
Verslag duotocht 2015 van de bemanning van de Ferox 

Na jaar wachten is het dan zover; de herkansing voor een duotocht. Vorig jaar hebben we vanwege 
ondermeer het weer, getij en stremmingen in het Kanaal door Walcheren, onze duotocht de eerste 
nacht al op moeten geven.  

2015 een nieuwe ronde!  

Ferox wordt een paar dagen voor de tocht overgevaren van de thuishaven naar Vlissingen. Dit past 
het beste in de strakke planning van de bemanning en het thuisfront. Eenmaal afgemeerd in de 
haven keurig zoals het hoort, stootwillen aan bak- en stuurboord uitgehangen. Niets bijzonders zou 
je zeggen. Dat klopt. Maar normaal gesproken hangen je stootwillen er nog als je weer aanboord 
komt. Niet bij de Ferox… die mist er nu twee van de vier. Wil diegene die ze heeft dit even melden???  

De laatste klusjes worden op de dag van de start in de haven uit gevoerd. Twee zaken ontbreken nog. 
Dit zijn een werkend stuurautomaat en de totale hoogte van de boot. Omdat net aangeschafte 
stuurautomaat niet werkt, wordt deze nog  snel weggebracht naar de monteur om ’s avonds weer 
werkend aanboord te nemen. De mast opmeten ging niet makkelijk; de rolbandmaat viel naar 
beneden met de val in top. Er ziet niets anders op dan de mast in. Gelukkig is dit klusje snel klaar. De 
binnenboel is inmiddels opgeruimd en klaar voor vertrek. Boodschappen voor een week en kleding 
voor een maand… Het vers gemaakte avondeten voor morgen is inmiddels ook aanboord; spaghetti. 
Met grote dank aan de eenkoppige walploeg! Super!! Na alle inspanningen moet er ook gegeten 
worden, dus even naar het smoske.  En wie zitten daar? de crew van de Capricorn en Piccolo. Samen 
gezellig gegeten en verhalen uitwisselen en de grote vraag: wat gaat de duotocht organisatie van ons 
vragen qua havens en opdrachten… 

Toen was het tijd voor de uiteindelijke uitleg van duotocht 2015. De Ferox had al besloten om niet 
over de Westerschelde te vertrekken vanwege onze ervaringen van vorig jaar. We gaan rustig de 
nacht in op het Veerse meer en puntenpakken. Dit idee hadden nog 2 schepen, de Corta Maltese en 
de Fairwind.  Alles liep perfect tot dat er een bemanningslid van de Corta Maltese te water raakt in 
de sluis van Veere. Zoals goed zeemanschap dit vraag hebben we direct hulp verleend aan de 
persoon die in het water was gevallen. Maar een opblaasvest is erg handig indien je in het water ligt 
maar als je aanboord wilt klimmen is dat heel anders. De persoon netjes afgeleverd op de eigenboot 
en onze tocht  is herstart.  

Eerst maar eens het vaarwater van Kamperland en het Schenge. Vervolgens even punten halen in 
jachthaven Kortgene. Toen door gevaren richting Kats waar we omstreeks 03:30 uur afgemaard 
lagen. Nu eerst even uit rusten want al die verlichte, maar vooral onverlichte boeien zijn best nog 
lastig. Toen wij net in Kats afgemeerd waren, kwamen de schepen die over de Westerschelde waren 
gestart ook binnen rollen.  

 

 

 

 



Volgende dag vroeg vertrokken richting Colijnsplaat. Onder de Zeelandbrug door en weer een 
opdracht volbracht. Nu naar Burgsluis! Dit ging als de brandweer met een halve wind en op het laatst 
flink aan de wind.  

 
Onderweg naar Stavenisse (dank aan de bemanning van de Caminante) 

Na Burgsluis halve wind richting Stavenisse. Een haven waar we nog nooit waren geweest. En ja, hoe 
gaan we zeilend de haven van Stavenisse in? Al snel hebben we de sleutel gevonden! Varen tot de 
haven verlichting en de rest op de motor; achter de Caminante aan en achter ons de focus. Soms is 
het handig de regels eens even goed nalezen… 
Vervolgens hebben we gekozen om de opdrachten op het Grevelingemeer met daglicht te doen.  

We moeten door de Hals, willen naar Oudorp om vervolgens via Scharendijke en Den Osse weer 
richting Bruinisse te gaan. De nieuwe dieptemeter heeft echter al sinds januari vakantie… maar op 
het moment dat het moet, werkt hij eventjes goed. We lopen net niet aan de grond onderweg naar 
Oudorp… Het Grevelingenmeer is prachtig vaarwater, maar wat staan daar ontzettend veel 
visstokken. Ongelofelijk! Vooral bij Oudorp is het extra opletten. Dit doe je niet in de nacht! We 
hebben besloten om te overnacht in Wsv Bruinisse voor de punten en de slaap. En tussendoor 
genieten we van de heerlijke spaghetti van de walploeg.  

