna met zwaard op ruimer gevaren kan 

worden. Dat blijkt ook nodig want er zitten grote ribbels volgens de diepte meter die een paar keer 

tussen 3 en 1 meter heen en weer springt. Op het voor de windse rak komt Picolo me tegemoet en die 

vaart het rondje rechtsom, vervolgens is er voor Kamperland een vrachtvaarder die met een knipperend 



licht aangeeft stuurboord te willen passeren. Dat is mooi, scheelt weer meters voor mij in de 

binnenbocht. Blijft natuurlijk de vraag wat die hier doet midden in de nacht. Het antwoord is dat hij naar 

Kamperland gaat, want daar draait hij de geul in. Dan weer opkruisen richting Oranjeplaat en de eerste 

verplichting is binnen. 

Voor Oranjeplaat is een groot deel van de geul recht in de wind, die gelukkig zwak is. Plan is aan de wind 

er in te zeilen en dan te kijken hoever ik kom met opkruisen. Dat blijkt niet ver te zijn want al tijdens de 

aanloop richting de eertste staak loop ik met het zwaard tegen een richel aan. De hele boot helt 

voorover en we liggen stil. Mijn maat staat echt heel snel aan dek en ik verontschuldig mij voor het ruwe 

wakker worden. Zwaard omhoog en roeien dan maar. Ieder met een peddel op een drijver en door dan 

de een en dan de ander wat sneller te laten peddelen kunnen we sturen. De ruimte tussen de staken is 

op een aantal plekken niet veel meer dan 2x de bootbreedte, dus opkruisen was toch niet gelukt. Weinig 

wind, maar je merkt toch dat het peddelen zwaar gaat. Wat zou er tellen als de haven lijn passeren: De 

boegspriet punt, de boeg of de scheg? Toch maar geen risico nemen en doorpeddelen.    

 

Oranjeplaat uitzeilen stelt niks meer voor en ik mag mijn rust pakken terwijl mijn maat naar 

Wolphaartsdijk zeilt. Dat valt toch tegen door de herrie van het overstag gaan tijdens een stuk opkruisen 

en gezien de korte intervallen is het smal water. Dan helpen om aan te leggen en vervolgens weer een 

stuk opkruisen naar de Zandkreeksluis. Daar zijn we doorheen om 03:50 en we liggen nu 3 uur voor op 

het schema.  Het is laag water en omdat we tijdens het palaver hoorden dat de Zeelandbrug weer 

gewoon draait, bied dit de mogelijkheid om extra punten te pakken aan de west zijde van de 

Zeelandbrug en toch te eindigen via de Westerschelde om aan de 8 verplichtingen van de duotocht te 

komen. Dus we besluiten dat de volgende bestemming Colijnsplaat is via de korte route door aan die 

kant onder de brug door te varen en ik ga weer proberen te rusten. Net voor de brug weer aan dek om 

voor te bereiden aan te leggen. Een kiss en go om 4:55 langzij een viskotter en op naar Roompot Marina 

met nog een rust periode voor mij. Het is wel slaap sprokkelen maar helpt wel. 



Na Roompot Marina aangedaan te hebben om 5:55 varen we met twee man aan dek naar de 

Betonhaven om daar 10 minuten op de motor tussen een 5 tal jachten zien stil te liggen. Voor het 

volgende rak richting Burghsluis zouden we kunnen afsteken door vanuit de Betonhaven recht door te 

varen met zwaard op in plaats van opkruisen door het geultje tot voor Roompot sluis. Maar het is nog  

te donker en aan de andere zijde liggen allerlei mossel hangcultuur constructies, waardoor ik niet durf. 

Dus met zijn tween opkruisen door het geultje en op de Oosterschelde mag mijn maat weer gaan rusten. 

Inmiddels is er een oranje band ontstaan boven een donkere horizon en na korte tijd wordt de hemel 

steeds blauwer. Daar dwars doorheen heeft een vierklauwige vork grijze krassen getrokken als litteken 

en nieuwe enkelvoudige lijnen die nog wit zijn worden ook getrokken. Een prachtig levend schilderij om 

naar te kijken terwijl mijn maat hopelijk ligt te slapen en de boot met 10 knopen richting de Hammen 

vaart om Burghsluis aan te doen. 

Burghsluis in om 8:25 en uit is heerlijk eenvoudig doordat de steiger op een aandewindse koers ligt en er 

voldoende ruimte is om via een gijp te keren. Tijdens het wachten is er een echtpaar op een boot voor 

mij die net opstaan en me toe lachen en goede reis wensen als ik weer vertrek. Ben benieuwd wat ze 

denken van die zeil fanaten. 

