
Duotocht 2015, verslag Sigmund… achteraf 

 

Achteraf ja, achteraf… is het mooi wonen en makkelijk praten en iets onwelvoeglijks met een koe. Na 

de Duotocht van 2014 was de conclusie (achteraf) dat we heel wat punten hadden kunnen halen, 

maar we deden voor het eerst mee en wilden vooral uitvaren. Dat lukte en we werden derde! Nu 

(vooraf) was het plan zoveel mogelijk punten te halen EN reglementair te eindigen. Met gestrekt 

been erin, de dood of de gladiolen….. 

De voorbereiding voor de Duotocht is achteraf niet zo bijzonder: zorgen dat je boot klaar is en de 

voorraden aangevuld. De ervaring van 2014 had geleerd dat elke dag een goede warme maaltijd 

goed is voor het uithoudingsvermogen en de moraal. Nu had ik zelfs een uitgeschreven menu voor 

vier maaltijden! 

 

 

Door de medezeilers werd nog druk in masten geklommen… terwijl Rogier ook aan boord kwam en 

hielp met het verorberen van een enorme salade met couscous, vis (zalm uit blik), bietjes, ui, sla. De 

afwas en de laatste boodschappen gedaan. 



 

Op naar de openingsceremonie. De sfeer: gespannen verwachting, terwijl Sal nog eens goed keek 

wat hij moest gaan zeggen. 

                                                    



Plotseling konden we weg, maar nog niet varen: 19 uur over de startlijn was de afspraak. Maat en ik 

bleven als enige deelnemers achter in de zaal. Nog even rustig alles op een rijtje zetten en 

discussiëren over hoe te beginnen. Aan een volger gevraagd waar de Deurloo is. Nog twee 

omstanders begonnen zich ermee te bemoeien en vertelden dat de aanloop van Ellewoutsdijk een 

makkie is, ook in het donker en dat het met dit tij en deze stevige wind prima haalbaar is de Schaar 

van Valkenisse te halen. Achteraf allemaal waar en erg nuttig om te horen! 

De sluis in met zeven boten.                     

Aan ons de eer voorop te varen op de Westerschelde. 

 



Op zich wel fijn om een snelle boot te hebben maar we moesten dus ook als eerste Ellewoutsdijk in. 

Toch nog even opgezocht in de almanak: niks. Gegoogeld: hé… het 06 nummer van de havenmeester. 

Die stond mij hartelijk te woord: “nee hoor geen probleem dat ik belde en ja hoor je kunt er nu 

makkelijk in met 1.50 diepgang.” Zo gezegd zo gedaan. Voor de haven het grootzeil naar beneden en 

op het fokje naar binnen, griezelige donkere stenen pier langs en recht het gaatje in. Als eerste was 

toch wel handig nu want er werd ferm gespuid. Zo konden wij nog enigszins fatsoenlijk omkeren 

(leve de draaibare outboard) en aanmeren aan het enige lege langssteiger, in de goede richting voor 

de lancering na 10 minuten. Daarna werd het een rommeltje…  Er waren zowaar nog mensen in het 

clubgebouw? Iemand kwam nog een praatje maken. 

Hop eruit! Stroom mee wind tegen, vol gas tot de havenlijn. Op naar de Geul van de Molenplaat. 

Weer voorop. In de geul plotterzeilen. Geen boeien, donker. Tsja wat zie je dan: de  diepte volgens 

de dieptemeter en je pijltje op de kaart. De geul ken ik wel, mooie plaatjes met zeehonden ons ooit 

getipt in Antwerpen door de aardige buurman. En iedereen eruit gezeild! Tsjonge we zijn wel erg veel 

sneller! Achteraf… van de schrik Hoedekenskerke vergeten! Na de Molenplaat van boei 40 zo’n 

beetje recht overgestoken naar het “fietspad” aan de rode kant het Zuidergat. De 42 boei nog netjes 

aan stuurboord gelaten en wel met een rotgang…. Zo had ik de zeilaanwijzingen over de verboden 

geulen geïnterpreteerd, er was geen beroepsvaart in de buurt. Achteraf… 5 punten straf. De 

volgende briefing ga ik net zolang doorvragen tot ik de regels goed door heb! De Schaar van 

Valkenisse was echt vol met beroepsvaart! Zowel oplopend als tegemoetkomend de een na de 

ander. Ik was blij dat het bezeild was allemaal. Aan het eind de kardinaal ruim gerond en terug naar 

Hansweert. Paal waren we niet vergeten, maar we durfden het in het donker niet aan zo’n 

onbekende geul door te varen. Achteraf is dat natuurlijk wel een makkie als je iemand voor je laat 

varen! 

