
Al een aantal jaar probeert buurman Jan-Willem me (Onno van de Weg) over te halen om de 
Duotocht te varen. 2014 lukt het niet bij gebrek aan een maat. Of zou een hamster ook als maat 
mogen dienen?  

 

 

Dan komt buurman Jan-Willem met een mededeling dat zijn vaste maatje een keer met zijn pa op 
pad gaat, en hij graag met mij de Duotocht gaat varen, Hiep Hiep Hoera. We gaan wat vaker varen op 
de Dolfijn, mijn friendship 22, en doen aan paar kleine wedstrijdjes mee. We zijn redelijk goed op 
elkaar ingespeeld en allebei niet zo’n drukte schoppers die het hoofd snel op hol laten lopen. 

Gezien mijn ambities verder rijken dan zeeland en omstreken kijk ik al een tijdje uit naar een andere 
boot. Mijn oog is gevallen op een oude wedstrijd boot een Coco. Het is een eerste serie boot van de 
mini transat, nog geen extreme planeerboot maar wel overtuigt met mooie zeilgarderobe. 

Samen met Francis (vd Focus) en Jan-Willem halen we hem op uit Lelystad en via de wadden varen 
we buitenom naar Oranjeplaat, zijn nieuwe ligplaats. We bedenken dat het een ideale Duotocht boot 
is.  

 

De weken voor de Duotocht begint het echt te leven we gaan de tocht plannen voor zover mogelijk 
en maken elkaar gek op facebook.  

 

Vlak voor de Duotocht begint het weerbeeld wat helderder te worden, eerst zuidwest en rond de 
rust valt de wind weg en draait dan naar noordoost. We berekenen dat we op de Westerschelde 



moeten starten en als we niet via Breskens gaan we het magische Paal goed moeten kunnen halen. 
Daarna de Oosterschelde met de stroom mee richting het noorden varen en zoveel mogelijk punten 
halen. De rust in Rhoon of Strijensas zodat we de windstilte kunnen motoren over de Dortse Kil en de 
Oude Maas. Daarna Stellendam en buitenom terug naar Vlissingen. 

Woensdag zijn we allebei vrij en varen op het gemak naar Vlissingen om ons klaar te maken voor de 
start. We zijn er klaar voor. Na uitleg van Sal gaan we gelijk met 7 boten de Westerschelde op 
richting het oosten. 

De eerste haven die we moeten aandoen is Ellewoutsdijk, een getijdehaven te klein voor alle 7 
boten. Geen troost niet iedereen probeert binnen te komen door de ondiepte voor de haven. In het 
smalle haventje blijkt er heel veel stroom te staan want ze spuien volop het water van de regen van 
de laatste dagen wat resulteert dat de haven meer lijkt op de botsautootjes op de kermis waarbij ik 
net als op de kermis weer de meest fanatieke moet zijn. Het bevalt me niks en even gaat er door me 
heen, waar zijn we mee bezig. 

De tweede haven die we aandoen is weer een getijdehaven Hoedekenskerke. Gelukkig is de haven 
een stuk groter en is het wat minder filevaren. Even zoeken naar de staken en we komen goed 
binnen waarbij we niet zo Eigenwijs zijn om aan de grond te lopen. In het donker de zeilen hijsen 
gaat wat minder en een stukje van de haven vandaan blijkt dat een bakstag uit de mast is gegaan. 
Wat nu terug, naar Hoedekenskerke of ergens bij Hansweert een rustig plekje zoeken om de mast in 
te gaan. Ik denk er nog even aan om tijdens het zeilen de mast in te gaan maar op zo’n klein bootje 
op de Schelde is toch niet echt een optie in het donker. We besluiten door te varen, alleen op de fok 
door de Schaar van Valkenisse, dan terug en in het kanaal door Zuid-Beveland achter de bruggen de 
mast in te gaan. Jan-Willem twijfelt nog even aan het eind van de Schaar om toch nog Paal aan te 
doen ik vind het prima maar dan wil ik daar de mast in  wat hij weer minder vind. Dus na de Schaar 
toch maar naar Hansweert.  Eenmaal in het kanaal komen alle bootjes weer bij elkaar voor de 
bruggen. De sluiswachter vraagt nog of er een evenement is met al die zeilbootjes zo s ’nachts 
waarbij het antwoord is “nee toeval”.  Na de bruggen hijs ik Jan-Willem in de mast en een halfuurtje 
later varen we weer achter de rest aan. Op naar Tholen.  

 

Naar Tholen gaat alles goed, we kunnen alleen niet helemaal in de haven komen gezien ze daar 
dwars liggen met een binnenvaarder en kraanschip. Terug motoren door het kanaal en even rusten 
bij de sluis. We willen namelijk iets hoger water om wat zandbanken te kunnen afsnijden op de 
Oosterschelde. Iets later doen we de Pietermanskreek en Lodijkschegat en snijden af over de plaat 
net als het vervolg van de tocht richting Yerseke. Stiekem een beetje spannend zonder goed 
werkende dieptemeter. 