Schelphoek is eenzelfde recept als in Burghsluis, motor er in, fok oprollen, aan de windse koers naar de 

mooring, grootzeil druk er af, remmen op de motor en sprintje trekken om het landvast vast te maken. 

Het is inmiddels 9:00 en nog een uur voor hoog water Stavenisse. Hopelijk draait de Zeelandbrug 

inderdaad normaal anders hebben we een aardige klus om de mast te strijken. 

 



De Schelphoek en Hammen uit varen is opkruisen en dankzij hoog water is er ruimte voor lange slagen 

want met die genua varen we wel snel maar overstag gaan is een hoop gedoe om het zeil op tijd voor de 

voorstag door te krijgen. Als je te laat bent draait de boot in de wind en valt stil. Zodra de Zeeland brug 

in zicht is om het hoekje van de pieren van Zierikzee roep ik via marifoon op en gelukkig draaien ze om 

10:10. Dan door naar Stavenisse waar we een uur na hoog water afmeren dit keer wel met zijn tweeen 

aan dek, om in de kleine ruimte van het kanaal en de haven te kunnen manouvreren. De doorgang bij de 

sluis is maar net breed genoeg en in het kanaal is er geen ruimte voor een andere diepstekende boot. Bij 

vertrek nog een klein motorbootje voor ons wat voorsprong gegeven omdat het een ruimwindse koers 

is naar buiten en we de druk niet uit het grootzeil kunnen halen want dat steunt dan tegen de zijstag. De 

uittocht verloopt vervolgens vlekkeloos. 

Net voordat we de Krabbenkreek indraaien trekt de wind aan en we rollen de genua in om op de fok 

richting Sint-Annaland op te kruisen. Voor Sint-Annaland de bocht afsnijden door de geul met de 

moorings en daarna gaat het snel met de aangetrokken wind en bezeilde koersen richting Sint 

Philipsland.  Om aan te leggen het zwaard half op want het is 12:15 en 2h na hoogwater en vanuit 

benedenwinds naar de kade die gelukkig net zo ligt ten opzichte van de wind dat de druk uit het 

grootzeil is. Wel ondiep in deze aanloop, dus bij vertrek niet vergeten het zwaard te steken in de geul. 

We liggen nu 2h achter op het schema om alle punten te halen op de Grevelingen, de oostelijke 

Oosterschelde en de Westerschelde. 

In de Grevelingen sluis besluiten we om eerst naar Herkingen te gaan aangezien de wind nog vanuit zuid 

staat en de verwachting is dat later de richting zuid-oostelijk wordt, wat het uitvaren van de geul lastiger 

maakt. Dat uitvaren is met een aanloop tot de opgegeven coordinaten en dan bakboord uit (want aan 

stuurboord ligt de strekdam nog) tot de diepte onprettig afneemt. Welliswaar is het zwaard half op 

maar dat geeft duidelijk meer verlijeren. Nog twee slagen en dan zijn we vrij om richting Hals te varen. 

In de Hals is het bijna plat voor de wind en gaat de snelheid er uit. Het volgende rak richting West Repart 

is het eerste stuk halfwinds waarbij we weer hoge snelheden bereiken en daarna aan de wind. Daar 

vaart een Hobbycat net iets sneller maar lager dan ons en als ze overstag gaan kruisen ze net voor ons 

langs. Spectaculair schouwspel is dat. 

 



West Repart ligt bom vol met jachten en tijdens onze wacht tijd is er een binnenkomend jacht die niet 

tussen ons en de kant durft. Bij vertrek om 16:12 kan hij er bij en wij zetten de genua maar als we achter 

de luwte van de bomen uit komen moeten lager varen dan gewenst om de druk te verminderen en de 

lijdrijver boven water te houden. Dus de fok er op richting Den Osse waar een hoop thuiskomende 

jachten het ons lastig gaan maken. We krijgen gelukkig ruimte om op zeil er in te varen. Alleen tijdens de 

10 minuten wachten zijn er veel verbaasde blikken. 

Het rondje Stampersplaat doen we linksom zodat er zo min mogelijk verlies is bij het opkruisen 

aangezien we dan toch rond de spitse punt moeten. Het afsteken door het geultje direct aan de 

noordzijde is dan wel aan de wind maar moet kunnen gezien de diepgang. Wel erg veel wind en we 

besluiten om een rif te zetten in Bommenede om het opkruisen richting de Grevelingen sluis 

comfortabeler te houden. Uiteindelijk hoeven we maar twee keer overstag en in een lange slag kan er 

mooi avondeten gemaakt en opgegeten worden. Deze comfort slag gaat wel steeds langzamer door de 

afnemende wind, maar dat laten we ons wel gevallen. 