Hansweert, het kanaal en vooral de bruggen zijn natuurlijk de grote gelijktrekkers. Allemaal wachten, 

weg voorsprong ook op de boten die wel Hoedekenskerke en Paal hebben gedaan. Hoe nu verder? 

Om te beginnen als het kan met stroom mee varen. Het oostelijk deel van de Oosterschelde konden 

we ook op de terugweg doen. Rogier ging een poosje proberen te slapen, hij had tenslotte die 

ochtend nog gewerkt en ik had uitgeslapen. Bij Kats moest hij er weer uit om te helpen bij het 

aanleggen. Stroom mee door naar Colijnsplaat en Burghsluis. In de Hammen was het nodig te reven 

door de toenemende wind. Het laatste stukje naar Burghsluis was best wild! Stavenisse was de 

volgende haven maar daar zijn we pas vanaf een uur of drie voor HW welkom. Twee uurtjes rust en 

voort met daglicht. Twee reven zelfs! Met een paar slagen langs het schelpeneiland van de 

Roggeplaat, verder was alles bezeild. Het paste gelukkig over de drempel in Stavenisse waar we wat 

ongelukkig aanlegden op de plaats van de Zephyrus, de plaatselijke sleepboot, die natuurlijk net 

binnenkwam. Achteraf gelukkig dat we die niet hoefden te passeren in het geultje! 



 

Foto van de Zephyrus achteraf gehaald van internet, hier zit een gat in onze fotografie.  

 

Met Pluk in Stavenisse. 

         

Door naar St.Philipsland. Bij het ingaan van de Krabbenkreek zagen we de Corto Maltese voor ons. 

Die dacht ik even in te halen…. Dat viel achteraf vies tegen en lukte vooral omdat de Krabbenkreek 

op de terugweg net niet helemaal bezeild was, dan gaat de Sigmund met een tot keerfok ingedraaid 

HA-voorzeiltje wel gemeen hoog en hard. Uiteindelijk lukte het pas na Sint-Annaland. 



        

Natuurlijk waren ze ook mee in de sluis naar de Grevelingen. 

          

We dachten met de sterke zuidenwind eerst maar eens naar Scharendijke te varen, via den Osse 

uiteraard om dan met de volgens de voorspelling naar west draaiende wind de resterende punten op 

te pikken op de Grevelingen. Het begon goed! Eerst maar eens koken, warm eten en afwassen. We 

gingen vooral te scheef voor de niet-cardanisch opgestelde kookhoek. Fok ingerold, grootzeil losser 



en nog steeds flinke vaart maar zo kon de nasi met uitgebakken ontbijtspek, veel verse groenten, 

zo’n kruidenzakje van Conimex en saté uit blik (van de slager, aanrader!) ook gebakken worden. 

Weinig rijst maar genoeg eten voor twee weeshuizen. Alles ging schoon op. Dat van die twee 

weeshuizen en schoon op geldt voor alle komende maaltijden. Ondertussen werd de wind 

spelbreker, nam dramatisch af en draaide naar NW! 

Na het eten en de afwas ging Rogier weer een tijdje slapen. In de gietregen laveerde ik de Sigmund 

naar Den Osse en Scharendijke. Daar knapte het weer een beetje op, ging de grote genua erop en 

zeilde Rogier naar Ouddorp. Ook daar was het stil en verlaten in de oude haven. De wind was weer 

naar het ZZW gedraaid dus de Hals was net niet bezeild en tsjonge wat is dat een eind! Uiteindelijk 

konden we in de schemering afvallen naar Herkingen. Nog even (vooraf!) gecheckt wat de havenlijn 

was volgens de zeilaanwijzingen dus vanaf het begin van het dammetje de motor aan, maar vooral bij 

het uitvaren net op tijd de motor uit, zo was het net bezeild. Toch maar dat ene puntje gepakt bij 

WSV Bru en intussen de sluis opgeroepen. Focus en Caminante gingen mee naar en door de 

Krammersluis. Francis op de Focus vertelde dat Oude-Tonge uitvaren niet te doen zou zijn bij deze 

windrichting. Oei daar hadden wij niet aan gedacht! Dank voor de tip! (Achteraf). En ook Oude-Tonge 

op de lijst voor de terugweg.  

