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Voorwoord
Toen Esther en Rob vroegen of ik een voorwoord wilde schrijven voor hun boekje Meerdaagse tochten met de
sloep hoefde ik niet lang na te denken. Naast het feit dat ik het een leuk initiatief vind, ben ik een groot liefhebber van
alles wat met het water te maken heeft. Ik ben grootgebracht met watersport. Als kind kwam ik vaak bij Ottenhome in
Oud-Loosdrecht, waar mijn liefde voor het varen is ontstaan.
In 2011, na er een tijdje uit geweest te zijn, bedachten mijn echtgenote en ik dat we het varen weer wilden oppakken.
Onze eerste gedachte ging uit naar een zeiljacht, maar eigenlijk zagen we dat ‘gedoe’ niet meer zo zitten. Het werd
dus een sloep! En wel een Corsiva 570 classic. Deze werd in 2013 al snel ingeruild voor een Stout 750, waar we vele
jaren met plezier in hebben rondgevaren. In 2020 hebben wij de overstap gemaakt naar een een Pieterse 850 cabin
sloep. We wilden hiermee langere tochten maken en comfortabel op de sloep overnachten. Maar we kwamen er al
snel achter dat we op de Pieterse de 'outdoor experience' misten. Daarom hebben we nu toch weer gekozen voor een
open sloep, namelijk een Stout 850, die zeer geschikt is en voldoende comfort biedt voor meerdaagse tochten.
In maart 2015 ben ik gestart met de Facebook groep Sloepen en Tenders. Ik wilde graag mijn liefde en passie voor
sloepen met andere mensen delen en kreeg hierop ontzettend veel leuke en vaak onverwachte reacties. Dat ik
hierdoor zoveel mensen leer kennen met dezelfde liefde en passie geeft mij een enorme kick! Het aantal leden van
Sloepen en Tenders is inmiddels opgelopen tot bijna 11.000 en daarmee groeit de vraag om informatie uit te wisselen
over routes, ervaringen en nieuwtjes. Meerdaagse tochten worden ook steeds populairder en de behoefte aan
informatie hierover is groot. Daarom ben ik blij dat Esther en Rob dit boekje hebben gemaakt. Hopelijk kan dit nog
meer sloepvaarders inspireren en helpen om langere tochten te gaan maken en te genieten van het varen door ons
mooie Nederland en misschien zelfs over onze landsgrenzen. Deel vooral je verhalen en ervaringen in Sloepen en
Tenders, zodat we daar allemaal van kunnen leren en meegenieten!
Ik wens jullie veel vaarplezier toe!

Berry van der Schans
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Voorwoord

Inleiding

Waarom dit boekje?

In april 2021 brachten we de eerste editie van

Zoals Berry in het voorwoord al aangeeft groeit de

Meerdaagse tochten met de sloep uit. Voordat we
begonnen dachten we dat het gewoon een aantal
pagina's met wat handige informatie zou worden. Maar
terwijl we bezig waren en ook mede dankzij de
positieve en opbouwende feedback van een aantal
andere sloepvaarders, ging het al snel richting formaat
boekje.

vraag naar informatie over meerdaagse tochten met de
sloep. Dat ervaren wij ook als we een fotoverslag over
onze tochten plaatsen op de Facebookgroep Sloepen en
Tenders. Wij vinden het op onze beurt leuk om onze
ervaringen te delen en daarmee andere sloepvaarders
te inspireren meer uit hun sloep te halen. Wij
pretenderen zeker niet alles te weten, maar wij hebben

Vanaf het moment dat wij via de Facebook groep
Sloepen & Tenders en via onze eigen website de gratis

een hoop geleerd de afgelopen jaren, niet in de laatste
plaats van veel collega-sloepvaarders.

PDF en het magazine aanboden werd er enorm

Het idee voor dit boekje is ontstaan tijdens één van

enthousiast

overweldigende

onze tochten met onze sloep, de Tranquility, ergens ter

ontvangst van ons project hadden we eerlijk gezegd

hoogte van Dokkum in Friesland. Toen wij weer veel

niet verwacht.

enthousiaste reacties en praktische vragen op onze

gereageerd.

Zo'n

Inmiddels is de gratis PDF meer dan 2000 keer
gedownload en hebben we rond de 200 magazines
verkocht. Onze uitgave werd opgepikt en vermeld door
diverse media in de vaarwereld en het tijdschrift
Motorboot wijdde er zelfs een uitgebreid interview van
meerdere pagina's aan. Ook wisten wij diverse

posts kregen, leek het ons handig om zoveel mogelijk
informatie en tips gebundeld in een leesbaar formaat
te gieten. Wij genieten enorm van onze tripjes en willen
op deze manier graag laten zien wat je nog meer kan
doen met je sloep, buiten het voor de hand liggende
‘rondje om de kerk’ en ongeacht de grootte van je boot.

watersportwinkels te interesseren om het magazine in
hun winkel te leggen. Dit heeft zeker bijgedragen aan

Meerdaagse tochten worden ook steeds

het succes.

populairder en de behoefte aan
informatie hierover is groot

Maar het allerbelangrijkste is dat wij sloepenvaarders
wilden enthousiasmeren om meer met hun sloep te
doen dan (korte) dagtochtjes. En naar ons gevoel en
gezien de reacties die we mochten ontvangen is dat
zeker gelukt!

Dit boekje is bedoeld ter inspiratie voor iedereen die
een sloep heeft en meerdere dagen op pad wilt. Want

Wat is nieuw in deze 2022 uitgave?
In deze uitgave van 2022 hebben wij 7 nieuwe tochten
uit 2021 toegevoegd. Van onszelf, maar ook van een
aantal andere 'sloepen gekken' zoals wij. Hun namen
zullen een aantal van jullie bekend voorkomen uit de FB
groep Sloepen en Tenders.

ongeacht de grootte van je boot of het luxe niveau van
wat je aan boord hebt, iedereen kan een meerdaagse
tocht maken. Of je een toilet aan boord hebt of een
plasemmer, een koelkast of een koelbox, een bbq,
scottelbraai of picknickmand, dat maakt allemaal niet
uit. We kunnen allemaal op en van het water genieten.

