
Duotocht 2015 
 

ofwel, nieuwe keuzes op een oude leest 
 

Belevenissen aan boord van het goede schip 'de Capricorn'. 
 

 
 
Natuurlijk wisten we dat het er weer aan zat te komen; het zwaarste zeilevenement van Zeeland. 
Maar we dachten het allemaal wel te weten. Was het namelijk Sal zelf niet geweest die ons het 
vorige jaar had geïntroduceerd als de bemanning die 'gepokt en gemazeld'  was in het varen van DE 
tocht. En natuurlijk stond de strategie al vast. Het tij was goed bekeken en de route voor zover 
mogelijk vastgesteld. En we zouden wel zien waar de organisatie mee zou komen. Dus met luttele 
voorbereiding en een beetje een knoop in de maag zaten we klaar voor de briefing.  
 
En toch, toch wist de organisatie mij en anderen te verrassen met de opdrachten. Daar waar vorige 
jaren de verplichte havens en vaarwateren eenvoudig opgesomd werden, werd er voor deze editie 
veel keuze gelaten aan de bemanning. Ja, nog steeds moesten en er verplichte opdrachten gedaan 
worden, maar er was een keuze om of die ene, dan wel de andere te doen. En wanneer je beide 
keuzes aandeed, gaf dat meer punten. En dat bracht mij in ieder geval even van de wijs. Hier moest 
even over worden nagedacht. 
 
Niet te lang, want dit jaar was het tij bij Vlissingen ons niet geheel gunstig gezind. De vloed liep al 
een paar uur. Aangezien het masterplan al bedacht was en deze nieuwe wending in de opdrachten er 
geen reden toe gaf staken we vanuit Vlissingen zee op. 
 

 



 
Misschien eerst even Breskens aandoen voor een punt? Nee. Breskens is niet te bezeilen en we 
willen niet teveel tijd verdoen. Immers Hoedekenskerke staat op de puntenlijst en daar hebben we 
maar een paar uur de tijd voor om die aan te doen. En de Schaar van Valkenisse is een verplichte 
opdracht. Die doen we zeker nu. 
Maar eerst Ellewoutsdijk. Hmmmmmmmmmm. Altijd lastig. Donker, lager wal, stroming. Best 
maar voorzichtig te werk gaan. Grootzeil neer en met een beetje fok naar binnen. Al gauw begint de 
dieptemeter te piepen. 2.5, 2.3, 2.0, 1.9 en dan is het water op. Met een zachte sliding maakt onze 
oude dame contact met de zeebodem 5 meter voor de haveningang. Dat gaat niet lukken. Tijd voor 
een keuze! Wachten we op voldoende water of doorgaan. Dit betekent dat we later Stavenisse zeker 
moeten doen, anders liggen we uit de tocht. Stavenisse, ook een getijdehaven waar we precies 2 uur 
de tijd hebben om aan te doen. We besluiten door te gaan. 
 

 
 
We bereiken als eerste boot de haven van Hoedekenskerke. Geen probleem met water hier. Goed de 
strekdam aanhouden weten we van vorige edities. Geen probleem. In the pocket!  
 
Na 10 minuten weer vertrokken. Door het molenwater richting Hansweert. Goed de rode kant 
aanhouden. Met bewondering kijken we naar de grote containerschepen die hier de bocht nemen. 
Echte kanjers. Krijg ik na een paar minuten een appje van mijn neef Frank. 'Ha oom, weer aan het 
duotochten?' Ja antwoord ik. Ben je ons aan het volgen op www.duotocht.nl? Nee antwoord neef 
Frank; 'kwam jullie tegen bij Hansweert, ik zit op de Seago Felixstowe. Was/is die afvarende 
container'. Juist. Keek neef Frank dus van 10 hoog zo de kuip in! 
 
Ook in de Schaar van Valkenisse blijft het uitkijken. Het is er druk met scheepvaart. Het gaat echter 
allemaal voorspoedig en al gauw liggen we in de sluizen bij Hansweert. Samen met een aantal 
andere deelnemers aan de tocht. 
 
