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Voorbereiding 
 

“Weet je dat Sal van de Bestevear ook de duotocht organiseert?” begon m’n pa tijdens de opening 

van het zeilseizoen ergens voor de kust van Breskens… Na wat brainstormsessies, een beetje getrek 

aan agenda’s en uiteindelijk het indienen van verlof stonden we ingeschreven voor de zwaarste 

zeiltocht die Zeeland kent. 

 

De weken voor aanvang van de tocht hebben we een 

heel kluslijstje weggewerkt  opruimen, leeghalen, 

lampjes, lieren, de mast in, nog meer opruimen en 

leeghalen, boodschappenlijstjes maken, alle 

voorgaande edities inlezen, kaarten op orde brengen, 

weer checken,  alle digitale middelen checken en 

zorgen voor de juiste updates en kaarten, 

reddingsvesten controleren, juiste zeilen aan boord 

brengen, etc. etc.. 

 

De daadwerkelijke voorbereiding op de tocht zelf begonnen we op de maandag voor aanvang van de 

tocht  intekenkaartjes maken, HP33 verwerken tot makkelijk leesbare mapjes, getij verwerken in 

logboeken. En de hele handel netjes plastificeren en bundelen. Alles met als doel om in zeer 

vermoeide toestand makkelijk planningen te kunnen maken rekening houdend met stroom en getij. 
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Op de woendag zelf hebben we de laatste weeranalyse gedaan en zijn we gekomen tot een eerste 

opzet van onze tactiek en doelstellingen. Omdat dit de eerste Duotocht zou zijn hebben we als doel 

gesteld om in ieder geval reglementair te finishen. Tijdens de rust op de vrijdag/zaterdag zouden we 

onze progressie bekijken en, indien er tijd en ruimte zou zijn, op de terugweg meer gaan insteken op 

het vergaren van extra punten.  

Daarnaast hebben we het weer en stroom bekeken en een analyse gemaakt van de mogelijkheden 

die de organisatie van de Duotocht zou hebben om op de westerschelde voor de woensdagavond 

opdrachten weg te zetten. Aanname was dat een rondje plaat van Walsoorden een van de 

opdrachten zou zijn gezien het tij en de vertrektijd. We sprake ook met elkaar af dat we verder geen 

droogvallende havens zouden aandoen omdat het na 23:30 afgaand tij zou worden. Uiteindelijk is 

onze 1.85 diepgang dan best een risico. 

Na het kanaal door zuid-Beveland zouden we een aantal keuze’s hebben voor onze aanpak van de 

Oosterschelde. We wisten al dat we waarschijnlijk richting Tholen zouden zeilen omdat, gezien onze 

masthoogte i.c.m. de stremming tot 05:00 van de Zeelandbrug, een snelle doorsteek richting de 

westkant van de Oosterschelde er niet in ging zitten.  

Daarna hebben het Spui bekeken, voor ons beiden een onbekend stuk vaarwater waar we niet goed 

van wisten hoe we dit aan moesten pakken. Aanname was dat we deze het beste met de klok mee 

konden doen en hebben gekeken naar het beste tijdstip om bij de ingang van het Spui aanwezig te 

zijn. We hadden dit tijdstip gezet op vrijdag 11:00 uur. Grevelingen en Veerse meer lieten we nog 

even voor wat het was in de planning.   
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Briefing 
 

Op de woensdag net voor de maaltijd nog op het allerlaatste moment lopen stoeien met het Track & 

Trace kastje. Uiteindelijk heeft Sal tot zn middel in onze bakskist gezeten (Bedankt nog!!) terwijl wij 

de nodige calorieen naar binnen aan het werken waren in het clubhuis. Uiteindelijk heeft Sal zijn 

eigen kastje in onze boot geplaatst en na een belletje om de Bestevaer om te zetten naar Caminante 

was alles gereed om te vertrekken. 

Na het eten nog een bak koffie en toen begonnen de zenuwen toch wel merkbaar te worden. Licht 

verhoogde pols, zweethandjes.. wat zou de opdracht gaan worden en zouden we een beetje 

uitkomen met al onze voorbereidingen?  