Ooltgensplaat dan: ook mooi om voor de wind in te varen in het donker. Op de plotter naar de 

boeitjes, die aanschijnen met de zaklamp en hop het bos in! Dan is het toch fijn als je het kent en 

erop kunt vertrouwen dat daarna het geultje op zal doemen… Volgende keer neem ik trouwens wel 

een dikke schijnwerper mee, net als de Focus die er ons indrukwekkend mee verblindde toen we hen 

tegenkwamen bij het uitvaren. Weer met Focus en Caminante door de sluis, Volkeraksluis dit keer. 

Tsja daar werd het weer puzzelen en gokken op de windverwachting, die zou naar het westen gaan 

draaien, dus het leek zaak met de toch nog lekker doorlopende ZZW wind naar het eind van het 

Haringvliet te varen, in ieder geval Hellevoetsluis als verplichting en dan te kijken of er nog meer te 

halen was voor het tij mee het Spui op. Nou dat was er! Ik ging slapen en Rogier trof een prima wind, 

nam de Deltageul en het Aardappelgat mee naar Stellendam, terug naar de Heliushaven. Nog steeds 

tijd over! Den Bommel dan ook maar met een wel zwakker wordend windje maar nog altijd goed de 

vaart er in. Daar was het inmiddels weer ochtend van de gevreesde vrijdag. 

Nog steeds met genoeg tijd via de Korendijkse Geul naar het Spui, dat we op het gemakkie met 

stroom mee afzeilden. Fokje meestal ingerold, veel gijpen en plat voor de lap. Het blijft elke keer 

weer speciaal zo langs de schapen schuivend even Blinckvliet in en voort. Prima wind weer! WNW 

nu. In Rhoon troffen we de Eigenwijs aan, enigszins losjes geparkeerd en beiden druk aan het bellen. 

Met elkaar? Nee thuisfront. Ze gingen toch maar door in tegengestelde richting van ons het Spui op, 

“er met stroom en wind tegen toch maar vast aan beginnen”. Goed idee eigenlijk, maar dan wel met 

wind mee op de motor dus de Oude Maas op. Grotendeels met de genua bij. Mooi moment om te 

koken. Pasta met verse broccoli, aubergine, ui op smaak gebracht met uitgebakken chorizo. Nu wist 

ik zeker dat het niet op zou gaan…. Weer mis. Ik vind op de motor varen echt heel saai dus deed ik 

ook de afwas en moest nog flink doorwerken om op tijd klaar te zijn op de Kil. Stevig windje 

inmiddels dus de genua vervangen door de fok, ook met minder wind een veel betere keus voor het 

veelvuldig overstag gaan bij Strijensas. Het stukje tussen het hoofdvaarwater en de 

recreatiebetonning is smal, maar bleek door de invloed van de wal soms ineens bezeild. De wind 

wisselde extreem in kracht en richting, shifts van 60 graden, dus het was opletten geblazen. We 



zagen een Engels zeilschip vrolijk de geul heen en weer kruisen, wat door het gedraai van de wind 

niet zo lukte zodat hij af en toe stillag tussen de beroepsvaart. Niet om jaloers van te worden. Ik 

kreeg wel bewondering voor zijn vasthoudendheid, want hij gaf niet op! Negen van de tien zetten 

dan de motor aan. 

We deden Noordschans nog aan voor de punten en al verder zeilend begonnen we weer te rekenen 

en kwamen tot de conclusie dat het ene puntje van Numansdorp, nota bene onze thuishaven nou ja 

bijna dan (wij liggen in de dorpshaven) het risico van te laat in Oude-Tonge aankomen niet waard 

was. Vlot door de Volkeraksluis, fok niet ingerold maar direct gestreken en weer vervangen voor de 

genua om zo efficiënt mogelijk door te gaan. Dat wierp uiteindelijk zijn vruchten af. De wind nam af 

nam af nam af en we kwamen er nèt. Het geultje van Oude-Tonge was nèt bezeild, maar daar was de 

wind dan ook op. De laatste 30 meter liggend op het voordek gepeddeld, misschien hadden we ook 

wel wat waterplanten aan de boot hangen want wat ging dat moeizaam! 

Eindelijk rust! Ruim op tijd voor de verplichte rustperiode vast in een box. Gelijk maar het Duitse 

landvast er aan om de stroomvoorziening (van de tracker o.a.)  te garanderen. Aan de mannen die 

met een heleboel een motorboot vol rookten de code van het sanitair gevraagd. Douchen. 

Watertankjes vullen. Pistachenootjes. Neut, nog één ….. slapen. 