Daarnaast hebben wij afgelopen jaar weer meer
geleerd en ervaringen opgedaan die we willen delen.
Begin vorig jaar hebben wij beiden ons Klein Vaarbewijs
I gehaald. Niet nodig voor onze boot, maar wel
uitermate nuttig als je tochten als de onze maakt.
Voorbeelden hiervan vind je in de beschrijvingen van
onze tochten.
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Voor wie is dit boekje bedoeld?

M e e r d a a g s e

Het kan wel zo zijn dat je, voordat je aan een
meerdaagse

tocht

begint,

behoefte

hebt

aan

informatie. En dan bedoelen we informatie over
tochten, slapen aan boord (of juist niet), praktische
zaken aan boord en leuke weetjes. Daar is dit boekje
voor bedoeld.
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Voorwoord

Hoe kun je dit boekje gebruiken?

Bedankt!

Je vindt in dit boekje beschrijvingen van routes die wij

Dit boekje was niet tot stand gekomen zonder de

en

een

gevaren.

aantal

andere

Daarnaast

sloepliefhebbers
vertellen

we

hebben
over

de

voorbereiding op onze tochten (p. 69) en over
wetenswaardigheden voor tijdens de reis (p. 81).

waardevolle feedback en input van een aantal
enthousiaste mede-sloepvaarders.
Bij deze:
Berry van der Schans

Louise Steenbrink,

Verder hebben we een aantal bijlagen toegevoegd:

Debby Minnee,

Fleur Steenbrink,

praktische route informatie van onze tochten

Karin van Soest,

Dick Dompeling,

Mike Meulman van Seafury,

Hans Slob,

met overnachtingsmogelijkheden aan het water

Bart en Kristin Mellink,

Ronald Hannessen,

(p. 111). Je kunt hoofdstukken en bijlagen dus los van

John Dushi,

Marieke Rosier,

elkaar lezen. Als je nog geen ervaring met meerdaagse

Evert Jan Poppen,

Fennechien Neuhaus,

Paul en Petra Botman,

en Carola van Giersbergen,

(p. 89), een overzicht van onze informatiebronnen (p.
107), een paklijst (p. 109) en een superhandige lijst

sloepentochten hebt raden wij je aan het hoofdstuk
Voorbereiding als eerste te lezen.
Als laatste willen wij vermelden dat een deel van onze
tochten hebben plaatsgevonden tijdens de corona

bedankt dat jullie een bijdrage wilden leveren aan dit
boekje, wij waarderen het enorm!

crisis. Tijdens deze periode hebben wij uiteraard alles

Dank ook aan Sylvana van Vugt voor het als copyright

zoveel mogelijk volgens de dan geldende richtlijnen

houder toestaan van het gebruik van het Sloepen en

gedaan.

Tenders logo.

Wij wensen jullie veel

leesplezier!

Esther & Rob
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Even voorstellen
Wie zijn Esther en Rob?
Esther (1964) komt uit Rotterdam, uit een familie van

Antaris sloep (5m) te delen met vrienden. Vaargebied:

binnenvaartschippers. Rob (1965) is opgegroeid met

Kagerplassen en omgeving. Het hele gezin vond het

watersport aan de Vinkeveense plassen. We zijn

varen ontzettend leuk en dat resulteerde in 2016 in de

ondernemers met 2 volwassen dochters, hebben een

aankoop

Friese Stabij, wonen ruim 30 jaar in Leiderdorp en zijn

tweedehands Makma van 7m, de Lago di Como. De

enorme liefhebbers van het buitenleven. Toen de

Makma beviel ons uitstekend, en na 3 vaarseizoenen

kinderen jonger waren gingen we vaak kamperen, met

en wat kleine tochten waren we dusdanig verslaafd dat

als favoriete bestemmingen Noorwegen, Bretagne en

de wens ontstond om meer te doen met onze sloep.

de Pyreneeën. We maakten toen, en nu nog steeds

We wilden wel vaker een weekendje weg en ook een

overigens,

veel

bergwandelingen

(soms

van

onze

eerste

eigen

sloep,

een

ook

vakantie met de sloep leek ons leuk. Dat vroeg ons

huttentochten), we staan graag op de ski’s en doen het

inziens en om allerlei praktische redenen om een iets

liefst aan buitensporten, zoals golfen en tennissen. Wat

ruimere boot. In 2019 is onze Seafury 800 (8m)

ons betreft hoeft het niet te warm te zijn, getuige ook

genaamd Tranquility te water gelaten en lag de weg

onze vakantiebestemmingen. Ook op het water maakt

open voor meerdaagse tochten. Inmiddels hebben we

het ons niet uit wat de temperatuur is.

onze zaak verkocht en hebben we meer tijd voor onze

In 2013 zijn we ons vaaravontuur begonnen door een

hobby's en het schrijven van dit soort boekjes.
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Onze vaste reisgenoot aan boord is Melle, onze Friese

Er zijn maar een paar sloepen die aan deze criteria

Stabij van 10 jaar. Melle is een ideale reishond, hij

voldoen (o.a. Seafury, Pieterman en Jan van Gent), de

schikt zich makkelijk in allerlei situaties. Wij hebben

meesten zijn te hoog. Het Sloepenboekje van Daemes

hem van jongs af aan overal mee naartoe genomen en

op de Golven & Heeren op het Water heeft een actueel

hij is happy als hij maar in de buurt van ons is. Als we

overzicht van sloepen, specificaties (met onder andere

op de boot overnachten zoekt hij een plekje in de kuip

doorvaarthoogte) en leveranciers. Het nadeel van de

en heel soms kruipt hij even op bed aan ons

geringe doorvaarthoogte is wel dat bij onze Seafury

voeteneinde, lekker zacht. Melle is geen zwemmer (hij

buiswater over de boeg slaat bij wat meer golven en

kan het wel, maar vind het écht niet leuk) en kan een

wind.

lekkere kluif tussendoor enorm waarderen.

Verder hadden we bij Seafury gelijk een klik met de
mensen (ze zijn super klantvriendelijk en denken
fantastisch mee), zit het bedrijf dichtbij en biedt
Seafury ruime mogelijkheden voor maatwerk.
Wij hebben onze sloep Tranquility genoemd, wat
rust/kalmte betekent. Dat is wat we zoeken op de
sloep en het water. De Tranquility ligt in jachthaven
Zijlzicht in Leiden. Deze haven is sinds 2018 van
Seafury en vanaf seizoen 2021 is Seafury ook boten
gaan produceren op deze locatie. Voor ons handig dat
de leverancier in onze haven zit. Jachthaven Zijlzicht
ligt op de grens van Leiden en Leiderdorp, vlakbij Kaag,
Braassem en de Leidse binnenstad. Die combinatie
vinden wij nog steeds erg bijzonder en biedt veel
mogelijkheden voor kleinere tochten, zonder dat we
een sluis hoeven te passeren. Hierdoor kunnen we
ook buiten het seizoen leuke tochten in de buurt
maken.