De volgende ochtend vertrekken we weer vroeg. Op naar het Volkerak en richting het Haringvliet en 
Hollandsdiep. Eerst Strijensas aan gedaan. Keurig voor de wind er naar toe. En ja, toen wilde we 
terug richting Noordschans. Veel beroepsvaart, geen ruimte maar vooral geen gunstige wind 
noodzaakt ons om te kruisen richting Noordschans. Daar gaan we dus de fout in.. Kruisen op 
hollandsdiep en dat is verboden. 

 



Na Noorschans met een lekker bries naar Den Bommel. Weer een vraagstuk: kan de Ferox onder de 
Haringvlietbrug door? Het antwoord is ja. Wel spannend, maar toen we er onderdoor waren gezeild 
gaf dit een enorme kik! Na Den Bommel weer punten pakken in Numansdorp. En door richting 
Oltgensplaat voor de verplichte rust van vrijdagavond. Hier heeft de walploeg weer vers eten 
afgeleverd voor morgen; gebakken aardappels met broccoli, champignons en heerlijke vleesreepjes. 
We willen graag weten wat de mede duotochters doen en daarom houden we onze telefoon in  de 
hand om ondermeer via facebook te kijken wie waar ligt en of iedereen daad werkelijk voor 22.00 
uur ligt afgemeerd. Capricorn was te laat, heel erg jammer. Ook de Aribba was helaas niet op tijd. 

De volgende dag geen wind… maar wij hadden peddels!! Dus het Volkerak over geroeid! En ach, nu 
we toch roeien, laten we dan Oude Tonge ook maar aan roeien dachten we. Zo gezegd zo gedaan; 
tegen de zeer weinige wind in naar de havenboeien geroeid.  

 

Onze roeitocht over het Volkerak… 

Vervolgens naar de Oosterschelde gevaren richting Yerseke. Dit was ook een puntenpakker. Maar dat 
is geen gemakkelijke haven om uit te komen op het zeil. Hier komt het aan op planning en lef. Dus 
volg gas tot aan de havenlichten om vervolgen met het tij naar buiten te spoelen. Oef… dat lukte 
precies.. Ook de Pluk en de Aribba deden dit zelfde trucje toepassen.  Vervolgens door gevaren 
richting het Veerse Meer. Effe lekker warm eten onderweg en genieten van de zonsondergang. 
Eenmaal uit de Sluis op het Veerse Meer was de wind echt op… we lagen echt stil achter de 
sluisdeuren…  Uiteindelijk iets wind om vooruit te komen. De nacht doorgezeild/gedobberd/geroeid 
om half de nacht in de haven van Vlissingen af te meren. We zijn er! Wel vroeg, maar in ieder geval 
niet gediskwalificeerd. De opdracht op de Westerschelde hebben we helaas niet uit kunnen voeren.  
We waren immers gefinisht. Dachten we… 

Dit bleek bij de prijsuitreiking anders te zijn. Reglementair hadden we ’s ochtends de Westerschelde 
nog op mogen gaan om de opdracht te volbrengen. Dit was nog een optie geweest, want er stond 
wind en we hadden nog tijd genoeg. Dit wisten we dus niet… Maar volgend jaar zullen we dit niet 
meer hebben! We hebben nu voor de tweede keer deelgenomen en hebben al ontzettend veel 
geleerd over de routes, vaarwaters, havens en hoe we het reglement moeten lezen. Volgend jaar 
komen we weer terug; zelfde boot maar weer sterker en nog beter voorbereid.  



De bemanning van de Ferox bedankt de organisatie voor haar uitstekende werk voor, tijdens en na 
de duotocht. Ook dank aan de mede duotochters; we zijn iedereen wel een of meerder keren tegen 
gekomen en iedere keer weer was dit een leuk moment. Vooral ’s nachts is het fijn om te weten, 
maar ook om te zien dat je niet alleen vaart. En ja, facebook… dit is wel heel erg leuk om tijdens de 
tocht te lezen. Wie zit waar en wat heeft iedereen beleefd. De track en trace is ook heel erg handig. 
Voor de deelnemers onderling, maar vooral ook voor het thuisfront. Die blijven zo ook op de hoogte 
van het wel en wee. Zelfs tot diep in de nacht is de Ferox gevolgd! Dank voor de support en tot 
volgend jaar. 

Bemanning Ferox 

p.s. kijk op de site van de Duotocht voor nog meer leuke foto’s  

 

Overall afbeelding van onze totale route. 

 

Studieobject voor aankomend jaar…. 