 

Zo begonnen we de zaterdag. Dobberen met af en toe een vlaagje. We voeren eerst keihard door de 

keersluis van Oude-Tonge om op het allerlaatst de motor uit te zetten. Helaas voor de 

natuurfotograaf die verschrikt verscheen op de sluis. Zou het dezelfde zijn die we vorig jaar op 

zaterdagochtend aan de oever van het Spui zagen? In de kortste weg naar de Krammersluis lag een 

knoepert van een tanker voor anker. In de weg! Zo deden we ruim twee uur over het stukje naar de 

Krammersluis. De sluiswachter daar had ons waarschijnlijk al al die tijd aan zien komen en zorgde 

voor een record-schutting, dat mag ook wel eens gezegd bij die ***** sluis. 



Daarna was het weer dobberen, proberen vooruit te gaan in afwachting van de wind. Het plan was 

wel duidelijk: via de Dortsman naar Yerseke en dan richting Tholen. Maar we hadden stroom tegen 

en waren soms volledig stuurloos. Voor we bij Bruinisse gevaarlijke dingen zouden kunnen gaan doen 

in het hoofdvaarwater met de onvermijdelijke beroepsvaart maar het anker uitgegooid. Dan maar 

even wachten. Na een kwartiertje zagen we ineens rimpels achter ons, ook de Capricorn en de Arriba 

verschenen daar. Die waren een stuk later uit Oude-Tonge vertrokken en nu al dicht in de buurt! 

Achteraf hadden we ook wel een schuttinkje later kunnen nemen….. 

Met de spi op en heel langzaam toenemende wind door het Zijpe, stijf langs de platen aan de rode 

kant in het Keeten voor de kortste weg en om zoveel mogelijk uit de tegenstroom te blijven. Eenmaal 

in de Witte-Tonne-Vlije kregen we weer even stroom mee, ook hier de rode kant genomen, 

bakboordswal maar buiten de boeien, de kortste weg.  Het was al weer in de middag. Tijd voor het 

voederen der weeshuizen. Rogier kookte aardappels en winterpeen in een grote pan, eenmaal gaar 

ging daar een groot blik hachee van de slager bij. Ook dit is een aanrader en alles ging schoon op.  

De spi moest er al snel weer af. De afwas was voor mij en De Dortsman was netjes bezeild, rechtdoor 

met inmiddels weer stroom tegen naar Yerseke. We legden zeilend aan aan het houtwerk aan 

stuurboordswal in de Beatrixhaven. Blijkbaar was dat het territorium van een vissersjongen in een 

oranje bootje met bergersambities. Hij vroeg nog of hij kon helpen en na ontkennend antwoord 

scheurde hij heel stoer knalhard de haven uit en in. Goed idee! Zo deden wij dat ook en de Schaar 

van Yerseke uit kregen we een flinke slinger stroom mee. 

Dicht langs de platen weer naar het oosten. Intussen passeerden de diverse mogelijke scenario’s de 

revue. Tholen wel/niet en/of geultjes wel/niet en hoe dan verder.  We kozen ervoor eerst het 

makkelijkste te doen: de Pietermanskreek & Lodijkse Gat. Rogier beweerde al dat we allebei de 

stukjes moesten varen, dat leek mij erg flauw en in de kaart stond naast het noordelijke geultje een 

andere naam: Diep van de Kraaier. Achteraf…. kostte mijn eigenwijsheid daar weer vijf punten. We 

gingen als de bliksem, ruilden de genua weer in voor de fok voor het kruisen in een prima wind. De 

geulen weer uitvarend waren we eigenlijk al een beetje onderweg naar Tholen en namen weer eens 

een scenario of wat door. .  Tholen aandoen zou betekenen dat we daarna wéér stroom tegen 

zouden krijgen. Best goede wind maar als je dan helemaal naar betonhaven gaat is stroom tegen best 

lastig.  

Achteraf ben ik niet meer in staat alle scenario’s te reproduceren. Op dat moment was ik het 

overzicht al kwijt. Ruwweg drie keuzen waren er nog: Tholen wel/niet en dan Veerse Meer of 

buitenom via Betonhaven of Veerse Meer nà Betonhaven of…. Gekkenwerk! De conclusie was: eerst 

stroom mee naar Betonhaven en dan met stroom mee weer naar het Veerse Meer. Hoppakee 

afvallen en naar het westen, genaker erop voor korte tijd, genua er weer op. De nacht begon te 

vallen. Ik stelde mijn maat voor dat hij ging proberen te slapen in het lange stuk naar Betonhaven. 