Wij gaan richting Tholen. De oude dame heeft er zin in deze editie. We zien het log niet onder de 7 
knopen aangeven. Tholen is een leuk plaatsje. Ik kan het weten. Ik woon er. Ronald kijkt hier 
anders tegenaan. Misschien dat het tijdstip van 3-4 uur 's nachts hier ook wat mee te maken heeft. Ik 
app mijn vrouw nog om wat lekkers te brengen, maar ik krijg hier geen antwoord op. 
 

 
 
Verder dan maar. Terug door de Bergsediepsluis. Met verbijstering zien we aan de stijger de Piccolo 
liggen. Slapen de mannen? Het moet niet gekker worden. Wij gaan naar Yerseke. Bij aankomst aan 



de haven van Yerseke zijn de vissers al wakker. Eén van hen besluit direct na het verlaten van de 
haven op de bank te vissen. Dat brengt mij in verwarring en voor een tweede maal maakt de oude 
dame een knieval met de kiel in het zand. Vast. En het duurt ook nog wel even voordat we los zijn 
ook. De adrenaline stroomt me door het lichaam.  
Eenmaal bekomen van de schrik slaan we aan het rekenen. We moeten rond 12.30 uur in Stavenisse 
zijn. Met hoog water. De Dortsman doen we ook. We berekenen dat we 2 uur speling hebben. Die 
ruilen we in voor wat rust. 
 
Na een verkwikkend slaapje van 1 uur en 3 kwartier op naar de Dortsman. Vanwege de wind 
besluiten we met de klok mee te gaan. Bovendien geeft dat ook wat speling met het water. Ook leuk 
om dit eens bij daglicht te doen overigens. Ondertussen is het aardig gaan waaien en met ruime 
wind gaan we met bijna 9 knopen door het Brabants vaarwater.  
 

 
 
Met precies hoog water zijn we in Stavenisse. Via allerlei omwegen worden mijn nieuwe zeillaarzen 
hier aan boord gebracht. 
 

 
 
Altijd leuk van de jury om Kats en Colijnsplaat (aaneengesloten) op te nemen. Voor ons een crime 
omdat we vaak tijd verspelen met de brug. Precies om deze reden besluiten we door te gaan via de 
Krabbekreek naar de Grevelingen.  
 
Het is opvallend stil in St Philipsland moet ik zeggen. De paar mensen die over de haven lopen 
kijken maar vreemd op naar dat jacht dat aan lagerwal tegen de kade ligt te stuiteren. Langer dan 10 
minuten willen we hier dan ook niet blijven. We twijfelen om een rif te steken. Om tijd te winnen 
besluiten we om alleen op de fok de Krabbekreek uit te kruisen. Dat gaat overigens beter dan 
verwacht. Tegen de tijd dat we bij St Annaland zijn is de wind wat geluwd en zetten we het 
grootzeil er bij. Op naar Bruinisse. 
 
Het is goed zeilen op de Grevelingen. We doen eerst de Hals. Gaat lekker. Inmiddels is onze 

zeilvriend Theo ook weer van de partij. We steken door om Ouddorp aan te doen en 
gaan verder naar Scharendijke. Wanneer we daar vertrekken wordt het inmiddels al weer donker. 



We doen Den Osse aan. De terugweg naar Bruinisse geeft Ronald even de tijd om te rusten. 
 
De Krammersluizen en de Volkerak passeren. Het Volkerak geeft mij even de gelegenheid de ogen 
dicht te doen. 
 
Op naar Strijensas. Overgestoken bij Willemstad naar de groene kant. De oude dame strekt nog 
steeds de benen en we lopen mooi. We bereiken vlot Strijensas. 
De haven Noordschans geeft nog wat hoofdbrekens. De kaart en plotter zijn het niet met elkaar 
eens. Wel dat er weinig water staat, maar hoeveel is de vraag. Beter is dit met daglicht uit te vinden.  
Onder luid protest van de dieptemeter lopen we de haven binnen. 
 
