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Voorjaars reis van Alkmaar zuidwaarts.




Al in maart dit jaar begon het bij me 
te kriebelen. Er lag weer een heel 
jaar te wachten om te 
avonturieren…..Mijn motorboot 
Njord had de zachte winter 
2016/2017 prima doorstaan in de 
ARZV haven „afgesloten kanaal” in 
Alkmaar. Om uit te varen behoefde 
ze alleen maar bevoorrading van 
proviand, wat nieuwe waterkaarten, 
een handmarifoon, een reddingboei 
en extra fenders. Ik maakte een 
plan hoe ik ongeveer zou varen, 
namelijk niet via Limburg en de 
Ardennen maar westelijker, juist 
door zo vlak mogelijk land om het 
aantal te passeren sluizen te 
beperken. 


Op zaterdag 1 april vertrok ik voor een qua duur nog niet bepaalde (solo)reis naar het zuiden. Hoe 
ver? Parijs misschien, maar alleen als ik geen andere gedachten onderweg zou krijgen. Immers dit 
zou mijn eerste lange soloreis worden en ik moest eerst maar eens al doende ervaren hoe dat zou 
bevallen. 

Solo, maar niet zo strikt. Ik had diverse opstappers onderweg die soms een stuk meevoeren en 
soms mij in een haven bezochten voor een gesprek en koffie of een hap met een glas. En mijn 
vrouw Jolanda zou, behalve als opstapper zo nu en dan, als walkapitein fungeren als ik raad 
nodig zou hebben. En dat had ik nodig: soms in de vorm van gedegen weerberichten, soms 
doordat ze foto’s van de stroomatlas stuurde die ik was vergeten mee te nemen….of een 
suggestie voor een warme maaltijd.


Ik kan redelijk goed koken, de zeer eenvoudige kombuis heeft 1 pit, er is geen koelkast aan boord 
maar wel een gootsteentje met een voetpomp voor water, ik hou ervan om lekker te eten en neem 
de tijd om eten klaar te maken. 

Alleen in Dordrecht en Gent heb ik een restaurant bezocht. Als ik lange stukken achtereen moet 
varen omdat er geen rustige stop mogelijk is, maak ik van te voren een lekkere hap klaar zodat ik 
niet hongerig en slap wordt. 

Er is voor zes weken voedsel aan boord voor wat betreft de houdbare dingen zoals muesli, rijst, 
pasta, noten, eieren, diverse soorten bonen in blik. Verse groenten blijven in deze frisse maand 
wel een week goed, zoals spitskool, groene kool, peen, uien, zoete aardappels. Brood eet ik 
zelden dus ik heb de bakker niet veel nodig. Wel zo nu en dan een slok wijn, die bederft ook niet.


De avonden en nachten vind ik iets heerlijks aan boord, soms zomaar overnachten op een vrije 
ligplaats, soms in een jachthaven. Er is geen tv aan boord, wel een voorraadje boeken. En 
natuurlijk de wateralmanak voor Nederland en België en kaarten om het volgende traject voor te 
bereiden:  Kan ik onder de bruggen door? Welke sluizen kom ik het volgende stuk tegen? Welk 
marifoon-kanaal moet ik daar gebruiken? Hoe lang zal het traject duren, welk boeien kom ik tegen 
op groot water, welke koers zal het kompas wijzen? En omdat ik over nogal wat getijde-water 
vaar: moet ik met hoog water weg varen of juist met laag water? Hoe hard is de stroom, uit welke 
hoek waait de wind en hoe hard? Doe ik er beter aan om ander weer af te wachten? 

Dat soort dingen vergen tijd maar vind ik leuk om te doen en maken de belevenis tijdens de 
vaartocht zelf nog interessanter: Heb ik de vaartijd goed ingeschat? Helpt de stroom de vaart te 
versnellen zoals ik heb gedacht? Ben op op de juiste bedieningstijd bij de sluis? 
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En dan het slapen: niets vind ik heerlijker dan in het vooronder in slaap gewiegd te worden door 
een licht schommelende boot, het gekabbel van water tegen de overnaadse vormgegeven romp, 
een enkele keer het gieren van de wind. 

