
Verslag van Duotocht 2017 aan boord van Sigmund 
 
 
DE VOORBEREIDING 
 
Sigmund moest naar Vlissingen. Dat nam de 
schipper solo voor zijn rekening in langzaam 
verbeterend weer. Van de gelegenheid 
gebruikgemaakt de Oliegeul te verkennen. 
Het geultje langs de tonnen dit keer. 
Leerzaam. 
Als de maat woensdagochtend met de auto 
aankomt kan hij gelijk weer instappen voor 
de Boodschappen. Met een Hoofdletter 
inderdaad, we zijn er zelf ook telkens van 
onder de indruk.  
Omdat het zo veel is moet er ook een 
slordige 100 kilo aan overbodige troep de 
boot weer af de auto in. Gezien de 
verwachting van licht weer gaat veel 
voorraad en reserve benzine en gas voorin 
de boot. De smeerreep van het derde rif kon 
er wel uit, later zouden ook de eerste en 
tweede uit het zeil gaan. 
Updates van de digitale kaarten ophalen. De 
gratis ENC kaarten van RWS met 
krankzinnig veel dieptes zijn ideaal om 
waypointjes te zetten in onbetonde geultjes. 
 
Wij vinden dat je altijd goed moet eten dus 
doen woensdag een grote late lunch aan 
boord. Een deel van de voorbereiding 
bestaat uit het bedenken van maaltijden, 
liefst met redelijk verse groenten. 
Woensdag: Boerenmetworst uit de Wok 
(Smulweb, zoek maar op). 
Donderdag: Nasi met verse groenten. 
Vrijdag: een soort ratatouille met een ferme 
Chorizo als basis en veel groenten. 
Zaterdag: gekookte aardappels en peen en 
een groot blik stoofvlees van de Keurslager. 
Zondag drinken we bier en eten we 
mosselen. 
Alles in weeshuishoeveelheid, gaat schoon 
op. Dan hebben we het nog niet gehad over 
het ontbijt, de vroege lunch, de soep met 
brood in de avond en tussendoortjes. Veel 
fruit natuurlijk. 
 
 

 
 



 
DE KEUZES 
 
Het begin lag eigenlijk wel vast door het getij. We doen graag ons eigen plan maar dit keer 
bleek 90% hetzelfde te gaan doen: eerst de Westerschelde. 
 

 
 
Er valt altijd wel een zekerheid weg bij een Duotocht. Een paar jaar geleden was de schipper 
ervan overtuigd dat het stom was naar Blankenberge te gaan (te ver, weinig voordeel) en het 
eerste wat we toen deden was naar Blankenberge met NW6. 
Als het weinig waait veel over zee was tot deze tocht ook een wet. Niet veel te halen daar dit 
keer.... dus weg met de principes! 
Wat altijd slim is en blijft, maar met springtij op vrijdag en weinig wind een onwrikbaar 
(woordspeling!) principe: stroom zoveel mogelijk mee. 
Het bevalt ons telkens wel een gebied over te slaan, dit keer viel de zoete sector grotendeels 
weg in ons plan. Veel te mooi weer, krijg je weer muggen... en de zeilen van Sigmund zijn 
nog aan het herstellen van een dagje 25 graden en windstilte op het IJsselmeer. 
 
DE MEMORABELE MOMENTEN 
 
Dat zijn er veel. Hieronder een selectie in chronologische volgorde. 
 
Breskens. Even met beide beentjes op de grond na een enthousiaste start. Wat een geknoei 
om binnen te komen met de eb die daar letterlijk uit de bocht vliegt.  
 



 
 
En dan de Kind of Blue. Die wereldreizigers schoven dat grote schip overal sierlijk 
tussendoor hopla zo naar binnen. Wij moesten er een snelle voorzeilwissel voor doen: de 
grote genua in plaats van de high-aspect. We zagen al een paar boten afhaken en eerst naar 
Cadzand varen. 
 
 

 
 
 
 
Het onrustige water van (de monding van) de Westerschelde. Golven en vissers en grote en 
kleine beroepsvaart van alle kanten. Voortdurend gepraat via de marifoon. Even in het donker 
Hoedekenskerke binnen. Je bent al kapot voor je goed en wel de nacht ingaat! 