Onze sloep
We hebben vanwege ons vaargebied zeer bewust de
.
Seafury 800 gekocht. Deze is 8m lang, 2,85m breed,
steekt 80cm diep en heeft een doorvaarhoogte van
1,15m. Dit model is én geschikt voor langere tochten
(met toilet, koelkast, water en verwarming) én laag
genoeg om, met de buiskap naar beneden, onder alle
bruggen van de Leidse grachten door te varen (laagste
is circa 125 cm).
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Wij hebben onze sloep Tranquility genoemd, wat rust/kalmte betekent.
Dat is wat we zoeken op de sloep en het water

Uitrusting sloep
De Seafury 800 heeft standaard een groot demontabel

De Tranquility heeft een handig toilet. Dit zit onder een

zonnedek, waar we op kunnen slapen, en veel

bank ter hoogte van het begin van het zonnedek. Groot

bakskisten met ruime opbergmogelijkheden.

voordeel is dat je het toilet kunt gebruiken als het
zonnedek is geplaatst en je dus ook ‘s nachts naar het

We hebben bewust gekozen voor een sloep die niet

toilet kunt. Bij een toilet in de voorpunt kan dat minder

harder dan 20 km/u kan varen, zodat onze volwassen

eenvoudig zijn.

kinderen ook zonder vaarbewijs met de sloep op pad
kunnen. Wij hebben inmiddels wel ons vaarbewijs
gehaald en Rob heeft het marifoon certificaat. Met het
type tochten dat wij maken, leek ons dat wel verstandig.
Het hart is een 52 pk Vetus turbo diesel motor. Deze is
gekozen om ook op ruimer water en in gebieden met
stroming te kunnen varen. De romp is niet snelvarend
en haalt maximaal ca. 17 km/u. Wat extra vermogen is
toch erg handig als je bijvoorbeeld op de Hollandse
IJssel vaart, waar je ruim 2 km/u stroom tegen kunt
hebben. Als je dan maximaal 10 km/u maximum
snelheid hebt, ga je met 8 km/u vooruit. Op grotere
rivieren en het Wad kan dit oplopen tot 6 km/u stroom
tegen. De Tranquility kan met deze motor onder vrijwel
alle omstandigheden 10 km/u varen.

Milieuvriendelijke dieselalternatieven GTL en HVO
De laatste jaren komen er steeds meer milieuvriendelijke alternatieven voor diesel beschikbaar. Onze Tranquility heeft een
52 pk vetus inbouw dieselmotor. Wij tanken vaak GTL wat staat voor Gas-To-Liquids. Een vloeibare brandstof gemaakt van
aardgas.
Voordelen van GTL brandstof zijn dat deze schoner is, dat er minder rook en stank uit de uitlaat komt en dat het beter is
voor het milieu. Nadelen van GTL zijn dat het duurder is dan diesel, dat je iets minder ver komt met een tank en dat de
smering van de motor wat minder goed kan zijn dan bij normale diesel.
Wij lossen dat op door na 2 GTL tankbeurten de volgende met normale diesel te doen. Een alternatief is HVO of “blauwe
diesel”. HVO staat voor “Hydrotreated Vegetable Oil” en wordt gemaakt van afgewerkte oliën en restafval zoals dierlijke
vetten.
Beide diesel alternatieven zorgen voor minder uitstoot van fijnstof, stikstof en zwavel. Doordat HVO diesel van biomassa
wordt gemaakt is er minder CO2 verbruikt in het productieproces. Bij GTL, wat geproduceerd wordt van aardgas, treedt
dit voordeel niet op. Op beide alternatieve brandstoffen loopt onze motor prima.
Vraag bij de leverancier van je sloep na of je een milieuvriendelijk alternatief voor diesel kunt tanken.
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Voorin ligt een dieseltank van 80 liter en we nemen

Dat handige bakje tussen het stuurwiel en het

altijd 2 jerrycans met ieder 10 liter reserve diesel mee.

dashboard hebben we zelf bedacht. Dit is gewoon een

We kunnen met deze 100 liter in totaal circa 40 uur

houten bakje uit de watersportwinkel, wat we hebben

varen.

laten bevestigen aan het middenconsole. Hartstikke

Verder is er een koellade van 30 liter en een watertank
van 30 liter met een dekdouche. Als de motor draait
kunnen we de warmte van de motor gebruiken voor de

handig voor sleutels, muntjes voor bruggeld, mobiel,
kleine zaklantaarn, leesbril en ander klein spul dat je
niet wilt laten rondslingeren.

verwarming onder de buiskap. De ramen van de

In de boot zitten totaal zeven 12v aansluitingen en er is

buiskap kunnen we dichtmaken met gordijnstrookjes,

sfeerverlichting in de kuip. Onder de schroef hebben we

die we met klitteband vastmaken.

een zogeheten hak laten maken om de schroef te

We hebben ook een boegschroef. Speciaal voor de
langere tochten hebben we in 2020 een hoge

beschermen tegen troep in onder meer de Leidse
grachten en om droog te kunnen vallen op het Wad.

achtertent laten maken. Lees meer over het hoe en

Op de schroefas zit verder een touwsnijder, waarmee je

waarom van deze achtertent op de volgende pagina.

bijvoorbeeld waterplanten eenvoudig uit de schroef

Qua techniek hebben we een dieptemeter, een
standaard Vetus dashboard, 2 accu’s (één startaccu en
één voor de accessoires), een zoeklicht, claxon en

krijgt door heen en weer te varen. De sloep ligt met een
gecertificeerde ketting vast en heeft een slot op het
roer.

walstroom. Dat laatste is vooral handig onderweg in
jachthavens. Afgelopen winter hebben we ook een
temperatuurmeter laten inbouwen, na een ervaring
met een oververhitte motor (zie onze reis naar
Friesland in 2021).
Voor de navigatie gebruiken we een waterdichte
Samsung Active Pro tablet. Voor de veiligheid hebben
we een handheld marifoon, type Standard Horizon
HX300E.