S’ochtends soms even de Wallas-kachel aan: is er zelfs een beetje nachtvorst geweest. 

Wassen en scheren met koud water, ik ben eraan gewend.

Ik draag wollen (onder)kleding en ik kan de boot buiten sturen of in het gesloten stuurhuis, zodat 
kou, harde wind of regen geen belemmering vormen om te varen.


Een ander voordeel van mijn Njord is de geringe doorvaart hoogte: nog geen 190 centimeter. 
Zodat ik de eerste dag vanuit Alkmaar, na een warme lunch-stop aan de Zaan, na de Wilhelmina-
sluis en de oversteek over het IJ, dwars door hartje Amsterdam de Amstel op kan varen, zonder 
dat er ook maar één brug voor me geopend hoeft te worden! Een lieve vriendin heeft meegevaren 
en wandelt s’avonds van Ouderkerk naar Amstelveen om daar met metro en trein terug te gaan 
naar Alkmaar.


De eerste overnachting is dus Ouderkerk aan de Amstel. De zondag-morgen gebruik ik om over 
de 400 ! jaar oude, grote,  joodse begraafplaats daar te dwalen. Deze wordt nog steeds gebruikt. 
Maup Caransa ligt bijvoorbeeld er begraven maar ook de ouders van Spinoza ergens in16- 
honderd zoveel. Ik heb wat boeken van deze filosoof aan boord. Spinoza schreef zo boeiend en 
baanbrekend over religie, politiek en hoe je blij en tevreden kan leven. Ik vind hem nog steeds 
actueel…


Veel verder dan Uithoorn kan ik vandaag niet varen: de brug bij Vrouwenakker met een doorvaart 
hoogte van 140 centimeter wordt niet op zondag bediend in deze tijd van het jaar. 
Maandagmorgen om 9.15 gaat deze tenslotte open en vaar ik over het Aarkanaal en de Gouwe 
langs Alphen aan de Rijn, Boskoop en Waddinxveen naar Gouda. Heel bijzonder is dat, na de 
spoorbrug in Alphen, er een paar jaar geleden midden in het land een container haven is 
aangelegd voor overslag van containers van binnenvaartschepen naar vrachtwagens. Dus nu 
varen er joekels van binnenvaart schepen met 4 hoog geladen containers als flatgebouwen door 
het soms nauwe Gouwe kanaal. Zo nauw dat er een blokgebied voor beroepsvaart geldt: andere 
beroepsvaart of grote plezierjachten kunnen elkaar bij Boskoop en nog op andere plaatsen niet 
passeren en mogen het blokgebied pas binnen varen na toestemming van de verkeerspost. 
S’avonds lig ik in een jachthaven in Gouda en komen goede vrienden uit Boskoop op de koffie.


De volgende dag heeft een wat spannende etappe. Ik wil van Gouda naar Dordrecht varen en 
onderweg bij IJsselmonde aan de voet van de van Brienenoordbrug wat reserve onderdelen voor 
mijn 2 cilinder diesel motor ophalen bij de Janmar importeur aldaar. 

Dus vaar ik s’ochtends vroeg om 7 uur door de sluis bij Gouda zodat ik direct na hoogwater de 
Hollandse IJssel kan opvaren en met de ebstroom mee zuidwaarts. Wat is de Hollandse IJssel 
een mooie, slingerende rivier. Met hier en daar industrie langs de oevers. Bij het veerpontje van 
Moordrecht schiet twee keer een IJsvogel voor mijn bootje langs. Een blauwe flits met 
roodgoudbruine borst, ohh wat een pracht. 