De lekkere zeiltocht rond de Vuilbaard op de kentering. Mooie dikke wind. En dan dwars 
over dezelfde plaat naar de Geul van de Roggeplaat. Het Oliegeultje: die langs de tonnetjes 
kende ik al dus het moest persé over de plaat. We waren nogal vroeg dus een tijdje met de 
handrem erop gevaren en dan toch maar eens proberen. Wind pal van achter, kleine golfjes. 
Zachtjes bonkend op het zand telkens een sprongetje verder. Beetje scheefhangen en erover! 
 
Het besluit daarna van de schipper om toch maar even de Dortsman en Yerseke te doen op 
weg naar de Zilverput. In de Dortsman verdacht weinig stroom mee... het was al veel later 
dan hij dacht want het zeilen vanaf Burghsluis was zo heerlijk geweest. Natuurlijk was vijf 
punten scoren in Zilverput en Tholen het plan. Dat ging even niet door. Suf. 
 
Dan maar naar Tholen, waar we nog een flink stuk moesten wrikken en de eerste blaar de kop 
opstak. Bij het invullen van de zeilaanwijzingen bleek de havenlijn een heel stuk minder ver 
wrikken te liggen dan het nieuwe keersluisje... Jaloers waren we op de schipper van de 
trainende roeisloep die acht sterke mannen en vrouwen aanvuurde en rondjes op ons heen 
voer. 
 
Het tobben in Oude-Tonge. Door niet op te letten vastgelopen in het laatste deel van het 
geultje. Gelukkig lag de wrikriem (3.8 meter) al klaar en konden we ons er vanaf duwen. 
Eruit eigenlijk. Heel veel modder boven wat vastere bodem. De carbonpijp van het onderste 
deel de wrikriem bleek lekker vol te zitten met stinkend water.... toen hij in de kajuit leegliep. 
Ja je moet die 3.8 meter ergens laten. Zelfs met 1.5 meter diepgang en een buitenboordmotor 
is het kanaaltje daar gedoe met vastlopers en wier in de schroef. 
 
Zonsopgang op het Volkerak. Weer de Capricorn mooi op het plaatje. 
 

 
 



Terug naar het zoute water met de Zilte Swing. Die begon direct na de havenlijn van de 
Krammersluis keihard te loeven! Even later maakten ze het weer goed door een mooi 
toneelstukje op te voeren voor twee heren. Wij zaten eerste rang. Eerst viel de peddel van de 
maat in het water, die had hem er direct weer uit. In het gepraat daarna ging vervolgens de 
peddel van de schipper overboord...  
Al zeilwrikkend krap langs het kantje lagen we gelukkig zeker 20 meter voor bij het bereiken 
van de havenlijn. Lekker belangrijk als je toch op dezelfde schutting moet wachten. 
 

 
 
Een J-35 inhalen op de Grevelingen! Niet gek met een 25 voets bootje. Dat moest live op 
facebook. Helaas filmde ik breedbeeld, zodat het geheel op zijn kant stond. Bewijs 
vernietigd. 
 
Tijdens de mooie ronde over de Grevelingen kregen we allerlei stoute plannen over het 
vervolg van de vrijdagavond. Gelukkig meldde de plotter dat de accu bijna leeg was. Oei. Ik 
mat 9,8 volt. Auw. Vroegtijdig stoppen en aan het Duitse Landvast! Bru heeft hele goede 
stroom en is een prima rusthaven. 
 
De zaterdag gaf ons onverwacht veel punten. Op tijd weg uit Bru en onverwacht door best 
lekker windje nog net de kans met afgaand tij Stavenisse aan te doen. Gewoon vertrouwen op 
Quicktide. Illegaal niet de hele tien minuten blijven liggen, er begonnen trage motorbootjes 
uit te varen en we wilden volgas wegwezen! Snel voorgepiept. Net 20 cm over onder de kiel.  
Gelukkig hebben we de foto nog. 
 



 
 
 
Keurig op de grote spi Zierikzee in en met kenterend tij weer een prachtige zeiltocht naar 
Yerseke. Weer hielp de stroom ons aan een heerlijke zeilwind, waarin Sigmund uitermate 
goed gedijt. Eenmaal in de buurt van Yerseke stortte de wind geheel en conform de  
verwachting in. 
 