Na de reglementen werd de opdracht gepresenteerd en konden we beginnen met intekenen. Dat 

was uiteindelijk best wel een lastige opdracht. Op het gebied van naamgeving van de zeeuwsche 

wateren en vaargebieden zijn we beiden niet sterk en moesten uiteindelijk een aantal vragen stellen 

over de opdracht om alles geheel scherp te krijgen. Nog snel ff een plasje, een auto verzetten en de 

boot opstarten.  
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Leg 1 Westerschelde – Kanaal door Zuid Beveland 23e 19:00 - 

24e 02:30 

 

Woensdag 19:00 Motor start en gas erop! Samen met de rest van de vloot richting de sluis van 

Vlissingen. Nog even snel de verboden vaargebieden analyseren in de sluis en geconcludeerd dat dit 

slim was om te doen was aangezien de Westerschelde best wel wat restricties had mee gekregen. Als 

we dit niet gedaan zouden hebben hadden we gelijk fouten gemaakt. Het begon ondertussen donker 

te worden en we maakten ons gereed voor de nacht.  

 

Op een gegeven moment zagen we dat (bijna) de gehele vloot van de Westerschelde Ellewoutsdijk in 

het vizier had. Wat nu??? Dit hadden we niet voorzien!! Wat zouden we doen? Stavenisse / 

Ellewoutsdijk ?? Alle andere boten volgen? snelle afweging en keuze gemaakt. Vlug bakboord uit om 

het te proberen. Alleen maar donker en geen boeien, in de verte zwaaiende mastjes en lichten… nog 

meer twijfel… gelukkig bracht de melding van de Capricorn redding. “te Ondiep voor 1,8 meter” 

Keuze snel gemaakt! Geen Ellewoutsdijk maar Stavenisse!! Fok rap weer uitrollen en snel stuurboord 

uit ri Hansweert.   
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Door de geul van de Molenplaat ri Hansweert gezeild. Deze geul hadden wij nog nooit eerder gedaan, 

laat staan in de duisternis! Dankzij de Ipad met iNavX was dit echter een piece of cake.. natuurlijk wel 

de papieren kaart en andere GPS standby! (eerdere lessons learned met ’s nachts aanloop van Neelje 

Jans en uitval van alles wat electrisch was) Wat we ook konden zien was een hele batterij aan 

voorbijverplaatsende lichtjes. Ook hier bracht de Ipad met de AIS “licht” in de “duisternis”. Een paar 

kleine koerswijzigingen en we konden ongehinderd de aanloop van het kanaal passeren. Wat een 

drukte op dit tijdstip! Net of iedereen net voor twaalf uur nog even snel naar binnen of buiten moet! 

 

Na het afwerken van de opdracht Schaar van Valkenisse “snel” retour richting Hansweert en vlug 

naar binnen. Uiteindelijk met meerdere andere deelnemers in de sluis. Eerste momentje van 

relatieve rust. Thee zetten en wat eten. Kaarten wisselen en de keuze gemaakt om na het kanaal 

oostwaarts te zeilen richting Tholen. Getij van Oosterschelde bekeken en, omdat Ellewoutsdijk niet 

was gelukt, het tijdstip van aanloop Stavenisse in de boeken gezet rond 12:00 uur.   
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Leg 2 Oosterschelde – Tholen – Bergsediepsluis 24e 02:30 – 24e 

06:00 

 

Na Wemeldinge gingen we richting stuurboord en hebben toen een heerlijke leg gezeild richting de 

Bergse Diepsluis om na een snelle schutting onze weg richting Tholen te vervolgen. Eventjes prutsen 

met vastmaken om de verplichte 10 minuten stil te liggen. En daarna heel veel gedoe op de terugweg 

om netjes binnen de (onverlichte!) boeitjes te blijven. Stukjes kruisen van 100 meter en dan weer 

overstag, gelukkig een zeer sterke ledlamp bij de hand om de boeien (gelukkig met reflecterende 

tape) te zoeken. Wat een gedoe! We hadden bijna de neiging om de motor aan te zetten op dit stuk 

maar zetten gelukkig stug door en een flink aantal slagen verder kunnen we eindelijk weer richting 

west om de sluis weer aan te doen. De Capricorn was inmiddels een stuk verder en de sluis sloot voor 

onze neus toen we aankwamen. Gelukkig duurde dit niet lang. Aan de andere zijde toch maar 

gewisseld van zeil (genua eraf en high aspect erop). De wind was nog behoorlijk aanwezig en een half 

opgerolde genua staat toch niet zo mooi. Op de fok gaat dit een stuk beter. 
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Leg 3 Kats – Colijnsplaat 24e 06:00 – 24e 12:00 

 

Na het wisselen van de voorzeilen besloten we om de opdracht Kats en Colijnsplaat te pakken. 