.
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Onze hoge achtertent
Bij een verblijf van meerdere dagen op de boot is het
fijn om wat leefruimte te hebben, zowel overdag als 's
avonds. Bij mooi weer geen probleem natuurlijk, maar
wij gaan ook op pad als het niet erg warm en zonnig is.
Het

weer

in

Nederland

kan

sowieso

nogal

onvoorspelbaar zijn. Ons bed blijft tijdens de reis
gedekt, wat een deel van de zitruimte onder de buiskap
wegneemt. De originele dektent is vrij laag en biedt
geen mogelijkheid om comfortabel te zitten, om te eten
of te lezen.

De basis van de achtertent is een grote bimini waar aan
alle vier de kanten een deel kan worden aangeritst. Je
bent dus ook flexibel in welke delen je wel en niet wilt
gebruiken, afhankelijk van de situatie, varend of liggend.
Bijvoorbeeld alleen met de bimini en het voorraam erin
bij wind op de kop. Of diezelfde configuratie met de
zijkanten voor de helft teruggeslagen, voor wat extra
bescherming tegen opspattend water. Of juist het
voorraam eruit, maar de achterkant erin als de wind (en
regen) achterop komt.

Daarom ontstond bij ons de behoefte aan een hoge
overkapping aan de achterkant. We hadden hiervan al
enkele goede voorbeelden onderweg en op Sloepen en
Tenders gezien.

De hele achtertent laat zich goed oprollen en past
prima in een van onze bakskisten of onder het
zonnedek. In z'n geheel aanritsen duurt ruim een
kwartier met 2 personen.

In de winter van 2019 hebben wij onze hoge
achtertent, die wij gekscherend pausmobiel noemen,
laten maken door Troost Zeilmakerij in Leiderdorp.
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Tochten
In dit hoofdstuk nemen we jullie mee op een aantal

Het is maar net wat je zelf leuk vindt én wat je sloep

tochten die we hebben gemaakt. Voor sommigen

aankan. Niet alle schippers en niet alle sloepen zijn

misschien herkenbaar door de verslagen die we

geschikt om grote wateren te bevaren, terwijl anderen

hierover in Sloepen en Tenders hebben gepost. Onze

daar juist hun boot op hebben uitgezocht en het

tripjes variëren van een tochtje Leiden-Haarlem v.v. tot

hartstikke leuk vinden. Maar dat maakt ook helemaal

tochten naar de Waddeneilanden of richting Zeeland.

niet uit. Als je maar plezier hebt. Laat je daarom

Daarnaast hebben we in deze 2022 editie ook tochten
toegevoegd

die

door

andere

sloepvaarders

zijn

inspireren door dit boekje en haal eruit wat voor jóu
van toepassing is.

gemaakt. Met andere type sloepen dan wij hebben.

Om het overzicht te bewaren hebben we de tochten zo

Hierdoor krijg je als lezer een nog breder beeld van wat

goed mogelijk ingedeeld in diverse regio's (soms is er

voor mogelijkheden er zijn met verschillende soorten

een overlap qua regio): Noord, West, Midden en Zuid.

sloepen en schippers.
Een tocht met je sloep kun je zo kort of lang, makkelijk
of moeilijk maken als je zelf wilt en aankan. De één
houdt van veel stops onderweg, de ander heeft er geen
moeite mee om urenlang door te varen.

Routekaarten van onze tochten, links
naar overnachtingsplekken en tips voor
leuke restaurantjes of andere plekken
waar we zijn geweest vind je in

De één heeft een relatief kleine sloep en moet er niet
aan denken om aan boord te slapen, terwijl een ander

Bijlage 1.

op eenzelfde type sloep prima meerdere dagen wilt
overnachten.
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Tochten regio Noord
Ga niet zonder goede voorbereiding de
grote wateren: Waddenzee, IJsselmeer
en grote rivieren op. Lees meer hierover
in ons hoofdstuk Voorbereiding. Een
goed boek om van te voren over de
Waddenzee te lezen is 'Handboek Varen
op de Waddenzee' van Marianne van
der Linden.

Leiden - Terschelling via
Friesland
Het was zomer 2019 en wij hadden het plan opgevat
om aan te haken bij zeilende vrienden en richting
Terschelling te gaan. We hadden hier een kleine twee
weken voor gepland. De route liep via Haarlem,
Alkmaar (overnacht op de boot midden in het centrum)
en Medemblik, waarvandaan de oversteek naar
Stavoren zou plaatsvinden.

Ook onze hond moesten we soms even een kontje
geven (dat geldt overigens ook voor getijdehavens
zonder beweegbare steigers met loopplank. Best lastig
voor een hond zo’n laddertje tegen de kadewand).
Met onze vrienden hadden we goed de route
uitgestippeld en het weer bekeken. Onze Seafury deed
zijn naam eer aan en voer een uur na hoogwater
soepeltjes het Wad op.
De hele weg ging prima tot vlak voor het zeegat tussen
Vlieland en Terschelling. Daar kwam een bui opzetten
en trok de wind aan naar 5 Beaufort. We stootten daar
in de Vliestroom met de wind in de rug op een
zandbank en moesten snel keren en circa 500 m tegen
de wind in richting de vaargeul van het Schuitengat
varen. We hebben toen best veel buiswater over ons

In Medemblik haakten wij aan bij onze vrienden met
een zeilboot en veel ervaring op het IJsselmeer en het

heen gekregen en kwamen als verzopen katten aan op
Terschelling.

Wad. Via een overnachting in Stavoren en dito stop in
Makkum vertrokken wij met een zuidwesten wind,
kracht 3, vanuit Kornwerderzand richting de eilanden.
Interessant overigens om in IJsselmeerhavens met je
sloep aan te meren. De steigers zijn voornamelijk
ingesteld om zeilboten en grotere gemotoriseerde
vaartuigen te faciliteren en liggen een stuk hoger dan
onze sloep, dus het vergt soms wat klim- en
klauterwerk om op een steiger te komen.

Maar wat een onwijs
gave ervaring was dit!
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Het is een aanrader in de Noorderhaven te liggen, ook
weer heel sfeervol en vlak achter de Voorstraat met z’n
leuke en fijne winkeltjes. Vandaar zijn we door
Friesland afgezakt naar Lemmer.