In Yerseke zetten we wrikriem maar weer in elkaar. Bij nader inzien nam de schipper het 
besluit dat de Zilverput er niet meer in zat. Bovendien moest hij nodig naar de wc. De 
passantensteiger was gereserveerd voor een andere club dus een box ingeschoven. De 
havenmeesteres vertelde dat die gereserveerd was. Toen de schipper terugkwam zat de maat 
nog steeds naar de windmetertjes te kijken of hij daarmee de boel weer aan de gang zou 
krijgen en zei telkens dat het toch wel een beetje waaide. Alle rotzooi van touwspaghetti lag 
tot ergernis van de schipper nog in de kuip. Vervolgens werden we door kreten en gebaren 
van de havenmeesteres weggestuurd voor een motorschip met een erg lelijk kijkende baas. 
De schipper was wel klaar met Yerseke en kon vervolgens lange tijd wrikken om het geultje 
naar de Platte Bank in te komen.  
 
De ingang naar de Pietermanskreek bleek toch te ver door de dwarsstroom. Voor anker. 
Zwemmen, nog even met een schuurpad langs de Coppercoat, koken, eten, afwassen. Er 
stond zo ontzettend géén wind dat het grootzeil rustig kon blijven staan, normaal gesproken 
onmogelijk met Sigmund die bij het minste zuchtje al moeilijk begint te doen. 
 



 
 
Warempel keurig volgens de verwachting van de harmonie-gribfiles van het KNMI 
(aanrader!) ging het weer waaien en konden we de Zilverput aandoen in de schemering. Via 
de Zilverput voor goud grapten we nog, we waren er erg tevreden over. We hadden ook 
rekening gehouden met het scenario dat we alleen genoeg wind hadden om over de 
Oosterschelde naar de Zandkreeksluis te varen. Nu hadden we toch maar 10 punten gescoord! 
 
Na langdurig traag gedobber langs Kortgene vreesde ik in de laatste nacht de Blakte van 
Geersdijk. Maar met het oude spinnakertje (superdun, licht, beetje te klein, oud, nog met 
genaaide oogjes voor val en schoten) geheel in top van het 7/8e tuig gingen we daar ineens 
weer snel langs. De rest van het Veerse Meer was een makkie. Vrijwel geheel bezeild met 
prachtige maanloze sterrenhemel. 
 
In het kanaal was het gezellig druk met andere deelnemers. We deden nog een potje 
8pkbuitenboordmotorracen met de Piccolo. Uitslag onbeslist. 
 
De biertjes en de sterke verhalen aan boord van de Prince of Tides met een man of acht waren 
onbetaalbaar. 
 
DE UITSLAG 
 
Tweede! Met evenveel punten als de Prince of Tides, maar die waren een half uur eerder 
binnen dus winnaars. 
We hadden op het Veerse Meer al geconcludeerd dat we een prachtige tocht gevaren hadden, 
dat we het echt goed gedaan hadden en vrede zouden hebben met een team dat het nog beter 



zou doen. We moesten trouwens van Willem van Ouwerkerk ook eens iemand anders laten 
winnen.... elegant opgelost zo! 
Mooi om te zien dat je met een totaal andere aanpak evenveel punten kunt scoren. Toch 
konden we aan de spaarzame keren dat we ze onderweg zagen aan de Prince of Tides al zien 
dat ze goed bezig waren. Telkens weer die grote intimiderende spi op dat mooie schip... 
 

 
 



 
ACHTERAF 
 
Weten we dat die vier broden en alle maaltijden schoon op gingen. Hadden we twee pakken 
soep over. Is één pakje roomboter genoeg. 
Die Bastognekoeken zijn heerlijk bij de koffie. 
Is dat wrikken wel leuk en aardig, maar moet de maat op cursus om dat ook te leren. 
Stroom mee! Die wet blijft vooralsnog van kracht! 
Hebben we heerlijk weinig benzine gebruikt. 
Moeten we zuiniger zijn met de beschikbare accu-capaciteit. 
 
 
ONZE DANK 
 
Aan Sigmund, wat is dat toch een speedboat af en toe! 
 
Aan alle deelnemers voor het mooie zeilen, de mooie verhalen, de mooie vermoeide koppen. 
 
En natuurlijk iedereen bij de organisatie: het was weer een prachtige Duotocht! 
 
 
DE VOLGENDE EDITIE 
 
O daar zien we nu al naar uit! De voorbereidingen zijn al in volle gang.... 
 
 
 
 
 
Koert Marinissen en Rogier Visser en Sigmund. 
 
 
 
 
 
 