Inmiddels hadden we gezien op de app van de Zeelandbrug dat de stremming inmiddels voorbij was 

en na snel rekenen kwamen we tot de slotsom dat deze opzet makkelijk te halen moest zijn. We 

hadden hier meer gevoel bij dan de opdracht Sint Philipsland. Deze konden we altijd nog op de 

terugweg aandoen.  

Omdat we vanaf de vorige dag 08:00 in touw waren begon de vermoeidheid toch wel merkbaar te 

worden. Ben senior begon een beetje “sloom” te worden en Ben junior kwam in de “overdrive” en 

kon nog wel eventjes doortrekken. Na nog een bak thee kon Pa lekker een uurtje kwaliteits “snurk” 

pakken. Net voor Kats nog de Eigenwijs en de Corto Maltese gespot. Heerlijk zeilweer!  
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Kats is bij ons bekend en het duurde dan ook niet lang (10 min) of we waren alweer onderweg naar 

de Zeelandbrug. In de opening lag nog een ponton wat het geheel i.c.m. de wind nogal lastig maakte. 

Op grootzeil en beetje motor er langs en daarna motor uit en recht uit richting Colijnsplaat. Hier 

hebben we de eerste warme maaltijd zak opgewarmd om zo het moreel een goede boost te geven. 

Na 10/15 minuten waren we weer onderweg richting de Zeelandbrug met een warme zak hachee 

met parijse aardappelen!!  
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Leg 4 Stavenisse 24e 12:00 – 24e 13:30 

 

Na de Zeelandbrug op weg naar Stavenisse de Ferox tegengekomen. Wat een mooie koers voor dit 

kleine scheepje! Mooi gezicht. Ook de haven van Stavenisse hadden we nog nooit aangedaan. Wij 

hebben daar doorgaans ook weinig te zoeken. Normaal zouden we bij dit soort havens de zeilen ruim 

op tijd naar beneden halen en op de motor zeer voorzichtig naar binnen varen. Echter het tij, de wind 

en het regelement in het achterhoofd nu maar besloten om met vol tuig naar binnen te varen en in 

het kanaaltje de boel maar te laten zakken. Door een goede samenwerking tussen senior en junior 

werd dit avontuur zeer beheerst aangelopen. Als volleerde en getalenteerde zeilers ;-) stoven we het 

kanaaltje op om vervolgens de zeilen te strijken en op ’t gemakje verder te tuffen op de motor. Dat 

het hier ook bij hoog water erg ondiep kan zijn merkten we toen we de Capricorn, die voor ons de 

haven was binnen gekomen, wilden passeren en bijna vastliepen op de bodem van het kanaal. Heel 

even schrikken, een paar woorden die we hier maar niet opschrijven, en wat extra gas op de motor 

waren we ook weer snel vrij en konden relaxed aanleggen om onze 10 verplichte minuten uit te 

zitten.  
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Leg 5 Grevelingen 24e 13:30 – 24e 22:00 

 

Na het afronden van de opdracht Stavenisse om iets over 13:00 uur koers gezet richting Bruinisse 

en de Grevelingen. Na het laatste stukje Oosterschelde konden we zo de sluis in. Na de sluis begon 

de wind een beetje te draaien en kwam er regen . Senior was nog steeds niet helemaal 

“uitgerust” en Junior stond nog steeds in de “overdrive” Dus pa kon nog een uurtje “snurk” pakken 

terwijl junior samen met de stuurautomaat het werk deden. Prima werkverdeling! Na het uitvaren 

van de Hals net genoeg kunnen knijpen om het gehele stuk bezeild te krijgen zonder al te veel te 

moeten kruizen. Ging lekker! Omdat we de focus hadden op een reglementaire finish hadden we 

niet goed gekeken naar de havens naar keuze. Achteraf gezien hadden we Ouddorp ook makkelijk 

kunnen aandoen maar dat is iets voor de volgende keer. Eindstand tripmeter was om 18:48 