Gelukkig lag de Kustwacht vlakbij de boel in de gaten te
houden, ze zullen zich wel hebben afgevraagd wat die
sloep daar deed. Ook de havenmeester vroeg zich af
wat we kwamen doen met een sloep. Hij zag normaal
alleen sloepen met windkracht 0 en 30 graden. Maar
wat een onwijs gave ervaring was dit!
De wind bleef de dagen daarna flink waaien en het was
dus even goed timen wanneer we de terugtocht
konden aanvaarden. Geen straf overigens om op
Terschelling te liggen, prima haven en fijn eiland. Twee
dagen later om 07:00 in de ochtend bij windkracht 2/3
tegen zijn we weer terug gevaren over het Wad. Een
prachtige tocht bij opkomende zon naar het leuke
stadje Harlingen.
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Na een heerlijk avondje in het sfeervolle Vollenhove zijn
we de dag erna over het Zwarte- en Ketelmeer (met
een ruime windkracht 4 tegen en derhalve veel
buiswater) de Flevopolder in gevaren. Dat is een lange
en saaie tocht, via Dronten en lange vaarten langs de
A6. Na veel linksom en rechtsom varen door Almere,
eindigden we in de bijzondere en hoge Havenkomsluis
en de havenkom van Almere.
Dit was de laatste stop. Niet zo gezellig als de oude
haventjes, maar je ligt er prima en hebt allerlei
restaurantjes voor het uitkiezen. Vanuit Almere voeren
we via Amsterdam, de Ringvaart en de Braassem weer
De

wind

is

een

bepalende

factor

bij

lange

terug naar Leiden.

sloepentochten. Voor ons is windkracht 3 tegen op
groot water het maximum. Daarboven kan de sloep het
zeker aan, maar is de lol er voor ons wel af. Omdat de
wind

boven

4

Beaufort

bleef

zijn

we

via

de

Noordoostpolder en de Flevopolder terug gevaren
richting het westen.
De eerste stop was in Vollenhove, een leuk oud
vissersplaatsje. Vlak voor Vollenhove kregen we een
flinke pluk waterplanten in de schroef, waardoor Rob
een frisse duik mocht nemen om het er in de haven
weer uit te halen.
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In Westzaan werden wij verrast door zanger Patrick die

Een rondje Noord - Holland

vanaf de steiger heel wat mensen in bootjes en aan de

door Debby Minnee-van der Geer

waterkant van live entertainment voorzag en ik moet

Lid Facebookgroep Sloepen & Tenders

zeggen, het klonk gezellig! Verder omhoog heerlijk

Thuishaven: Katwijk

genoten van de rust op het water … op Facebook zag ik

Sloep tijdens tocht: Mellow Yellow, Antaris RB22
Sloep per 2022: Intercruiser 29

overvolle sluizen voorbij komen en wij lagen met zijn
vijven in de sluis bij Spaarndam en met zijn vieren in de
Schermersluis, heerlijk!
Al vrij snel kwam het Uitgeester-, Alkmaardermeer in
zicht en aangezien het al bijna 17.00 uur was appte ik
Berry van der Schans met de vraag of ‘zijn’ haven ook
passanten aannam. Jazeker was het antwoord en het
telefoonnummer van havenmeester Hans volgde al
snel. Aangezien we geen idee hadden of er in Alkmaar
überhaupt nog plek was en dit er erg mooi uitzag,
gingen we voortijdig aan land. Het plekje was zo
geregeld en voor we het wisten lagen we aan de
steiger.
We zijn vervolgens naar voren gelopen om lekker te

Augustus 2020 gaat het dan eindelijk gebeuren. Ik heb
5 vrije dagen kunnen plannen en we vertrekken zondag
vanuit Katwijk naar Alkmaar ... maandag door richting
Amstelmeer met een tussenstopje in Schagen ...
dinsdag naar Hoorn via Markermeer en woensdag
terug naar beneden via de Weespertrekvaart, Gaasp en
de Gein. Waar we slapen zien we wel, komen vast wel
ergens iets leuks tegen. Dan donderdag misschien nog
een nachtje Gouda of Reeuwijkse Plassen en vrijdag
terug naar huis.

eten en na een lading tips van Hans de havenmeester,
een knooppuntenkaart en leuk boekje over NoordHolland liepen we terug naar de boot ... nog even
genieten in een heerlijk windje op het achterdekje en
straks lekker de slaapzak in … ik moet alleen nog even
een zeilboot saboteren … wie verzonnen heeft dat daar
van die tikkende touwtjes aan moeten hangen heeft
het ook niet begrepen, haha. Morgen zetten we koers
naar het Amstelmeer. Aangezien dat hemelsbreed niet
zo gek ver is gaan we een beetje slalommen, te mooi
om niet te genieten van al het moois dat Noord-

Op naar Alkmaar! Was het plan in eerste instantie om

Holland te bieden heeft!

de Trekvaart te pakken besloten we, gezien de
voorspelde temperatuur, toch maar de Ringvaart te
nemen. Dus via Warmond, de Kaag, de Ringvaart op
naar Haarlem via de Spaarne, dan door de sluis en via
zijkanaal C het Noordzeekanaal op. Stukje gevaren en
vervolgens via Zijkanaal D en de Nauernasche Vaart
verder omhoog. In Spaarndam een duik genomen
tijdens het wachten op de sluis. Jan, die deze week voor
het sop en poetswerk zorgt, heeft de buitenkant van de
boot alvast laten glimmen…
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Dag 2, als dit een trend gaat worden dan krijgen we
nog een verrassende week. Was het plan gisteren om
naar Alkmaar te varen eindigden we in Akersloot,
vandaag was het plan het Amstelmeer en hier liggen
we dan … in Middenmeer. Het plan voor morgen is
Hoorn via het Markermeer, maar met deze tendens
kunnen we natuurlijk ook gewoon ineens in Almere

Bij de Roskamsluis even gekletst met de sluiswachter
en hij adviseerde Middenmeer … nog twee sluizen te

belanden.

