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                                    Op zoek naar een schipper of maat voor de Zeeuwse Duotocht?  

                         Dit is je kans om mee te doen aan het zwaarste zeilevenement van Zeeland. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
      

                     
 
                      Duotocht  met de Eigenwijs , 23 sept t/m 27 sept 2015 
                      Schipper : Remko van der Velden 
                      Maat       : Theo van der Kuijl 
 
Plan was om samen met Frans Veringa en zijn Marieholm de “Windfall“ weer deel te nemen aan de 36e Duotocht. 

Helaas moest Frans afhaken vanwege een hardnekkige aandoening a.g.v. steek door een tijgermug. 

Ik kon zijn boot gebruiken en een maat gaan zoeken maar besloot mij zelf als mogelijke maat op te geven. 

Mocht er iemand zijn met een kansrijke boot en er voor gaan dan zou ik zeker als maat beschikbaar zijn. 

Vrij snel kreeg ik het bericht van Sal dat op de boot van Remko van der Velden wel plek was voor een maat en nam ik uiteraard 

kontakt met Remko op. 

Nog voor wij elkaar hadden ontmoet en slechts via de email kontakt hadden gehad heeft Remko ons spontaan ingeschreven en 

werd er een  afspraak gemaakt. 

 

Woensdag 23 sept  

Twee zeilers met een missie waarbij het leeftijdsverschil geen probleem is vertrekken  op woensdag 23 sept 2015 met de 

“Eigenwijs” ( Dehler-Optima 101 ) even na het middaguur vanuit de thuishaven Kamperland via het kanaal door Walcheren  

richting Vlissingen . 

 

Na de stevige maaltijd in het clubhuis van de VVW Schelde geven Sal en Willem , ondersteund door Karia,  uitleg over de 

Zeilaanwijzingen. 
Zeilaanwijzingen 36e  Zeeuwse Duotocht 2015: 
Verplichte opdrachten (beiden = 5 punten)   
1A. Vaarwater langs Hoofdplaat & Paulinapolder v.v. OF 
1B. Schaar van Valkenisse 
2A. Burghsluis OF 
2B. Tholen (havenlijn NH18-NH19)    
3A. Blankenberge OF 
3B. Scharendijke  
4A. Vaarwater langs Kamperland & Schenge (1 x ) OF 
4B. Deurloo & Spleet    
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5A. Ellewoutsdijk OF 
5B. Stavenisse (jachthaven)    
6A. Strijensas OF 
6B. Rhoon    
7A. Colijnsplaat & Kats (ononderbroken; volgorde zelf bepalen) OF 
7B. Sint Philipsland (afmeren aan loswal of afgemeerde schepen)    
8A. Pietermanskreek & Lodijksche Gat OF 
8B. Hals    
9A. Hellevoetsluis (Helius) OF 
9B. Den Bommel    
 
Havens naar keuze  
1. Betonhaven 
2. Blinckvliet  
3. Breskens  
4. Bruinisse (WSV Bru)  
5. Den Osse  
6. Herkingen 
7. Hoedekenskerke 
8. Kortgene (Delta Marina)  
9. Noordschans  
10. Numansdorp (Marina Numansdorp / Tramweghaven)  
11. Ooltgensplaat  
12. Ouddorp 
13. Oude Tonge 
14. Paal  
15. Stellendam (Marina) 
16. Yerseke (Prinses Beatrixhaven) 
 
Vaargeulen naar keuze 
1. Dortsman 
2. Slijkgat (bij Stellendam buiten)  
3. Deltageul & Aardappelengat 
4. Geul van de Walvischstaart 
5. Geul van de Molenplaat 
6. Oude Roompot 
 
De zeilaanwijzingen blijken listig te zijn samengesteld waarbij een ieder een keuze kan maken naar gelang de   bootlengte/diepte. 
Hulde aan de samenstellers!! 
 
Remko en ik hadden uiteraard vooraf al wat scenario’s uitgewerkt en kozen samen met het merendeel van de deelnemers direct na de 
start om 19.00 uur voor de Westerschelde richting Hansweert. 
1 van de deelnemers kwam door het vele schroefwater van de binnenvaartschip in de grote sluis achterste voren te liggen maar daar was 
in de einduitslag  weinig meer van te merken. 
 