In de Grevelingen sluis liggen we weer precies op schema maar de vermoeidheid slaat toe (door die 

volle buik?) en we besluiten niet via het Schelde-Rijn kanaal naar Tholen te varen maar via het Zijpe naar 

de resterende verplichtingen op de Oosterschelde. Dat scheelt de mast laten zakken om onder de 

bruggen door te komen en het inklappen van de drijvers om door de Bergsediepsluis te kunnen. Ander 

voordeel is dat we rond hoog water bij Gorishoek zijn in plaats van rond laag water. En als laatste bonus 

besluiten we in Yerseke een goede nacht rust te pakken door ook het Lodijkse gat niet te varen en 

daarmee ook de voorspelde harde windvlagen ‘s nachts te vermijden. 

Ter hoogte van Stavenisse zien we Le Petit Bandito varen in dezelfde richting als wij echter met heel lage 

snelheid. Als we de Witte Tonnen Vije invaren gaan ze opeens de andere kant uit. Ik snap er niets van en 

door de invallende duisternis kunnen we ze al snel niet meer zien. Later bij de prijsuitreiking blijkt dat ze 

op hoog water aan het wachten waren om naar Stavenisse te gaan. De Witte Tonnen Vije is net bezeild, 

het Brabants vaarwater niet, maar daar is ruimte naast de vaargeul om op te kruisen al staan er overal 

mosselperceel staken wat niet grappig is gezien onze breedte en de donkerte. Gelukkig is de 

bootsnelheid niet hoog en dat houden we zo als we ruimer kunnen varen om de Dortsman in te gaan 

want daar staan ook staken tot in de vaargeul. De boeitjes hebben reflectoren zodat we ze tenminste 

aan de goede kant kunnen passeren al moet je er dicht bij genoeg zijn wat weer lukt dankzij de GPS met 

kaart. Na de bocht in de Dortsman is het recht in de (gelukkig matige) wind en extra lastig met staken 

ontwijken, op tijd overstag voor de ondiepte of om door de poortjes van de boeien te zeilen.      

Gorishoek is nieuw voor ons en in het donker is het lastig af te schatten waar we de drijvende steigers 

moeten vinden alwaar we volgens de instructies tijdens het palaver moeten aanleggen. De GPS kaart 

geeft geen uitsluitsel. Eerst maar om het stenen havenhoofd en de ijzeren palen die daar staan heen op 

alleen grootzeil en half gestoken zwaard, klaar om weer naar dieper water te draaien mocht dat nodig 

zijn. Dankzij de handschijnwerper met stroom vretende autokoplamp vinden we de steigers en kunnen 

aanleggen. Dan rest nog een kleine oversteek naar Yerserke om te gaan slapen want gezien de huidige 

tijd van 22:00 een normale te bed gaan belooft (om alvast te wennen aan het werk ritme volgende 



week). In de luwte van Yerseke duurt het voor het gevoel toch nog lang voordat we binnen de haven 

zijn, al was het maar een half uur. Eindelijk lang slapen met de wekker op 06:00. 

De kooi uit, aankleden, in de wind draaien, zeil hijsen en aanloop naar buiten nemen recht tegen de 

wind in. Strekdam links, weinig diepte rechts, grootschoot haakt achter de overloop waardoor het zeil 

niet strak kan en daardoor halen we het net niet langs de kop van de strekdam waar de drijver als eerste 

op vast loopt met nauwelijks snelheid. Blijkbaar diep genoeg om het zwaard vrij te houden. Wat nu? 

Afhouden is goed te doen vanaf de drijver, dus even rust om te bepalen wat de opties zijn 1,5 uur na 

laag water.  Motor starten is einde oefening, dat kan altijd nog. Tegen de wind in duwen tot we de bocht 

om kunnen is onzeker ten aanzien van diepgang en of we wel genoeg grip hebben op die gladde stenen. 

Achteruit tot in de haven heeft een rij houten palen haaks op de strekdam waar we langs moeten en lijkt 

het veiligste te doen, dus dat wordt het. Kwestie van afhouden en de wind duwt ons naar achteren. Om 

rond de palen te komen moet het achterschip draaien wat niet lukt doordat het grootzeil dan wind 

vangt. Na het strijken krijgen we het schip langzij de palen en kunnen achteruit duwen tot we in de 

havenopening draaien en vervolgens deinzen tot we binnen zijn om de motor te starten. De volgende 

aanloop is met strak doorgetrokken schoot en fok paraat waarmee we het nu wel halen.  