Na het oversteken van de drukke Nieuwe Maas vaar ik de jachthaven van IJsselmonde in. Ik tref 
een vriendelijke havenmeester die mij gratis een fiets leent om twee reserve V snaren op te halen 
en een reserve impeller voor de koelwaterpomp. Als ik ruim een uur later weer uit IJsselmonde 
weg vaar is het daar net laagwater geweest en vaar ik met de vloedstroom mee over de Nieuwe 
Maas , de Noord en de Oude Maas naar Dordrecht. Ik kan daar onder de Engelenburgbrug zo de 
jachthaven van de Koninklijke Dordtse Watersportvereniging invaren. Ik lig er heel rustig en 
centraal bijna aan de voet van de enorme bakstenen stompe toren van de Grote Kerk. 

Ook hier s’avonds weer andere vrienden op bezoek. Twee dagen later komt Jolanda per trein en 
bezoeken we de tentoonstelling „Paradijsvogels” in het Dordrechts Museum. Jeetje, het kan niet 
op, wat een schitterende keuze aan schilderijen.


Samen varen we de volgende dag over drukbevaren en groot water naar Tholen. Eerst weer 
getijde water, dus wordt de vertrektijd bepaald door wachten tot opkomend water zodat we met 
het tij mee langs Dordrecht de Dordtse Kil kunnen op varen en dan daarna over niet getijde water: 
het Hollands Diep.
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Een machtige brede stroom met voorbij schietende beroeps vaart. Dan net voor de 
Haringvlietbrug door de Volkeraksluizen het Volkerak op tot aan het Schelde-Rijn kanaal, en dan 
richting Antwerpen. 

Maar eerst Tholen waar we overnachten en door dit oude rustige dorp wandelen. 


Vrouwlief neemt de volgende dag in Tholen de bus naar Bergen op Zoom en de trein naar Alkmaar 
terug. Ik haal twee vijf-liter tankjes diesel bij de plaatselijke auto pomp. En wat boodschappen 
zodat ik weer dagen vooruit kan. 


 

Zaterdag maak ik de trip naar Antwerpen, eerst door 
de Kreekraksluizen, waar ik drie grote 
binnenschepen voor moet laten gaan voor ik naar 
naar binnen mag. Daarna zoek ik mijn weg  door de 
machtige, slingerende en drukke havens van 
Antwerpen met boten vanuit de hele wereld tot aan 
de jachthaven in het „Willemdok” in het hartje van 
deze rijke stad. 


Hier blijf ik een paar dagen, en maak ik wandelingen 
door de stad en langs de Schelde. Ik verken hoe ik 
het volgende traject zal gaan varen, welke sluis ik 
moet nemen om met laagwater deze rivier op kan 
varen. En hoe deze rivier het beste „genomen” kan 
worden tot aan Gent. Ik bezoek het nieuwe MAS 
gebouw (Museum Aan de Stroom) aan de kop van 
het Willemdok. Een mooi ontwerp van de 
Nederlandse architect Neutelings. Je kan 
spiraalsgewijs met (rol)trappen tot aan de hoogste 
(9e) verdieping omhoog met op elke verdieping en 
aan de steeds wisselende zijden een prachtig 
uitzicht over de rivier en de oude binnenstad.


Op zondag loop ik een kleine uitspanning binnen 
waar ik piano-muziek hoor. Ik blijf er anderhalf uur 
luisteren onder het genot van koffie en wijn. Ik heb 
me een beetje netter aangekleed dan anders, want 
de Belgen doen het zondagse flaneren ook in hun 
mooiste kleren.


De volgende dag: pech. Als ik van boord ga en me buk om een stootwil goed te hangen hoor ik 
een plonsje en realiseer me een flits later dat dat door mijn mobieltje kwam! 

Juist om dit te voorkomen had ik een rugzakje aan met een klein vakje voor dat ding! Maar ja je 
moet dat vakje natuurlijk wél dichtritsen. Domoor. Geeft gedoe, maar dat hoort er ook bij. Als 
reserve communicatie middel heb ik mijn ipad mini waarmee ik, als de jachthaven wifi heeft, 
contact per email kan onderhouden.