Op naar de eerste verplichte haven , d.w.z. keuze tussen Ellewoutsdijk of Stavenisse. 
Indien beide havens worden bezocht dan geldt 5 punten extra. 
 
Gezien de windverwachting voor de komende dagen gaan we ervoor zoveel mogelijk punten. 
Opkomend water en voldoende water onder de kiel lopen we Ellewoutsdijk binnen waar het nogal rommelig is met een 5 tal schepen en 
omdat er ook nog wordt gespuid staat er een rare stroom in de haven. 
Op naar Hoedekenskerke waar de maan net even achter de wolken schuil gaat! 
Vlak langs de muur en dan door naar de steiger maar “oeps”aan de grond binnen het haven gebied! 
Gelukkig nog ca 2 uur opkomend tij maar toch… , na 20 min komen we mbv de motor los.  
 
In de Geul van de Molenplaat “lopen” we de Piccolo ( Onno en Jan-Willem ) voorbij. Zij hebben schade aan de verstaging en varen alleen op 
de Genua. Gelukkig konden zij onderweg de schade herstellen en de tocht met volle zeilen vervolgen. 
 
Donderdag 24 sept . 
De Schaar van Valkenisse was nog steeds bezeild en “lopen”nog steeds met een mooie windje 6 a 7 knopen over de grond richting de 
laatste boei van de schaar. 
Gaan we wel of niet naar Paal ? We besluiten het niet te doen en met tij mee terug richting Hansweert te gaan. 



Als we bij Wemeldinge de Oosterschelde op varen staat onze route al vast! 
Eerst Kats en Colijnsplaat omdat we met onze mast van ruim 14,5 mtr ca.2 uur voor LW onder de Zeelandbrug door kunnen. Om de beurt 
pakken we tijdens het varen een uurtje rust en nadat we vroeg ook Burgsluis hebben bezocht gaan we met tij terug richting de Zeelandbrug 
waar we weer ca. 2 uur na LW de Zeelandbrug onderdoor varen richting de Pietermanskreek & Lodijksegat. 
Kennelijk onder de indruk van het feit dat we de Piccolo op het eind van het Lodijksegat via de plaat naar de Pietermanskreek zagen zeilen 
vergaten wij Yerseke aan te doen en lieten dus kostbare punten liggen. 
 
Voor het invaren van de Dortsman een rif gezet in het grootzeil en vervolgens met afgaand tij maar voldoende water onder de kiel 
Stavenisse “meegepakt” voordat we in de miezerregen en windshifts de Grevelingen op gingen.  
Eerst Herkingen , dan de Hals en vervolgens Ouddorp,Schaerendijke en de Osse. 
Alles behalve het stuk van Ouddorp naar Scharendijk bleek bezeild en bovendien werd het droog! 
De Nassi uit blik van AH bleek niet die kwaliteit te hebben waar je familie voor uit hoeft te nodigen volgens Remko. IK had hetzelfde gevoel 
maar het was warm en we hadden weer wat in onze maag.  
De brandstofmeter wijst ongeveer ¼ dieselvoorraad en met het oog op onze route via de Dordtse Kil en Oude Maas vinden we dat toch 
krap en zullen tijdig nog wat diesel moeten tanken. 
Met een voldaan gevoel verlieten  we voor middernacht (do/vr ) de Grevelingen en waren er niet van bewust dat we ook hier een dure 
punt lieten liggen in de haven van de wsv  Bruinisse! 
Dit zou ons later niet meer gebeuren !! 
 
Speciaal voor de Duotocht heb ik de verleiding om NIET op Facebook te gaan niet kunnen weerstaan omdat het tijdens zo’n tocht leuk is af 
en toe berichten van elkaar te ontvangen via dit media! 
Ik kom er echter niet toe het ook daadwerkelijk te gebruiken . 
( nu thuis word ik overspoeld met Facebook berichten, vooral heel veel “vrienden”) 
Remko ziet kans om af en toe toch even een bericht de wereld in te sturen ! 
Af en toe kijken we waar andere schepen varen maar niet zozeer hoeveel punten er worden gehaald door de anderen. 
 