Zoals vaker het geval is met de duotocht, zijn we op een paar minuten te laat bij de brug. Dan maar 
even koffie in Numansdorp. Geeft toch weer een punt. Het plan is om alle punten op het Hollands 
Diep te halen. Een uur later kunnen we door de Haringvlietbrug. 
 
We hebben overleg om buitenom terug te gaan. Morgen geven ze geen wind en tij is tegen. Wat is 
wijsheid? Daar gaat het dus om wanneer je meedoet met de duotocht. We vinden het te listig om 
buitenom terug te gaan. Dit houdt in dat we maar beperkt de tijd hebben om de brug weer terug te 
halen. Half zeven is onze laatste mogelijkheid. Gas geven dus. De dag verloopt voorspoedig verder; 
Hellevoetsluis, incl lunch; Stellendam. Daar worden we verrast door onze vaste volger, Jan 
Schipper. De oom van Ronald volgt ons dag en nacht en staat onaangekondigd ons op te wachten op 
de steiger. Met kip en appelflappen! Altijd welkom. Na kort bijgepraat te zijn via de 
Deltageul/aardappelgat naar Den bommel. 
 

 

 

 
 
Het plan is opgevat om Oude Tonge te doen en daar te overnachten. Met als alternatief 
Ooltgensplaat. Hoewel we weten dat dit niet diep genoeg is voor de Capricorn. Maar een vorige 
editie heeft de Prince of Tides als het goed is al een geultje voor ons gegraven, dus als het moet! 
Is het te halen? Weer door de krammersluizen. 31/2 uur te gaan voor een stuk waar we normaal 2 
uur over doen. Point of no return wordt gesteld, de benodigde snelheid ook. Na de Krammersluizen 
gaat het goed, meer dan 4 knopen. Bij de bocht is er geen wind meer. We steken de Volkerak haaks 
over. Daar is meer wind. We besluiten door te gaan. Een bijna fatale beslissing weten we nu. Vlak 
voor Oude Tonge valt de wind compleet weg. We hebben dan echt nog maar een mijl of zo te gaan. 
We komen ternauwernood binnen. Bovendien is er ook nog een behoorlijk kanaal naar de haven toe. 
Vanaf de sluisjes tot aan de haven hoort men ons aan het gepiep van de dieptemeter aankomen. Op 
een gegeven moment wijst deze 1.7 meter aan.  
 

 

 

 



 
 
Komen we toch echt 20 cm te kort. Dus wat de Prince of Tides kan, kunnen wij nu ook blijkt. We 
kiezen de eerste mogelijkheid om aan te leggen. 2 Minuten voor de deadline, pffffffffff.  
 
Aanvankelijk denk ik nog met wat strafpunten weg te komen. Maar bestudering van de reglementen 
zegt anders; we zijn alle tot nu toe verdiende punten kwijt. Dat is toch wel een dompertje om maar 
wat te zeggen. Eerst maar slapen. 
De volgende ochtend brengt ook nieuwe gedachten. We zullen een nieuwe strategie moeten 
bedenken. We denken niet aan opgeven en zullen nog pogen zo veel mogelijk punten te behalen. Na 
deze beslissing kijk ik naar de windmeter. Die zegt nul. 
 
Ronald bedankt de havenmeester voor de gastvrijheid. Geen probleem zegt deze, 16 euro en het is 
ok. Voor een nachtje liggen bij het bordje 'verboden aan te meren'. 
 

 
 
We verlaten Oude Tonge in bijna volledige windstilte. Tergend langzaam kruipen we richting de 
Oosterschelde. De kaarten en zeilaanwijzingen worden er bij gehaald. En de getijdetafels. Hoe 
kunnen we nog de meeste punten bijeen vergaren. Het lijkt ons dat we 'binnen' de meeste kansen 
daartoe hebben. 
 