Tijdens het afvallen zien we een open vissersbootje aan stuurboord zo op het eerste gezicht in de 

vaargeul liggen en we vinden het maar een rare plek om je boot te ankeren voor de nacht. Inmiddels is 

het 6:40 en hebben haast om naar de Westerschelde te komen want om daar alle punten te halen is er 

nog veel te varen. Vlot het hoekje om en daarna het kanaal door Zuid-Beveland in. Zodra de Postbrug in 

zicht is oproepen via de marifoon wanneer ze openen en dat blijkt omstreeks 7:30 te zijn dus snelheid er 



uit en wachten. Via de website zien we dat Le Petit Bandito bij Hansweert is, die heeft alle bruggen al 

gehad. Na de Postbrug meteen de Vlake bruggen opgeroepen maar die reageren niet. Halverwege nog 

maar eens geprobeerd en nu wel contact maar niet het gewenste antwoord (misschien een beetje te 

ongeduldig van ons?): “Roept U maar weer als u in de buurt bent”.  Daar valt niet op te plannen. In de 

‘bedieningstijden van bruggen en sluisen’ vinden we dat de volgende mogelijkheid om 7:55 is en we 

geven meer gas om op tijd te zijn. Vlak bij de brug opnieuw oproepen en nu is er weer een onwelvallig 

antwoord: “De brug is tot nader order gestremd”. Zo wordt het nooit wat met veel punten halen op de 

Westerschelde en ik ga klaar maken om de mast te strijken. Jaloers kijk ik naar een RWS boot die vlot 

komt aanvaren en zo onder de brug doorpast, maar deze remt af en komt vlak bij ons liggen en roept 

ons aan. Of we vanochtend bij vertrek uit Yerseke nog bijzonderheden hebben gezien? Ik denk meteen 

aan de vastloop actie en of we daarbij schade hebben veroorzaakt, maar dan wordt het duidelijk want er 

zijn buitenboord motoren ontvreemd en bootjes los gegooid. Dat was dus die drijvende vissersboot in 

de vaargeul. We vertellen ons verhaal en nodigen hem uit in Yippie Yo te zoeken naar die motoren. Hij 

bedankt en laat duidelijk zien dat we hem niet echt kunnen helpen. Als afscheid vraag ik of hij misschien 

weet waarom de brug niet draait en hij antwoord dat zij de reden zijn om ons tegen te houden. Als we 

nu opnieuw vragen mogen we er door en dat blijkt om 8:40 te zijn. Nu wordt het goed krap om de 

resterende verplichting (rondje molenplaat) en extra punten te halen met nog marge tot de finishtijd. 

In de sluis van Hansweert programmeer ik de gehele resterende route met extra punten opdrachten in 

de GPS zodat de ETA (Estimated Time of Arrival) continue inzichtelijk is en we kunnen besluiten af te 

korten. Daarbij slaan we Ellewoutsdijk over want daar is het echt klein. Bij vertrek recht in de wind er 

weer uit varen, zien we niet goed gaan met de ervaring van vanochtend nog vers in het geheugen. Net 

na de sluis staat er een aankomst van 17:00 (zonder de sluis in Vlissingen) en toch gaan we linksaf de 

Schaar van Valkenisse in waar we de Fairwind tegen komen die net klaar is met de Schaar van 

Valkenisse. Het is net niet bezeild maar stroom mee en de ETA verbeterd naar 15:00. Dan slaan we wel 

rondje Hooge Platen over om op tijd te zijn. Het is druk met kleinere beroepsvaart waar we regelmatig 

voor moeten uitwijken. Op de terugweg gaat de genua er op en nu halen we de beroepsvaart weer in en 

een ETA van 14:00 bied mogelijheden om alles volgens plan te doen door de binnenbocht te nemen 

richting de geul onder Molenplaat, waarna we weer stroom mee hebben in het Molengat en misschien 

zelf stroom mee de tweede keer door de geul onder Molenplaat zo net rond hoog water.  

In de binnenbocht rollen we de genua in en gaan op de fok verder omdat makkelijk te kunnen 

manouvreren in de geul onder Molenplaat voor het geval we overstag moeten. Eerst nog hoog knijpen 

voordat we oversteken achter een containerschip langs (het was al die tijd de enige die langs kwam net 

nu we willen oversteken). Rondje Molenplaat gaat volgens plan en dan opkruisen tot de bocht in de 

Everingen met toenemende stroom mee, ongeveer gelijk opvarend met een binnenvaartschip. 