Vrijdag 25 sept 
 
De “Eigenwijs” liep als een speer en we hebben  de route voor de komende dagen al aardig in beeld waardoor we alles moeten voltooien 
op weg naar het Noorden om daar niet meer terug hoeven te komen. 
Een echte uitdaging bleek Oude Tonge en voordat we de geul naar de haven in zullen varen  kijken we eerst of we er ook aan de wind weer 
uit kunnen zeilen en draait Remko de spiegel van de boot naar de geul en zien we dat het terug niet bezeild is en laveren is hier geen optie 
dus zeilen we door naar Ooltgensplaat waar het s’nachts meer lijkt of je de jungle in vaart dan naar een jachthaven. 
Tegen de morgen varen we na de Volkeraksluizen naar de Tramweghaven in Numansdorp . 
Het is inmiddels licht geworden en na Noordschans gaan we naar Strijensas waar we tevens brandstof kunnen tanken volgens Remko die 
ook even de plattegrond van de haven op zijn ipad opzoekt zodat we de boot gelijk voor  de pomp afmeren en voltanken. 
Stukje zeilen en op de Dortse Kil gaat de motor aan en hebben we tij mee richting Rhoon. 
Tijd voor een stevig ontbijt “ eieren met spek” en voor de middag meren we af in Rhoon waar even later ook de Sigmund  afmeert die in 
tegenstelling tot ons dit rondje rechtsom vaart. 
We varen vervolgens een paar uur te vroeg het spui op waardoor het stevig werken wordt voor degene die de genua lieren zal gaan 
bedienen. 
Hier speelt de leeftijd een keer in mijn voordeel maar ik doe mijn best het aan de wind laveren voor Remko niet onmogelijk te maken. Bij 
het varen tot de uiterste raken we slechts 1 keer de grond en krijgen we halverwege het spui  tij mee. 
Bij Blinkvliet draaien we de genua in en geef ik het roer over aan Remko maar de stroom is inmiddels toegenomen en achter de bomen van 
Blinkvliet staat amper wind zodat Remko er nog een klus aan heeft  om de haven op het zeil in te varen en we moeten eerst tegen de 
stroom met volle zeilen eerst we terugvaren om Blinkvliet alsnog te kunnen halen. 
Behendig zeilt Remko de boot met vol zeil bovenstrooms de haven in en meren af. 
Nog een uur of 8 te gaan voor onze verplichte rust! 
Er staat nog een mooie wind maar we houden er rekening mee dat de wind tegen de avond zal afnemen dus moeten we  oppassen dat we 
geen fouten maken. 
Den Bommel is zonder meer de volgende bestemming en daarna of Stellendam via Deltageul  
&Aardappelgat of Hellevoetsluis en mogelijk Stellendam. We gaan het zien !! 
Om ca. 17.00 uur verlaten we Den Bommel en konstateren dat de Deltageul&Aardappelgat niet bezeild is! 
 
Wat doen we ? 18.00 uur en de wind zal afnemen ?? Eenmaal in de Deltageul moet je door en Hellevoetsluis is redelijk bezeild op een paar 
klappen na! 
We besluiten toch eerst naar Hellevoetsluis te varen en als er nog tijd en wind over is door naar Stellendam om dan zaterdagmorgen om 
08.00 na onze verplichte rust alsnog te overwegen of we de Deltageul& Aardappelgat bevaren.  Het probleem is dan wel dat je weer uit 
moet komen in Stellendam dus extra mijlen! 
We zijn goed op tijd in Stellendam en  zien op ons scherm dat verschillende deelnemers al kampen met windstilte waardoor hun rusttijd in 
gevaar komt ! 
Sterker nog ze raken de punten kwijt omdat zijn niet voor 22.00 uur vastliggen. 



 

 
 
Zaterdag 26 sept. 
Na een goede nachtrust weten we de code van het toiletgebouw te ontfutselen van andere watersporters ( de haven meester komt pas om 
08.00 uur) 
Om 08.30 uur vertrekken we uit de haven nadat het liggeld is betaald maar het is vrijwel windstil en  
dus zullen we het Haringvliet verlaten zonder die D&A geul te varen. 
Na een lange wachttijd bij de sluis drijven we met wat afgaand tij en wat “tocht”richting Slijkgat terwijl een baggerschuit rondom de 
“Eigenwijs “ baggert. 
Remko zegt dat het geen kwaad kan dus ben ik gerust gesteld. 
Na 2 keer het anker overboord te hebben gezet ( ook hier kwam mijn leeftijd goed van pas ) zagen we kans de zeilen te laten bollen  en 
konden we even later de genaker zetten. 
 