Voor de tweede keer komt Jolanda over. Nu om samen over de Zeeschelde naar Gent te varen en 
die stad te bezoeken. In Antwerpen haal ik haar in het prachtige Centraal Station op, maar haar 
trein uit Nederland is „afgeschaft” volgens de Belgische borden. Bij navraag betekent dat dat die 
trein is komen te vervallen door een of andere oorzaak buiten Belgisch gebied zo wordt me 
verzekerd. Ik wacht nog een uurtje en wandel dan terug naar de jachthaven. Twee straten 
daarvoor zie ik ze ineens lopen, ze heeft een treinomweg over Breda moeten nemen! 

De volgende dag hebben we zes uur om met de vloed mee Gent te bereiken. Dat wordt nog 
spannend want dan moeten we gemiddeld zeven knopen varen. De maximale rompsnelheid van 
mijn boot is 5,4 knoop dus we hebben de stroom mee hard nodig. 


De tocht over de Schelde is prachtig, groene oevers, brede slikken, slingerend langs dorpen als 
Moerzeke, Dendermonde en Schoonaarde. Maar stoppen is er niet bij op straffe tegenstroom! We 
varen soms 7,5 knoop! Na bijna 7 uur varen we de sluis van Merelbeke bij Gent in. Tot mijn 

�3



verbijstering begint de boot al te zakken als de sluisdeuren achter ons nog niet eens dicht zijn: 
dan realiseer ik me dat het tij omgeslagen is naar ebstroom. Maar dan gaat de sluis echt dicht, en 
stijgen we weer. Even later varen we deze weer uit, de gekanaliseerde Bovenschelde op. Het is 
een stil en rustig buitengebied van Gent. We besluiten daar te overnachten. 


De volgende dag wandelen we naar het centrum en bewonderen de vele mooie gebouwen en 
grachten van Gent. Een gracht doet me met zijn imposante gebouwen en zwierige brug aan 
schilderijen van Venetië denken. In de nieuwe, bijzonder mooi gelegen en in roestig staal 
uitgevoerde Bibliotheek lezen we plaatselijke kranten en drinken er koffie. En gaan weer naar 
buiten. Al dwalend door de middeleeuwse binnenstad vinden we een vegetarisch restaurant voor 
een lekkere lunch.

De volgende dag varen we de binnenstad in, zet ik Jolanda af in de buurt van het station, waar ze 
voor een tennis toernooi weer terug reist. Verder varend vind ik een mooie ligplaats midden in het 
centrum, waar het desondanks rustig toeven is. Ik blijf nog een paar dagen, en maak een kleurige, 
muzikale boeddhistische optocht mee. Ik bezoek het museum voor Schone Kunsten en ga nog 
een keer naar de bibliotheek waar ik wifi heb om berichten te lezen en deze kan versturen. Daar 
denk ik rustig na over het vervolg van mijn bootreis…. 

Ik kan verder zuidwaarts over kanalen naar Lille en dan door Noord Frankrijk naar de Seine en dan 
is het nog een wip naar Parijs. 

Ik kan westwaarts naar Brugge en dan binnendoor naar Duinkerken. 

Of ga ik nog verder naar het  westen via het Boudewijnkanaal en dan de zee op? Drie 
verschillende keuzen. 

Wat zou ik doen? 

Drie weken ben ik nu op reis, wat vond ik nu het leukste, het avontuurlijkste varen? 

Dat is varen over groot water, met grote schepen om me heen en zo nu en dan een stad: dus het 
wordt de Noordzee en dan zie ik wel verder. 


Ik vaar de volgende ochtend weg over de Leie naar de ringvaart om Gent en dan op naar Brugge 
over het kanaal Gent-Oostende. Een heel rustig kanaal merk ik, nauwelijks een boot die me 
tegemoet komt en geen achterop vaarders. 

Over de jaagpaden rijdt een sulky, mooi om te zien zo een dravend paard tussen de hoge 
grassen. 