gaan, maar dat gingen we wel redden zei hij. Die laatste

Vanmorgen om 7.20 uur begon mijn dag. De boot weer

verval tot nu toe, 5,2 meter zakken. Bijzonder om eens

vaarklaar gemaakt, koffie gezet, ontbijtje erbij en rond

mee te maken zo’n diepte. Na de sluis nog 1 lange

9.00 uur tuften we de haven uit. Via Sloepennetwerk

rechte vaart en we tuften na 9 uur en 51 minuten

een leuke slalom uitgezet en genoten van alles wat we

varen zo de haven in.

sluis was voor ons met de Mellow Yellow het grootste

tegenkwamen. Onderweg met regelmaat een plons
genomen en gezorgd dat we op temperatuur bleven.
Omdat we gehoord hadden dat Broek op Langedijk zo
ontzettend leuk was om doorheen te varen namen we
ons voor dat uitstapje buiten de route erbij te nemen
en dat was meer dan de moeite waard. Tussen de
kapitale huizen door genieten van het woon- en
natuurgenot, hier zou ik wel kunnen wennen. Om 15.00
uur lagen we weer in het sluisje om Langedijk uit te
varen en toen beseften we al dat dit uitstapje niet
helemaal in de tijdsplanning had gepast. Even de app
erbij,

beetje

aangepast

en

volgende

doel

was

Medemblik.

Na een lekker hapje aan boord en na boodschappen te
hebben gedaan, lekker gedoucht in een keurig schoon
sanitairgebouw (zeker een aanrader). Nu op ons
achterdekje,

Jan

met

hengel

en

ik

met

de

spreekwoordelijke pen. Dag 2 zit er bijna op en morgen
belooft een spannende dag te worden. We willen
namelijk met de Overhaal in Broekerhaven het
Markermeer op. Nu kan het zomaar zijn dat ik direct bij
het opvaren Jan weer overhaal om heel snel om te
keren, maar dat zullen we wel zien. De wind zou
gunstig moeten zijn geloof ik, maar eigenlijk kun je mij
van alles wijsmaken. Even een tussentijdse melding: we
zijn nog steeds onderweg naar Hoorn, maar mijn

Al snel zag ik dat de sluizen hier, ondanks het

hemel... wie verzint deze route haha. Haakse bochten,

hoogseizoen, maar tot 18.00 uur draaiden en dat zou

tunnelbruggen, zelfschuttende sluizen... we varen met

betekenen dat we veel te hard moesten varen.

4,5 km dwars door de polder.

18

M e e r d a a g s e

t o c h t e n

m e t

d e

s l o e p

03 Tochten - regio Noord

Dag 3 begon vroeg. Het slapen is gelukt, maar uitslapen

Wij tuften dus rustig door en zagen met iedere bocht

was er vandaag niet bij. Om 6.20 uur trok ik de ramen

het water smaller en smaller worden. Schitterende

open en scheen de zon naar binnen. Teleurstellend om

route dwars door polders en langs natuurgebied, maar

te zien dat we nog niet in Hoorn lagen aangezien ik de

jemig wat een krappe boel. Toen we ook nog op een

oversteek die nacht toch echt al zo’n 8x had gemaakt,

stuk kwamen met heel veel bruggen die allemaal niet

maar goed. De kap was volledig droog dus snel alles

op de app van Sloepennetwerk stonden kreeg ik het

inklappen, een pot koffie zetten en een ontbijtje op

toch wel even benauwd … straks lopen we ergens vast,

tafel toveren.. alles ging voorspoedig. Om 8 uur precies

en dan?? Maar goed, omkeren kon altijd nog en een

startte Jan de motor en voeren we de Westfriesche

dag niet gelachen is een dag niet geleefd.

Vaart op naar Medemblik. Een lang saai recht stuk
maar het vooruitzicht was veelbelovend.

Na een zelfbedieningssluisje, nog meer bruggen en
zelfs 2 water viaducten over een ander water heen,

Bij Medemblik door de sluis die flink moest stijgen en

waarvan we bij de tweede allebei uit moesten stappen

gelukkig

de

omdat we vast lagen, kwamen we langzaam maar zeker

sluiswachter en de boot zover als kon vooruit gelegd.

hebben

we

goed

geluisterd

naar

toch op de plaats van bestemming. Daar doemde hij

Deze sluis loopt namelijk halverwege in en dat ging met

op, de Overhaal, een frituurmandje waarin je als een

flink wat geweld! Voorbij de sluis nam het aantal

kroket opgetild wordt en in de volgende frituur gelegd

zeilboten in de haven flink toe en we wisten dat we hier

wordt. Waar ik eigenlijk een wachtrij had verwacht

ook ‘naar buiten’ konden, maar dan misten we de

kwamen we aan en werden we gelijk overgehaald.

overhaal en een extra stuk op Markermeer had niet

Voorzichtig naar binnen varen, de zijkant tegen het

perse mijn voorkeur.

frame en een touwtje vastmaken. Ik stond in het
midden te filmen en Jan stond met touw en frame in de
hand.
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Onder toeziend oog van een aantal toeschouwers

Helaas kwamen we erachter dat hij er wegens

waren we in no time boven water en volgens de

omstandigheden niet zou zijn en zo bereikten we toch

mensen aan de kant was de onderkant keurig schoon.

eigenlijk ook vandaag weer net niet ons doel ... maar

Na een kleine bijdrage ging de overhaal opzij en zakten

we lagen in Hoorn! In Marina Kaap Hoorn om precies

we een klein stukje naar beneden. Het waterpeil

te zijn met schitterende steigers, een B&B in de haven

verschilde natuurlijk nog, want aan de andere kant was

(voor de niet sloepslapers onder ons) en zelfs een

vervolgens mijn volgende buikpijn momentje … het

honeymoon

grote water.

havenkantoor, liggen wij hier in onze Antaris te

Vol goede moed zetten we koers naar Hoorn en

suite

boven

schommelen.

aangezien Jan altijd zegt: met het roer in je handen heb
je controle en dus rust, ben ik gaan varen. Even voelen
hoe het ging, een beetje zoeken naar de juiste manier
en het werd laveren in en net buiten de vaargeul. Het
was zo ontzettend rustig dat dit makkelijk kon. Stukje
tegenwind en daarna draaien en de golven schuin van
achter, en zo kwamen we steeds dichter bij Hoorn en
strandpaviljoen Oranje Buiten. Dat was namelijk het
doel vandaag! Op visite bij een oud klasgenoot die hier
een geweldig paviljoen heeft neergezet.