100NM. Dit is best netjes in 24H Zeeuwsche wateren. Eenmaal weer bij de sluis was het plan om 

daar nog 10 minuten bij Bruinisse af te meren om nog een extra punt te pakken. We hadden dit 

achteraf gezien beter op de heenweg kunnen doen omdat de sluis na 5 minuten open ging. Toch 

maar besloten om Bruinisse te laten voor wat het was en wat extra tijd te besparen door gewoon 

de sluis in te gaan. Weer extra leerpunt voor volgende editie! 
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Leg 6 Volkerak 24e 22:00 – 25e 08:30 

 

Het Volkerak.. Hier begonnen we aardig moe te worden. Het was inmiddels donker en de boeien in 

de “shortcut” op het begin van het Volkerak waren niet verlicht (ook geen reflecterende tape, wat 

heel vervelend is). Nog heel even getwijfeld of we nog iets gingen doen met Ooltgensplaat maar na 

een snelle blik op de kaart met de bijbehorende dieptes dit idee maar in de ijskast geparkeerd. In de 

sluis samen met een binnenvaartschip die waarschijnlijk door de drukte toestemming had gekregen 

om in de jachtsluis te schutten. Toch nog maar even navragen bij de sluismeester of wij er toch nog 

echt wel bij pasten. Meerder malen opgeroepen maar de sluismeester had er geen zin in. Toch maar 

proberen en het paste gelukkig ruim.  

Na dit avontuur met de sluis waren wij er helemaal klaar mee. Een snelle blik op internet wees uit dat 

de haringvlietbrug pas om 08:30 open ging. Dit was even een tegenvaller. We hadden gehoopt wat 

eerder door de brug te kunnen. Volgend jaar de essentiële brugtijden nog beter noteren. Nog 

richting oost om Strijensas aan te doen zagen we ook echt niet meer zitten gezien het slaap tekort. 

Toch nog maar snel rond de kaart om ons plan aan te passen. Met 08:30 door de sluis, nog langs Den 

Bommel en dan om 11:00 uur bij ingang Spui was naar ons idee een iets te ambitieus plan… denken 

en denken (iets wat bij een nachtje overslaan toch erg lastig is). Omdat we de verschillende opties 

gestructureerd aanliepen kwam de oplossing vanzelf; lekker slapen tot 07:30, wakker worden, goed 

ontbijten (met dikke uitsmijter ham kaas) en dan gewoon lekker zeilen op het Haringvliet. Rondje 

helemaal compleet maken incl Hellevoetsluis, Stellendam, Deltageul & Aardappelgat en Den 

Bommel. Bij elkaar goed voor 10 punten. Dan eind van de dag laatste brugopening pakken bij 

Haringvlietbrug en de verplichte overnachting doen in Strijensas. Zeker het uitzicht van 2 nachten 

beetje bijtrekken sprak ons wel aan en binnen no-time kwam er een dik gesnurk uit de Caminante.  
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Leg 7 Haringvliet 25e 08:30 – 25e 17:00 

 

Na een heerlijke “nacht” van ongeveer 5 uurtjes slaap om 07:30 opgestaan en een heerlijke 

uitsmijter ham kaas gebakken. Snel nog even thee en koffie zetten en we zijn helemaal opgeladen. 

Om 08:30 ging de brug open en we begonnen aan een heerlijk rondje over het Haringvliet.  

 

Langs Tiengemeten richting Hellevoetsluis onze eerste stop van vandaag. Net voor Hellevoetsluis 

een paar keer steken om goed de haven in te kunnen zeilen en we liggen binnen no-time 

aangemeerd in de haven om nog wat te eten en de verplichte 10 minuten stil te liggen.  
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Na Hellevoetsluis gelijk door richting Stellendam. Ook hier een paar keer kruisen om goed uit te 

komen voor de nauwe haveningang. We worden er steeds handiger in. Na Stellendam liggen we 

plat voor de wind. Een klapperend (te klein) voorzeil… wat nu??? Na snel overleg besloten ons 

“geheime wapen” tevoorschijn te toveren; Ons “blauwe monster” de dubbele bollejan. 
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We besloten om hem nog maar lekker dubbel te laten zitten en boomden hem aan stuurboord uit. 

Doordat we behoorlijk druk bezig waren misten we bijna de rode “A4” van het Aardappelgat. 

Gelukkig bood een snelle koerswijziging uitkomst.  

Het is natuurlijk onmogelijk dat op een zeildag alles vlekkeloos verloopt. Gelukkig bood Den Bommel 

uitkomst en misten we gelukkig een van de staken zodat we toch nog even vast kwamen te zitten in 

de modder. Giek helemaal naar stuurboord en Ben jr met z’n 86 KG wist genoeg helling te creeren 

om los te komen.  