En zo nu en dan een koe. 

Na twee uur alleen varen komt er een speedboot op me af die een waterskiër heen en weer 
slingert over zijn hekgolf. De skiër komt een soort rakelings langs me heen, of denk ik dat maar? 


Overnachten wil ik in Beernem. Als ik aangemeerd ben komt de speedboot met waterskiër daar 
ook heen. Het blijkt dat een stuk van dit kanaal speciaal bestemd is voor waterskiën, wat op veel 
andere wateren verboden is. Ze traileren de boot de helling op, en moeten daarna nog twee uur 
naar huis rijden. De speedboot verbruikt 14 liter benzine per uur, net zoveel liter diesel verbruik ik 
om helemaal van Alkmaar Antwerpen te varen!  Het is best een informatief gesprekje, hij weet me 
ook te vertellen dat op 10 minuten afstand van de jachthaven een benzinestation is waar ik mijn 
tankjes kan vullen. Als ze wegrijden is de jachthaven geheel verlaten. Zoals meerdere jachthavens 
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onderweg is alles gesloten. „Het seizoen” vertellen de mensen hier „begint pas op 1 mei”. Het 
gaat zachtjes regenen als ik terug ben met de diesel. Ik ga lekker koken en daarna lezen. Bovenop 
een van de de meerpalen heeft een ondernemende eend een nest gebouwd en zit te broeden. Zij 
of hij weet vast dat, als de eendjes uit het ei gekropen zijn, ze de twee en een halve meter hoge 
sprong naar het water wel zullen overleven. 


Ik maak later nog een wandeling door dit stille plekje en vind mijzelf een boffert met deze mooie 
reis. Morgen Brugge!

Als ik Brugge in vaar weet ik uit de almanak dat op zondag de lage voetgangers brug niet bedient 
wordt. En juist daarachter zijn de rustige ligplaatsen waar ik wil gaan liggen. Net als ik aan de 
wachtsteiger aanleg komt er van de andere kant een jacht me tegemoet aan en zie ik tot mijn 
verbazing dat de brug wél open gaat. Snel gooi ik alles weer los, draai en vaar achter het jachtje 
aan om ook onder de brug door te gaan. De voetbrug is omhoog gehesen met tien kabeltjes die 
om een draaiende buis gewikkeld worden. Maar als ik de brug dicht genaderd ben zie ik deze 
kabeltjes weer langer worden! De brugwachter, zo blijkt, heeft mij niet gezien en heeft de 
automaat al op dalen gezet en is kennelijk niet bij machte dit stop te zetten. Dat roept hij me toe. 
Bliksem snel geef ik volgas en piep onder de al dalende voetbrug door, het lukt en niet eens op de 
nipper! Met zucht van verlichting leg ik de boot aan. Het heet hier zeker niet voor niets BRUGGE !!


Ook hier blijf ik een paar dagen om van dit prachtig bewaarde stadje met zijn luxueuze 
stadsplaleizen en mooie grachten te genieten. Op een middag ga ik wat drinken op een van de 
zonnige terrassen en raak in gesprek met de dame die naast mij zit. Ze is koordirigente en 
muzieklerares geweest aan het conservatorium in Brussel, en doet nu nog vrijwillig dirigenten 
werk. Ik vertel dat ik ook mijn frans een beetje wil ophalen en ze schakelt direct over op frans. Het 
is zo gezellig dat ik nog een glas wijn bestel, zodat we nog wat langer kunnen doorpraten. 
Bijvoorbeeld dat ik een jonge neef heb die een succesvol koor dirigent is, en dat ik met de boot 
een rondreis maak. Als ik wil afrekenen en het gesprek wil beëindigen merk ik dat ik mijn 
portemonnee op de boot heb laten liggen. Ik bied de ober aan om even naar mijn boot te lopen 
om geld te halen, hij vindt dat goed als ik als pand mijn (inmiddels nieuwe) mobieltje achterlaat. 
Dan biedt de dirigente aan het bedrag voor te schieten en dat we samen naar mijn boot lopen om 
het geld aan haar terug te betalen. Dat is aardig. 