 
 
Gelukkig komt er wat meer wind. Onder spi gaan we richting de Zeelandbrug. In goede traditie 
arriveren we 5 minuten te laat voor een draaiing.  
Eenmaal door de brug gaat het met goede snelheid naar Burghsluis. Ik blijf het altijd vermakelijk 
vinden de blikken op de gezichten van mede-watersporters wanneer je na 10 minuten de haven weer 
verlaat. Die snappen er volgens mij helemaal niets van! 
 
Maar wij hebben niets te verliezen. We doen hierna de Betonhaven, Colijnsplaat en Kats. Inclusief 
het half uurtje wachten bij de brug natuurlijk. 
 
Als we Kats uitlopen kijken we op ons horloge. Hoewel het nog nacht is, zijn wij in gedachten al bij 
de finish. Driftig rekenen we. Gaan we nog voor de Dortsman en/of Yerseke? 
De schrik zit er toch een beetje in. We gaan voor het zekere. We willen de nu verdiende punten niet 
nog een keer verspelen. En we vernemen dat het op het Veerse Meer niet hard gaat. We besluiten 
niet verder de Oosterschelde op te gaan en af te buigen naar de Zandkreeksluizen. 
 
Op het Veerse Meer staat inderdaad veel minder wind. Een korte stop bij Kortgene en door. Wat is 
zeilen soms toch geweldig. Door het slaaptekort zijn we inmiddels een beetje manisch geworden. 
Met een beetje wind in de rug, een goede sigaar, een borreltje en snoeiharde bluesmuziek beleven 
we een paar euforische minuten. 



Bij Geersdijk krijgen we toch wat last van de Caminante die met hun geheime wapen akelig dicht in 
de buurt komen. Tijd voor actie! 
De spi wordt in gereedheid gebracht en gehesen. Dat scheelt. Nacht-spinnakeren op het Veerse 
Meer, altijd leuk. 
 
Dan breekt het laatste gedeelte aan, het gat van Kamperland. Wat eigenlijk inhoud dat je het gehele 
meer moet doen. Toch Sigmund? Geintje. 
Hard gaat het niet, maar zo tegen 6-en zijn we dan toch bij Veere. Zowel Ronald als ikzelf kunnen 
dan op dat moment eigenlijk echt niet meer en we besluiten de oude dame vast te leggen en te gaan 
slapen. 
 
Om op tijd weer door de sluizen bij Veere te gaan. Uiteindelijk finishen we mooi op tijd in de haven  
van Vlissingen. De duotocht 2015 voor de Capricorn en haar bemanning zit er op! 
 
Tijd voor reflectie. Hebben we een goede tocht gehad? Jazeker! Hebben we een mooie tocht gehad? 
Jazeker! Zijn we tevreden over het resultaat? Hmmmmmmmmmmm.  
Natuurlijk, het is geen race, maar een prestatietocht. Deze woorden van de jury van een aantal jaar 
geleden zeggen we vaak tegen elkaar wanneer we weer eens racen tegen de klok of het tij. Dus 
vanuit dat perspectief kunnen we alleen maar tevreden zijn. Maar een beetje kater van de verloren 
punten met de rust blijft wel rondwaren in de gangboorden van de oude dame. Geheel onze eigen 
schuld natuurlijk. Maar waar waren we anders geëindigd? Waarschijnlijk 3e of zo. 
Hmmmmmmmmmmm. 
Maar goed. Lesje geleerd voor volgend jaar denk ik maar. En inmiddels weten we dat het ook 
anders kan. 
Op een of andere manier was het weer een andere tocht dan andere jaren. Meer geslapen, maar 
minder uitgerust? Harder gevaren dan anders, 300+ mijl. En weer wat geleerd. 
Ik zeg, tot volgend jaar! 
 
Ronald (schipper) en Hans-Jan (maat) 

 
 
  
 



  