In den Bommel uiteindelijk gewacht op de Capricorn die ook zou moeten wachten op de brug van 

18:00 uur. Achter de Capricorn aan gevaren en bij de brug rondjes gedraaid om te wachten totdat hij 

open ging. De bemanning van de Capricorn verraste ons met het aanbod van 2 appelflappen. Er 

volgde een exercitie die een gemiddeld circus niet zou misstaan en Ben sr. trok zo hard aan het 

plastic zakje met appelflappen dat de schipper van de Capricorn vast hield dat ze daar aan boord 

bijna de MOB procedure konden uitvoeren. Gelukkig liep alles goed af en konden we rond 18:00 snel 

door de brug. De Capricorn ging richting zuid en wij vertrokken richting oost het Hollandsch diep op.  
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Leg 8 Hollandsch Diep 25e 17:00 – 25e 22:00 
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Om 20:30 dachten we het nog wel te gaan halen; 2,5 

knopen / 2,5 NM te gaan / 1 uur en 30 minuten om binnen 

te zijn. Snelle rekensom levert 30 minuten speling op! Niks 

aan het handje en we gingen lekker onze appelflappen van 

de Capricorn naar binnen werken. 5 minuten later was het 

gedaan met de wind. Dobberen op een druk vaarwater is 

nooit prettig, laat staan veilig. Dit was geen goede situatie! 

Na een paar minuten hadden we opeens een heldere 

ingeving! Roeispanen!! We hadden we ergens onderin nog 

de roeispanen van de Avon rubberboot. Gelukkig lagen ze 

er nog en we kwamen er al snel achter dat ze eigenlijk 20 

cm te kort waren om ontspannen te kunnen roeien. Dit 

hebben we geweten! Iets meer als een uur verder en na 

ongeveer 2 geroeide Nm kwamen we net iets voor 22:00 de 

haveningang binnen. Gelukkig had de bemanning van de 

Piccolo nog een plekje vrijgehouden in de haven en konden 

we onze punten behouden. Tijd voor een welverdiend 

Biertje! 
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Leg 9 Hollandsch Diep – Volkerak 26e 10:15 – 26e 17:00 

 

Op de zaterdagochtend ontbrak het aan voldoende wind om al om 08:00 de haven te verlaten. 

Besloten om maar 2 uurtjes extra te wachten en deze tijd effectief te gebruiken door lekker even te 

douchen en de boot op te ruimen. Om kwart over 10 durfden we het aan en vertrokken gelijktijdig 

met de Piccolo de haven uit. Wij gingen richting west en de Piccolo ging richting oost een heel ander 

rondje varen. We hadden voldoende wind en door onze bolle/jan uit  te boomen met de 

spinnakerboom en de giek maakten we optimaal gebruik van de vierkante meters zeil. 

 

Het ging zo lekker ontspannen dat we “vergaten” om Noorschans aan te lopen. Toch maar even terug 

om de extra punten op te pakken. Tijdens het omkeren per ongeluk de stroomkabel van de 

stuurautomaat kapot getrokken. Konden we gelijk in Noorschans repareren en daarnaast even lekker 

koffie/thee zetten en een boterham smeren. Toen de stuurautomaat na 15 min gerepareerd was 

waren we zo weer onderweg richting de sluizen met verse koffie en een lekker boterham met kaas, 

ham en marmite. 

 

Na de sluizen het Volkerak op en met dezelfde zeilvoering konden het hele Volkerak afgaan. Initieel 

plan was om Oude-Tonge nog aan te doen maar de wind was inmiddels zover gedraaid dat het totaal 

niet meer bezeild was. Jammer want op deze manier kwamen we natuurlijk nooit aan de benodigde 

punten. De sluismeester op de Krammersluizen was een oud-deelnemer aan de Duotocht en was ons 

al een poosje aan het volgen. De sluis stond reeds voor ons gereed en we kregen direct groen licht! 
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Leg 10 Oosterschelde tot Yerseke 26e 17:00 – 26e 21:30 

 

Na de Krammer nog heel even gekeken naar Sint Philipsland. Maar ook dit zou met noordoostelijke 

wind een langdurige exercitie worden. Toen besloten om maar direct door te gaan richting 

Brabants vaarwater en aansluitend de Dortsman. Bij de ingang van de Dortsman de kaart maar 

eens goed bekeken en i.v.m. twijfel over de hoeveelheid water onder de kiel (het was laag water). 