Ze wandelt anders dan ik gekomen ben en geeft uitleg over Brugge. En ze vraagt of ik even mee 
gaat naar haar huis. Lijkt me leuk. Ze woont in een antiek straatje en heeft een gezellig huisje, 
haar man woont elders. Even later zit ze achter de piano en speelt en zingt een paar heel mooie 
stukken voor me, sommige kan ik mee zingen! Daarna wandelen we naar de boot en betaal ik 
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haar voorschot terug en wenst ze mij een plezierige vaart. Zo leuk kan een ontmoeting met een 
ander mens zijn!


De brugwachter (ja , die van de zakkende brug) is tevens havenmeester aan wie ik trouw elke dag 
mijn liggeld heb betaald. Ik spreek af dat ik morgen om een uur of halftien weer verder wil en of hij 
dan de brug wil openen. Hij is Engelsman en spreekt alleen engels, wel bijzonder zo midden in 
Brugge toch? Hij vertelt dat de volgende sluis maar een klein, rond sluisbekken heeft, daarom 
moet, in afwijking van de Belgische regel, eerst een pleziervaart boot erin, en dan pas het 
binnenschip. 


Als ik het kanaal opvaar komt er net een binnenschip aan, met een Nederlandse vlag. Ik roep hem 
aan op kanaal 10 met mijn marifoon, en vraag of ik samen met hem kan schutten bij de volgende 
sluizen. Immers in deze kanalen gaat een sluis niet open als er niet tenminste ook een 
binnenvaartschip geschut wordt. De schipper vraagt of ik hier voor het eerst ben en legt net als de 
havenmeester uit dat hij de hele sluislengte nodig heeft en dat ik als eerste moet binnenvaren om 
in het ronde gedeelte te gaan liggen, dan past hij precies tussen de in- en uit- sluisdeuren. Zo 
varen we samen onder nog drie bruggen door en de Verbindingsluis in: de toegang tot het 
Boudewijn-kanaal naar Zeebrugge.

Later aan het einde van het Boudewijnkanaal zie ik het veel sneller varende binnenvaartschip al 
afgemeerd liggen, en is het lossen van zijn lading begonnen. Ik vaar naar rechts het wel erg stille 
gebied in langs grote dokken en insteekhavens. 


Dan duikt er een lange smalle brug op die helemaal niet op mijn recente kaart Belgische kaart 
staat! Langzaam vaar ik er naar toe, ik kan er net onderdoor. Ik zie reusachtige aanlegsystemen 
van wel 500 meter lang voor grote zeeschepen. In de verte zie ik de Pierre Vandamme sluizen 
liggen. Het is half twee s’middags en ik roep de sluismeester op per marifoon. Ze is verbaasd te 
horen dat ik al zo dichtbij ben, maar dan leg ik haar uit dat ik een geringe doorvaarthoogte heb en 
dus onder de brug door kon zonder dat deze geopend hoefde te worden. Ze verwacht dat de 
sluis niet eerder dan halfvijf bediend zal worden, alleen een klein jacht zoals ik is niet voldoende. 
Op mijn vraag waar ik het beste kan wachten krijg ik als antwoord dat ik een van de grote dukdalf 
groepen mag gebruiken, die eigenlijk voor zeeschepen zijn bedoeld.


Ik zie in de verte twee grote, aangemeerde zeeschepen waar auto’s uit gereden worden, het 
kwartje valt: het is een haven waar Aziatische fabrikanten hun auto’s bestemd voor Europa 
kunnen lossen. Later hoor ik van een sleepbootmatroos dat die lage brug vorig jaar is aangelegd 
om al die duizenden nieuwe auto's naar opslag terreinen te rijden zonder kilometers om te hoeven 
rijden. 