 

Via de Dortsman waarbij we lekker tegen de golven in stampen naar Kats en Colijnsplaat waarna we 
de Betonhaven laten liggen door de afnemende wind en verkeerde ligging van de geul en varen 
verder naar Burgsluis, hier weer een korte pauze aangezien we naar Stavenisse moeten en we daar 
ook genoeg water onder de kiel willen hebben. We hebben daar ook net genoeg water onder de kiel 
en ik kan met de zaklamp de oesters tellen recht onder de boot maar we raken niks. We slaan Sint 
Philipsland over want we hebben geen zin om daar op te kruisen en we gaan een tij later als de rest 
de Oosterschelde af. Het thuisfront vraagt waarom we laatste liggen. 

S ’nachts doen we een rondje Grevelingen waarbij we Herkingen overslaan om op tijd in Strijensas 
aan te komen. Moeilijk al die blinde tonnen te zien en net als Jan-Willem een dutje doet draait plots 
de wind en lopen we kort aan de grond. Gelukkig zijn we zo weer los en komen zonder kleerscheuren 
de Grevelingen af. 

We doen nog even Ooltgensplaat aan wat echt een leuk klein haventje is (moet ik onthouden voor de 
familie) en gaan naar de sluizen. De sluismeester blijkt een oude bekende, Hans de oude 
havenmeester van Middelburg,  die ook nog eens de Duotocht volgt dus dit gaat zeer voorspoedig. 
Ook staat mijn pa daar blij op de steiger met verse broodjes, wat een geluk. 

Op het haringvliet hebben we  nog wat tijd over dus we besluiten Den Bommel nog aan te doen. Jan-
Willem krijgt wat zenuwen om met weinig benzine te motoren in de Oude Maas. Dus ik haal nog wat 
bij de lokale garage. Met zweet op mijn kop vervolgen we onze tocht richting Numansdorp en dan 
Noordschans. Na Noordschans valt plots de wind weg en we hijsen nog even de grote spinnaker 
maar zijn 2 uur voor tijd op de rust, waar we met spanning de andere schepen volgen of die de rust 
ook nog gaan halen. Vlak voor rust komt de Caminante nog binnen roeien. Respect voor die mannen 
dit moet gevierd worden met een biertje op de Caminante. 



 

De volgende dag bereid ik me voor om een paar honderd meter te roeien, gelukkig komt er iets wind 
en we motoren de Dordse Kil in waarbij we zo in Rhoon zijn en we iedereen zien stilliggen zonder 
wind HaHa. We gaan het Spui in met iets wind maar met de stroom mee. Met de code 0 maken we 
nog iets van snelheid. En na nog wat punten op het Haringvliet snel naar buiten richting de Roompot. 

 



Volle maan op de zee naar de Roompot, windje in de rug en we klokken soms 9 knoop met de kleine 
spinakker, zelfs een keer 10,5. Bruisend water om ons heen. Hoe mooi kan zeilen zijn. De boot loopt 
heerlijk, hier doen we het voor.  

Snel door de Roompotsluis naar de Betonhaven waarbij we eerst nog op verzoek van de sluiswachter 
even een zeiljacht met motorproblemen van het reddingsstation naar de wachtsteiger moeten 
slepen. We kunnen alleen geen jacht vinden. Na wat overleg met de sluiswachter blijkt het een 
rubberboot te zijn, die we nog steeds niet kunnen vinden. Hij zou bij een paal liggen. Uiteindelijk 
blijkt het een visser te zijn, de paal een boei net voor de haven ingang. Ik vraag of hij zijn anker 
ophaalt zodat onze schroef nergens in vast komt te zitten. Waarop het antwoord is, even wachten ik 
moet mijn lijnen nog binnen halen. Hij blijkt nog gewoon aan het vissen te zijn. Rare lui die Belgen. 
Na nog wat discussie dat we hem met onze kiel toch echt niet de trailerhelling op kunnen slepen 
leveren we hem af bij de wachtsteiger en krijgen we een grote kabeljauw voor de moeite. 

Snel de Betonhaven, een korte rust en terug de Noordzee op spinnaker naar de Westerschelde. We 
doen de Deurloo en Spleet om daarna nog even Breskens te doen. We besluiten Breskens over te 
slaan en te gokken op Hoofdplaat en Paulinapolder en we beseffen op terug weg dat dit wel eens 
verkeert kan uit pakken maar op de spinakker jakkeren we tegen de stroom terug langs de plaat 
https://www.youtube.com/watch?v=X_OUUsF7ddk . Dan aan de wind richting Vlissingen.  

 

We zien de Corto Maltese aan de overkant varen en denken er even over om de sluis al op te roepen. 
We beseffen dat we het toch niet gaan halen en doen het niet om hun nog de kant te geven op tijd 
binnen te komen want respect voor die mannen. Een schutting later door de sluis waarvoor we nog 
even liggen te wachten komen we binnen. Mijn familie staat ons op de pier en bij de sluis op te 
wachten. En net als een kat die een vogeltje blij bij zijn baasje afgeeft geef ik mijn vrouw de 
kabeljauw die inmiddels wat is gaan ruiken. Ik geloof dat een doosje chocola haar iets blijer had 
gemaakt. 



Nu snel naar de haven waar we een half uur te laat binnen lopen en zo al onze punten verspelen. 
Maar Pa is trots en we krijgen gelijk iets om gehangen. 

 

Wat zijn we toch vol van onze tocht en wat was het goed zeilweer. Na veel sterke verhalen en bier 
worden we laatste maar het maakt niks uit, het was super. Nu nog een maat voor volgend jaar om 



dan te winnen met de Piccolo. 

 

 