Dat wilde hij wel maar alleen als hij een klein “puntje” whiskey mocht… Hij had het eerste nipje nog 

niet genomen of hij kwam ineens weer met het idee gelijk naar het Veerse Meer te gaan en daarna 

op de Westerschelde nog punten te pakken. Ik kreeg nog eens een puntentelling om mijn  oren en 

ging van hoog aan de wind terug naar plat voor de lap de Zandkreek in. Gelukkig waren we er nog 

niet ver voorbij…. 

Achteraf heb ik daar van ritinfo.nl nog een mooie track van kunnen scoren: 



 

We misten net een schutting van de Zandkreeksluis, haalden een punt in Kortgene, dobberden door 

de doldrums achter het bosje bij Geersdijk, gingen vlot door de Schenge en achteraf flink in de mist in 

het Vaarwater langs Kamperland. Blijkbaar wilden we zo graag naar het Kanaal door Walcheren dat 

we een scheidingston te vroeg al afsloegen in de veronderstelling dat het Vaarwater al klaar was. 

Stom! Weer vijf punten niet gehaald. De les: hou je papieren kaart erbij voor het overzicht!  

In zalige onwetendheid van onze fouten scheurden we in recordtijd door het kanaal, zeer soepel 

bediend door de brugwachter van dienst. Tijd voor een extra maaltijd van paprikasoep en brood.  

Precies bij de doorvaart van de Keersluisbrug was de benzinetank leeg, de volgende stond paraat. 

Daar zagen we de mannen van de Ferox die al klaar waren. Vol ongeloof hoorde ik hun verhaal over 

het roeien van Ooltgensplaat naar Oude-Tonge aan! Op hun beurt was hun reactie: “zo zo jullie zijn 

fanatiek!” toen ze hoorden dat wij de Westerschelde nog even opgingen. En terecht. 

We zeilden nogal rustig eerst alleen op het grootzeil naar Spleet en Deurloo. Rogier ging slapen. Het 

begon weer meer te waaien en ik wisselde nog eens van genua naar fok. In omgekeerde richting ging 

het een stuk moeilijker met stroom tegen door de Geul van de Walvischstaart. Net wel/niet bezeild. 

Om zes uur in de ochtend was ik helemaal kapot en net van plan Rogier te wekken toen hij zichzelf 

meldde. Koud! Ik ging liggen op het bankkussen dat we daarvoor op de bodem van de boot leggen 

met alles nog aan en had het nog steeds koud toen ik weer wakker werd. De zon begon echter te 

schijnen en na koffie en ontbijt begonnen we met de resten stroom tegen aan het Vaarwater langs 

Hoofdplaat. Prachtig zeilweer! NO4, bijna laag water dus prachtige platen aan weerszijden. Af en toe 

een kleine slag over bakboord maar veel was bezeild tot het eind van de Paulinapolder. Op de weg 

terug inmiddels weer de beginnende vloedstroom tegen maar dat stelde nog niet veel voor, 

bovendien gingen we zonder extra zeilen hard genoeg om relaxed naar Breskens te zeilen. We 

kwamen de Corto Maltese tegen en even later de Piccolo. Omdat we al zolang vergeten foto’s te 

maken schoten we hier de beste plaatjes van de tocht. Het licht was prachtig, kraakhelder. 



                                          

  

 

In Breskens haalden we op het gemak ons laatste punt. Achteraf hadden we er ook best even een 

visje kunnen halen want na de finish was ik ineens zo moe! Bleek ik gewoon heel erg honger te 

hebben! Ja het was natuurlijk tijd voor de weeshuizenmaaltijd! 

We waren er van overtuigd dat we het heel goed gedaan hadden… En waar begon de presentatie van 

Sal mee? Juist.. de oversteek bij Hansweert, Vaarwater langs Kamperland,  Pietermanskreek en 

Lodijkse Gat. ACHTERAF…. ja achteraf… hadden we zonder fouten 71 punten gehad! Acht meer dan 

de Focus! Whoah we hebben echt keihard gezeild en prachtige dagen gehad. Volgend jaar zijn we 



weer van de partij en gaan we weer zo hard zeilen en vast ook fouten maken en weer zo genieten. 

We gaan veel meer foto’s maken en facebooken. We gaan vooraf nog Paal bezoeken. En andere 

havens die we niet 100% in kaart hebben. En als we in het donker een haven aandoen die we niet 

echt kennen varen we gewoon achter de anderen aan….hmmm. We gaan met de papieren kaart erbij 

goed controleren wat we precies moeten varen. We gaan weer goed eten en meer slapen. Ook 

achteraf.              

                    Met dank aan de organisatoren van de Duotocht….. 

Rogier Visser en Koert Marinissen           

      

 