Aan de andere kant van de Zeesluizen is volgens mijn informatie nog een marina met drijvende 
steigers, een werkhaven voor zeeslepers, een vissershaven een haven voor de Belgische marine, 
en nog een overslag haven. Ik ga koken en wacht op bericht van de sluiswachter.


Om kwart over vier roept de havenmeester me op en zeg dat ik achter de twee zeesleepboten die 
net langsvaren de sluis in mag. Ik maak los, start de motor en vaar de enorme sluis binnen. Ik zie 
geen bevestigings ogen waar ik bij kan en vaar naast een van de zeeslepers die al vastgemaakt 
heeft. Er is een matroos nog met de trossen bezig, ik vraag of ik aan de dikke rubberen rand van 
de sleepboot mag meren. Dat is goed, maar hij gaat even de twee trappen omhoog om het aan 
de kapitein te vragen. Ja het is ok, en we raken aan de praat. Achter ons zie ik nog een tankschip 
en een andere zeesleepboot de sluis in varen. En nog lijkt de sluis leeg! De matroos vertelt dat de 
sluis 500 meter lang is en bijna 60 meter breed, hij is in het dorp Zeebrugge opgegroeid en heeft 
de sluis zien bouwen, een bouwproject van zeven jaar. En vertelt me waarom er die extra auto-
brug vorig jaar is gebouwd. 

Even later komt de stuurman van de sleepboot ook naar beneden en vertel ik hoe ik zo gevaren 
ben. Volgens hem durft een plezierjachtje zoals ik, haast nooit aan een sleepboot aan te meren. 
Hij hoort mijn marifoon erg ruisen en geeft me een tip hoe ik deze beter kan instellen. De matroos 
komt met koffie voor ons drieën. Plots zien we een grote zeehond in de sluis rondzwemmen! De 
sleepboot bemanning heeft dat hier al vaker gezien. Het versassen (schutten op zijn Belgisch) 
duurt minstens een uur in deze enorme sluis. Maar door het leuke gesprek, lijkt het niet lang of de 
sluisdeur aan zeezijde schuift open. Ik vraag de sleepbootbemanning of ze me een beetje willen 
gidsen naar de marina. Samen wachten we tot de andere boten de sluis uit zijn en dan vaar ik de 
sleepboot achterna. Het is al wat donker geworden. We varen langs een enorm Cruise Ship met 
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alle verlichting aan dat daar aangemeerd ligt. 8 Verdiepingen hoger zie ik buizen met een 
doorzichtig gedeelde dat steeds wat donkere vlekken krijgt. Het zijn de glijbanen van het 
zwembad op het hoogste dek waardoorheen mensen roetsjen!


Ik vaar langs de marine-haven, zwaai naar de sleepboot die nu vaart gaat maken, en zie de ingang 
van de Marina. Ik leg aan, heerlijk, er is geen belemmering meer tussen mij en de Noordzee. Ik ga 
koken voor twee dagen en ik bestudeer de foto’s van de zeekaart en van de stroomatlas die 
Jolanda mij al in Brugge heeft per email heeft toegezonden. Het is morgen mooi rustig weer en 
het is hoogwater om een uur of zeven. 

Voor ik ga slapen loop ik nog wat over de steigers, de marina is niet open: ook hier is het nog 
geen „seizoen”. Wel tref ik een franse zeiler uit La Rochelle die morgen ook zee op gaat, en op 
mijn vraag, laat hij ook nog even zijn zeekaart zien met op zijn zeekaart ingeplakte 
stroomgegevens voor morgen.

Goed voorbereid zet ik de wekker om 6.00 uur en ga slapen. 


De volgende ochtend rustig ontbeten, het is helder weer en met de zon in mijn rug vaar ik langs 
de grote strekdammen de haven van Zeebrugge uit de mooie Noordzee op.

Ga ik zuidelijker naar Oostende en Calais of noordelijker naar Breskens en Vlissingen?

Daarover bericht ik een volgende keer…


Jacobus L
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