Een prachtige bezeilde koers over zee , precies zoals de windrichting was voorspeld, en de eilanden glijden ons voorbij om vervolgens voor 
donker de Roompotsluis in te varen om een puntje in de betonhaven op te halen.    
 

 
 
Terug naar buiten en zien op een afstandje de Focus naar de Roompotsluis varen door de Oude Roompot  terwijl wij de stroom oppakken 
richting Deurloo en de Spleet en genieten van de vrijwel volle maan terwijl de “Eigenwijs”in haar element is. 
Halverwege de Spleet belt Remko even naar Sal om er zeker van  te zijn na welke boei wij SB uit mogen gaan en de Nolleplaat aan BB  
“kunnen laten liggen” om vervolgens richting vaarwater langs Hoofdplaat &Paulinepolder te zeilen. Het gaat voorspoedig en met stroom 
mee maken we een mooie snelheid van 9 knp.SOG. 
 
Oeps, de Vh18 zien we net in donker aan SB voorbij “schieten”, dus even terug om ook deze boei aan de verplichte BB zijde te  passeren. 
Als we de laatste boei van de Paulinepolder voorbij zijn gevaren draaien we om en draait het tij met ons mee! 
Dus weer als een speer richting Breskens maar deze haven houden we voor de terugweg op zondagmiddag. 
 
Zondag 27 sept 
Eerst naar Blankenberge want dat zijn  weer 5 extra punten. 
Ons plan is na Blankenberge via de Walvischstaart met de stroom  mee terug te varen naar Breskens en hopen dan nog voor 15.00 uur 
zondagmiddag de finishlijn te passeren in de haven van Vlissingen. 
 



Naar Blankenberge gaat voorspoedig maar als we zondagmorgen  rond  06.30 uur van Blankenberge via de vlakte van de Raan naar de 
noordelijke boei van de Geul van de Walvischstaart willen zeilen krijgen we niet  de gewenste bootsnelheid voor elkaar. De golven en drift 
zijn onder de hoek die wij varen te groot en samen met de tegenstroom op onze SB boeg worden we teveel “weggezet” en is onze SOG 
zeer matig! 
Dit gaan we zo niet halen voor 15.00 uur en pakken  de stroomtabellen er nog eens bij waarna we besluiten overstag te gaan richting 
Knokke en beseffen dat we de Walvischstaart helaas niet meer kunnen halen. 
Eenmaal onder de kust krijgen we eerder wat stroom mee en als we in de buurt van de Nolleplaat komen bekijken we alsnog of we de Geul 
van de Walvischstaart vanuit het oosten nog heen en weer kunnen varen maar ook dat zal niet meer op tijd lukken en vallen we af naar 
Breskens om het laatste puntje op te pikken ! 
Ruim op tijd gaan we over de finish in Vlissingen en meren af naast de Capricorn. 
 
We hebben geen idee hoeveel punten we hebben gehaald en maken het journaal kompleet alvorens wij het inleveren bij de Duotocht 
Organisatoren Sal en Willem. 
 
Sal geeft een mooie samenvatting a.d.h. van een beeld reportage ! 
De bemanning van de Corto Matese hadden als doel alle verplichte opdrachten uit te voeren en gingen niet voor de extra punten. 
Toch hadden zij ongemerkt een punt gehaald door de verplichte rust in een keuze haven te kiezen. 
Was niet hun bedoeling zei schipper Ron Studulski. 
Wij kwamen net zo’n puntje te kort voor een gedeelde 1e plek ! 
Onze felicitaties gaan dan ook uit naar de bemanning van de Focus die met 63 punten de eerste plek behaalde! 
 

 
Ca . 350 NM gevaren in 82 uur incl. sluizen,bruggen, wind , geen wind en stroom! 
 

 
Het waren fantastische en gezellige zeildagen, mijn dank aan schipper Remko van de Eigenwijs dat ik als maat op zijn fijne boot mocht 
meevaren! 
 
Theo van der Kuijl , maat op de “Eigenwijs” 
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