We besloten om de Dortsman links te laten liggen. We hadden nu door de wind en getij meerdere 

punten niet kunnen of willen pakken en wilden dit nog wel goed maken. Om dit te compenseren 

besloten we om Yerseke aan te lopen ondanks het lage tij. Zowel de Dortsman als Yerseke waren 3 

punten dus dit was een prima alternatief. De 200NM klokten we overigens net voor de ingang van 

de Dortsman!  
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Op weg naar Yerseke begon het al aardig donker te worden. Ook het smalle vaarwater naar de 

ingang van de Beatrixhaven was niet verlicht en is betond met kleine tonnetjes. We waren weer druk 

in de weer met Ledlamp en iNavX om te zorgen dat we niet aan de grond liepen.  

In de Beatrixhaven vastgemaakt aan een vissersschip en ons afgevraagd hoe we eigenlijk naar buiten 

zouden komen….. De wind stond recht op de uitgang vanuit noordoostelijke richting en we moesten 

toch echt een flink stuk overbruggen voordat we overstag konden gaan.  

We hebben toen besloten om maar een flinke aanloop te nemen met gehesen zeilen en motor in de 

maximale toeren. Uiteindelijk ging dit maar net goed.. Een flinke aanloop, maximaal laten uitdrijven 

met de neus in de wind, op tijd neus door de wind richting bakboord, een klein beetje wind vangen, 

boeitje zoeken, neus weer door de wind richting stuurboord en vaart maken. Net voor voor de platen 

weer richting bakboord neus door de wind en daarna met 6 knopen richting het Veerse meer! En dat 

alles in het donker met laag water en zonder steun van de motor. De duotocht heeft een hoge 

trainingswaarde !!  
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Leg 11 Yerseke tot sluis Veere 26e 21:30 – 27e 06:00 

 

Na Yerseke een heerlijk stuk gezeild in het donker richting de sluizen van het Veerse meer. Senior 

heeft nog een uurtje geslapen terwijl junior samen met de stuurautomaat op wacht bleef zitten. 

Toen we bij de sluizen waren aangekomen kwam de Capricorn ook net aan en samen gingen we door 

de sluis het Veerse meer op. 

Op het Veerse meer begon het steeds minder hard te waaien en na 10 minuten stilliggen in de haven 

van Kortgene hees de Capricorn zijn spinnaker. Wij konden natuurlijk niet achterblijven (letterlijk & 

figuurlijk)  en boomden onze bolle jan weer helemaal uit. We hebben de hele nacht gebruikt om het 

Veerse meer af te ronden. Door het gebrek aan wind was het water als een spiegel. Op deze 

momenten besef je weer waarom Zeeland een van de mooiste provincies van Nederland is. We doen 

wel eens vaker met de Jantar 21 van Ben jr een rondje Veerse meer bij nacht en het water is dus 

aardig bekend. Bij Kamperland gaat Sr nog een uurtje slapen en Jr blijft aan het roer. Bij Veere 

aangekomen is ook Jr behoorlijk moe maar besloot toch om maar niet in Veere te blijven liggen en 

gaat direct de sluis door richting Vlissingen 
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Leg 12 Veere – Kanaal door Walcheren – Vlissingen 27e 06:00 – 

26e 08:52 

 

De sluis loopt lekker door en Ben Jr doet dit klusje alleen. Jr heeft na de sluis gewisseld met Sr en 

kon nog even lekker slapen op het kanaal door Walcheren. Kanaal is zoals altijd saai. 
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Om 08:52 komen we aan in Vlissingen. We 

hadden nog heel kort een momentje van 

twijfel toen de Focus doorging richting de 

sluis van Vlissingen om nog naar buiten te 

gaan op de laatste dag maar wij waren op 

dat moment moe en we hadden de 

doelstelling van deze Duotocht, het 

reglementair finishen, bij binnenkomst in 

Vlissingen behaald.  

We vonden het dus voldoende. Extra 

punten vergaren is voor de volgende editie. 

 We waren uiteindelijk ruim op tijd binnen 

en konden de resterende tijd goed vullen 

met inhalen van slaap (maandag moest er 

gewoon weer gewerkt worden) en het 

leegkruien en opruimen van de boot. 