Een dag niet gelachen
is een dag niet geleefd

20

M e e r d a a g s e

t o c h t e n

m e t

d e

s l o e p

in

het

schitterende

03 Tochten - regio Noord

de Overhaal, een
frituurmandje waarin je
als een kroket opgetild
wordt en in de volgende
frituur gelegd wordt
‘s Ochtends wilden we vroeg weg naar Edam, we
konden toch niet lekker slapen. Dus snel de sleutel bij
het havenkantoor afgegooid, watertank gevuld en om
7.00 uur lieten we de haven achter ons. Het water was
onrustiger dan de dag ervoor en de windrichting was
ongunstig. Het werden twee lange uren waarvan ik
zelfs een half uurtje op de grond voor de koelkast heb
Het plekje welke wij aangewezen hadden gekregen lag
niet heel gunstig. De wind kwam vol op de zijkant en
duwde ons van het steiger af. Wij lagen precies in de
hoek waar alle deining van het Markermeer naar toe
rolde en die ging van vlak naar flinke golven. Wij lagen
zo gezegd aan de goede kant van het steiger maar het
huurbootje aan de andere kant lag wat minder ... grote

gezeten.. wat ik niet zie is er niet Dolblij was ik toen
daar dan ineens toch de Edammer haven opdook en
we om 9.00 uur de haven invoeren. De zeesluis door
en yes! normaal water!!! Ongelofelijk dat zonder echt
noemenswaardige wind dat meer zo enorm tekeer kan
gaan. Achter de sluis kregen we een klap van de
warmte maar hè ... ik kon ontbijt gaan smeren!

klappen tegen de steiger en werkelijk alles wat kon

Via de Purmerringvaart, het Noordhollandsch kanaal en

kraken of bonken ging tekeer.

het Noordzee kanaal varen we richting de Amstel om te

Dus uit bed en de boot iets naar achter getrokken in de
hoop dat een groot schip iets van de wind weg zou
nemen. Helaas konden we niet heel ver, dus dat hielp
niet. Het bootje dat lag te bonken wat strakker vast

eindigen in Uithoorn. Morgen is het doel de Reeuwijkse
Plassen, dus we moeten uiterlijk om 15.45 uur in
Gouda zijn. We gaan het zien. Ons kennende tuffen we
hier morgen uiterlijk 8.00 uur wel weer weg.

gemaakt in de hoop dat in ieder geval de herrie wat

Dag 5 … op naar de Kromme Mijdrecht en de

minder zou zijn. Maar ik lag in bed en voelde me echt

Woerdense Verlaat. Ik vind het zo bijzonder dat het

niet op mijn gemak. Alles kraakte en schudde en zo kon

overal waar we varen zo ontzettend rustig is, strak

ik net zo goed op gaan zitten en de boel in de gaten

water, een beetje bewolking: volop genieten! Onderweg

houden. Jan die inzag dat hij mij maar op één manier

heb ik het ontbijtje weer verzorgd en na wat

blij kon maken liep, als een stomdronken kapitein, over

huishoudelijk poetswerk waren we ineens al bij de

de drijvende steigers om te zien wat er aan die andere

Woerdense Verlaat waar we de Grecht op draaiden.

kant nog vrij was. Daar niks, maar letterlijk schuin

We hadden geen haast vandaag, het was een relatief

tegenover was een grote box met vaste zijsteiger en

korte route en te mooi om niet volop van te genieten.

daar konden we de kop of kont (beiden mooi rond) in

Na een paar uurtjes varen en een tankstop bij

de wind leggen. Dus trossen los en daar gingen we,

Woerden draaiden we de Oude Rijn op, het plan was

zachtjes zo'n 40 meter schuinover en snel de motor

via Nieuwerbrug de Dubbele Wiericke op te varen. In

weer uit, want het was ondertussen 1.30 uur!!

ons geval een onbekend watertje..
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De volgende dag om 8.40 uur liet de brugwachter ons
de stad uitvaren en draaiden we via de Kock van
Leeuwensluis de Gouwe op. Er was in Gouda geen
regen gevallen, ook vanmorgen was het heerlijk zonnig
en warm en omdat we deze vakantie zo vaak het doel
niet behaalden: Alkmaar werd Uitgeest, Amstelmeer
werd Middenmeer, Hoorn werd Hoorn maar mijn
klasgenoot was helaas verhinderd, Vinkeveen of
Loosdrecht werd uiteindelijk het gezellige Uithoorn en
We sukkelden rustig door en voor we het wisten waren

voor Reeuwijk miste we het konvooi en werd dus

we bij de zelfbedieningsbrug. Geen probleem, maar …

Gouda ... werd geheel volgens traditie Katwijk de

op het moment dat ik de brug wil gaan bedienen ruik ik

Westeinderplassen en hebben we er nog een dagje

ineens brand en terwijl ik me omdraai hoor ik ineens

aan vast geplakt, om te genieten van het zonnetje.

iemand bellen met de brandweer. Ik besluit maar even
te wachten, waarschuw Jan dat er iets mis is en loop die
kant op met de vraag of ik kan helpen. Er blijkt een
grote rolcontainer in de fik te staan, maar die staat
tegen het huis! Na enige consternatie en geboden hulp
aan de betrokkenen, arriveert de brandweer en wordt
het probleem opgelost. Ik vraag voorzichtig aan een
brandweerman of ik de brug mag openen, en ja, iets

Onze laatste dag begon bewolkt, maar er werd
wederom geen regen voorspeld, dus alles neerklappen
en we zien wel. Al snel kwamen we op de ringvaart van
de Haarlemmermeerpolder en konden we richting
thuishaven Katwijk.
Even wat statistieken:

later dan gepland ging ik dan eindelijk de brug
bedienen. Een ervaring rijker stapte ik weer aan boord
en hup, op naar Hekendorp en de Hollandse IJssel. Het

In totaal zijn we 350 km onderweg geweest.
We behaalden een daggemiddelde van 50 km.
We hebben 60 liter diesel opgemaakt.

zou leuk zijn als we de Reeuwijkse plassen zouden

We gingen 4x uit eten.

halen.

Ik kookte 2x zelf.

Aan het einde van de Dubbele Wiericke is een sluis en
ook die moet zelf bediend worden en dat zit nét tegen.

Ons slaapgemiddelde is zo’n 4,5 uur per nacht.
Jan heeft in totaal 3 vissen gevangen.