Net voordat we wat ruimer kunnen varen passeren we de Fairwind en dan gaat het echt snel met een 

top van 17 knopen de Everingen uit en een ETA van 13:30 (wat later wordt want we moeten nog een 

stuk opkruisen en plat voor de wind door de Springergeul). 

 

 

 

 



We houden de groene zijde aan om meteen richting Breskens te gaan voor een rondje Hooge Platen en 

aan de andere kant vaart de Corto Maltese in prachtig contrast van de blauwe romp op het donker 

blauwe water en de beige zeilen tegen de groene dijk afgetopt met licht blauwe lucht.

 

Voor Breskens moeten we hoog aan de wind gaan varen en we besluiten door het geultje tussen de 

plaat van Breskens en Hooge Platen te varen, is bezeild en de ETA is met de huidige snelheid 14:15 wat 

krap is. Net voor de overstag horen we wat kraken en het grootzeil schiet los van de giek door een 

gebroken onderlijkstrekker. Wat ruimer doorvarend op de fok varen we de geul voorbij en reparen de 

onderlijkstrekker met een nieuwe lijn. Als alles in orde is zijn we bij Breskens en de ETA is 14:30 met 

twee half windse rakken en een stukje voor de wind te gaan. Rondje afmaken of direct naar Vlissingen? 

Dan moet de wind niet inzakken (verwachting is toename) en de sluis mag niet tegen zitten. Het is nu 

13:16 het lijkt ons wel een ultime uitdaging dit toch te laten lukken ondanks de vertraging van 

vanochtend, dus genua uitrollen en afvallen. Het begin valt tegen in de luwte van Breskens maar daarna 

komen er weer mooie dubbel cijferige getallen op de snelheid meter. In de Springergeul afvallen en de 

snelheid zakt flink terug, wat niet erg is doordat het erg ondiep wordt wat ons tijd geeft te 

manouvreren. Zwaard moet steeds verder omhoog terwijl we volgens de kaart (update 2016) in de geul 

zitten.  Voelt niet goed en met vallend water 4h na gaat het met een 1 cm per minuut wat nul ruimte 

geeft na vastlopen. Welke kant moeten we uit nu de diepte meter op 0,8m staat? Gelukkig zien we een 

meter of 30 voor ons spiegelglad water en stuurboord van ons zand boven water dus bakboord uit. Blijft 

ondiep en we zitten nu volgens de kaart 100m boven een droogvallend deel van de Hooge Platen. Dan 

schiet de diepte meter naar 5 meter en kort daarna weer naar 2 meter, dat was de geul.  Deze volgen en 

als we volgens de kaart van het droogvallende deel af varen kunnen we oploeven.  



Het is nu 13:55 en iets te spannend geweest voor ons. Ter geruststelling varen we nu 15 knopen en de 

ETA is 14:20, op voorwaarde dat de sluis voor ons klaar staat. Dan krijgen we een windshift naar het 

westen en toename (geheel volgens de voorspelling). Genua opbergen en op fok verder. Snelheid neemt 

af en de lijdrijver is regelmatig onderwater en we bikkelen door want een rif zetten levert te veel 

tijdverlies op. Een mijl voor de sluis oproepen en ze staan inderdaad met wijd open deuren te wachten 

voor ons, een beetje geluk krijgen we dan toch nog na al het gedoe vandaag. Binnen de pieren fok en 

grootzeil inrollen en om 14:25 gaan de deuren achter ons dicht. Dit gaat lukken en we kunnen de troep 

opruimen. Om 14:47 liggen we vast in de haven van VVW Schelde en zit deze duotocht er op. 



 

Tijdens de prijsuitreiking horen en zien we wat de anderen gedaan hebben en ten opzichte van de 4 

daagse bikkels hebben we een 6e plek (8 verplichtingen met 45 punten in twee dagen zelfs met slaap 

voor elkaar gekregen), wat niet gek is. Willem had wel gelijk dat een multihull onvergelijkbaar is. We 

hebben daardoor veel vaarplezier en onze portie moeilijkheden wel gehad, al met al erg geslaagd. 

We hebben tijdens de tocht geexperimenteerd met raceQS tracking via de smartphone waarmee de 

snelheid, positie en wat je gedaan hebt goed te volgen is (zie ook de track van de Yerseke dijk stranding). 

Als in de toekomst de tracking informatie ook voor de deelnemers tijdens de tocht toegankelijk is, 

ontstaat er een nieuwe dynamiek doordat je enig idee hebt wat anderen aan het doen zijn en wat daar 

wel en niet lukt. Dat lijkt ons wel extra spannend, evenals meerdere multihulls die dan onderling kunnen 

vergelijken. 

 