 ’s Avonds nog heerlijk mosselen gegeten 

en genoten van de uitstekende debrief van 

de Duotocht organisatie! De Duotocht was 

voor ons als Vader / Zoon een geweldige 

ervaring!!!  Bedankt!!! 
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Lessons Learned  

 

1. Ken je eigen vaarwater! In het zeilseizoen onbekende haventjes aanlopen puur omdat het 

kan. Dit is niet alleen leuk, het is ook nog handig om alle plekjes te kennen bij de duotocht! 

 

2. Begin uitgerust. In voorgaande tochten probeerden we de dag van vertrek de boot nog 

helemaal te beladen. Uiteindelijk begin je dan moe aan de reis. Nu hadden we de grote 

klussen voor vertrek gedaan en konden we op de dag zelf focussen op de navigatie. We 

begonnen uitgerust aan de duotocht.  

 

3. Een goede voorbereiding is het halve werk. Door de gedetailleerde voorbereiding (HP33, 

maken van logboek met getijden info) en planning (de eerste 24h helemaal uitwerken en de 

verschillende opties en keuzemomenten alvast inschatten) en samen doelstellingen 

afspreken konden we de hele reis terugvallen op onze eigen gemaakte produkten. Zeker in 

de nachtelijke uren als je moe bent is dit heel erg prettig. 

 

4. Digitale navigatie werkt uitstekend (Navionics op de telefoon i.c.m. de Ipad met AIS en 

iNavX). Wij varen al een poosje met een Ipad als plotter. We hebben daarnaast een 

transponder en hebben middels draadloos netwerk de gegevens als overlay over de kaart. 

Daarnaast gebruiken we een telefoon met navionics als back-up. Zeker in het donker op de 

Westerschelde is dit een uitkomst omdat dit, samen met de marifoon, zorg voor optimale 

situational awareness. Ook zorgen we voor up-to-date kaarten (Hans bedankt!) 

 

5. Bekijk gelijk de verboden vaargebieden. Doordat we in de sluis van Vlissingen net na vertrek 

nog snel de verboden vaargebieden gingen inplotten voorkwamen we gelijk diskwalificatie. 

Volgende editie tekenen we deze gelijk na de briefing in! 
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6. Punten pakken als het kan. Onze voorbereide opzet was prima! Achteraf bezien hadden we 

de meeste legs zeer ruim ingeschat en hadden we veel meer punten kunnen pakken. We 

gaan volgende editie de extra punten gelijk wegzetten op de kaart en proberen deze gelijk 

vanaf de start te pakken. Niet denken “we doen dit op de terugweg wel” maar als er ruimte 

is gelijk afronden. 

 

7. We hadden een denkfout gemaakt met de Haringvlietbrug. We hadden de Zeelandbrug wel 

goed geanalyseerd met zijn stremming maar de gedachte dat de Haringvlietbrug 24/7 zou 

gaan was iets te kort door de bocht. Hierdoor moesten we ons plan aanpassen.  

 

8. We hebben in bijna alle gevallen de telefoon gebruikt i.p.v. de marifoon om sluis- en 

brugmeesters te contacten. We gebruikten hiervoor het verzameldocument van 300+ 

paginas van rijkswaterstaat. Uiteindelijk gaf dit veel voldoening omdat men aan te telefoon 

een stuk klantvriendelijker overkomt dan over de marifoon. Zeker in de nachtelijke uren is dit 

erg prettig.  

 

9. Slapen als je slapen kunt! We hadden achteraf veel meer kunnen slapen. Je hoeft niet altijd 

met z’n tweeen wakker te zijn om goed te kunnen zeilen. Behalve de Westerschelde kan je 

overal alleen varen. Hierdoor kan je bijna 24/7 doorgaan en tijd creeeren voor het aanlopen 

van extra havens en vaargeulen. Daarnaast blijf je door voldoende slaap mentaal fit en is het 

veel gezelliger  

 

10. We hadden een overschot aan stroom. Volgende keer gewoon de koelkast aan. Daarnaast is 

het aansluiten van de windgenerator aan de zonnepanelen een uitkomst voor windloze 

periode’s (doet ie z’n naam eer aan)  

 

 

Verslag geschreven door: 

Ben Kemper (Jr) & Ben Kemper (Sr) 

Zeiljacht Caminante 