De tijd voor het laatste konvooi naar de plas is 16:00

De gemiddelde temperatuur was 26 graden en het

uur en het lijkt krap te worden. Wanneer ook de

aantal plonzen om af te koelen komt op zo’n 5 per

Waaiersluis nog even op zich laat wachten en de

dag.

brugwachter van de Mallegatsluis al roept tegen een

We blusten 1 brandje.

andere sloep dat we te laat zijn voor het konvooi zien
we het somber in … we zijn net 15 minuten te laat.
Reeuwijk gaat niet meer lukken, maar in Gouda vinden

We hebben ons 1x laten overhalen.
Voeren over 2 water viaducten.

we een leuk plekje en blijken we heel gezellige buren te
hebben. We genieten van een leuke avond in de dito
stad Gouda.

22

M e e r d a a g s e

t o c h t e n

m e t

d e

s l o e p

03

Tochten - regio Noord

Leiden - Terherne via Markermeer,
IJsselmeer en de Randmeren
In augustus 2020 hadden wij onze zomervakantie in
Friesland gepland. Samen met vrienden met zeilboten
hadden we 3 weken een vakantiehuis aan het water in
Terherne gehuurd. Wij vertrokken vanuit Leiderdorp

Ga niet zonder goede voorbereiding het
Markermeer of het IJsselmeer op. Lees
meer hierover in ons hoofdstuk
Voorbereiding.

richting Friesland op één van de erg warme dagen die
zomer.
We zijn erg blij met de bimini op dit soort dagen, die
zowel ons als onze hond bescherming biedt tegen de
zon (eerste jaar hadden we geen bimini, maar deden
we het met een parasol of paraplu. Nu maakt de bimini
onderdeel uit van onze hoge achtertent).
Ons idee was ergens tussen Almere en Lelystad op de
sloep te overnachten. Via de Ringvaart en de Nieuwe
Meer voeren we richting Amsterdam, waar bij de
Nieuwe Meer sluis de combinatie professionele vaart
en veel kleine scheepjes voor wat hilarische (en soms
ook wel zorgelijke) taferelen zorgde.

Maar goed, uiteindelijk kwam het allemaal goed en

In dit soort gevallen vinden wij een marifoon erg

konden we door het altijd mooie Amsterdam het IJ op

handig,

en door de Oranjesluizen naar het IJmeer.

dan

kun

je

uitluisteren

wat

er

wordt

gecommuniceerd door de verschillende partijen, weet
je wat er aankomt en welke instructies de sluiswachter
aan de beroepsvaart geeft.

Het bleef erg warm, maar de oostenwind leverde toch
wat verkoeling onderweg naar jachthaven de Blocq van
Kuffeler

ten

noorden

van

Almere.

Een

prima

jachthaven, gerund door de leden, waar we na een
telefoontje allervriendelijkst aan de steiger werden
ontvangen

en

geholpen

door

de

dienstdoende

beheerder.
Als het zo warm is zetten wij overigens niet de grote
achtertent voor de nacht op. We laten dan de bimini
staan, ritsen het schaamschot aan de buiskap voor wat
meer privacy en bevestigen het luifeltje daarvan ergens
aan de bimini. Zo is het redelijk beschut en kan er toch
voldoende frisse lucht binnenkomen.
De volgende dag wilden we overnachten in het altijd
leuke Lemmer. Dus eerst vanuit de haven naar de
Houtribsluizen bij Lelystad gevaren en vervolgens
boven de kust langs naar Urk en Lemmer, door de
Lemster sluis, naar jachthaven Lemmer Binnen.

M e e r d a a g s e

t o c h t e n

m e t

d e

s l o e p

23

03

Tochten - regio Noord

Het was alsof onze Friese Stabij rook
dat hij in Friesland aankwam

Het was alsof onze Friese Stabij rook dat hij in Friesland

De laatste reisdag ging via het Margrietkanaal naar ons

aankwam. Hij stond plotsklaps enthousiast op het

huisje in Terherne, waar in de loop van de middag onze

voordek, iets wat hij normaal echt nooit doet als we

vrienden met hun zeilboten aankwamen. Vanuit

varen.

Terherne hebben we veel leuke ééndaagse tochten

De temperatuur was nog steeds tropisch, dus ook daar

gemaakt door heel Zuidwest-Friesland.

weer lekker zwemmen in de haven. Die nacht kwam de

De combinatie van sloepen en zeilboten was heel leuk.

overgang

stevige

De zeilboten steken te diep voor sommige plekken en

onweersbuien. Zijn daar wel een uurtje wakker van

daar konden we dan mooi met de sloep naartoe. We

geweest.

hadden geen auto tot onze beschikking, dus we hebben

naar

koeler

weer

met

zeer

ook vaak boodschappen met de sloep gedaan.
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Vanuit Terherne hebben we een 4-daagse tocht
gemaakt naar Dokkum, Lauwersoog en de Alde
Feanen. Via de Middelsee route voeren we van Sneek
naar Leeuwarden en vandaar via de Dokkumer Ee naar
Dokkum. Wat een prachtig stadje is dat! We lagen aan
de kade midden in het stadscentrum en hebben daar
heerlijk gegeten en op de boot overnacht.
De volgende dag zijn we doorgegaan naar Lauwersoog
over het Dokkumer Grootdiep, een mooie en best
rustige route. Dan via de sluis richting het prachtige
Lauwersmeer en jachthaven Noordergat.
Het

plan

was

om

de

volgende

dag

naar

Schiermonnikoog te varen. Helaas stond er 5 tot 6
Beaufort op het Wad en ondanks de relatief korte
oversteek (je kunt het eiland goed zien liggen vanaf de
dijk) hebben wij dat risico niet genomen.

Vandaar ging de reis over de Lauwers, de grens van

Dus de volgende dag met diezelfde stevige wind, maar

Friesland en Groningen, terug naar het Margrietkanaal

nu tegen, het Lauwersmeer overgestoken richting

en hebben we overnacht aan een eilandje aan de

Zoutkamp, een historische vissersplaats in de provincie

Grutte Krite in Nationaal park de Alde Feanen. De

Groningen, waar ze nog steeds uitstekende vis

laatste dag was het nog een paar uurtjes varen terug

verkopen.

naar Terherne.
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Na 3 weken watersporten in Terherne was het tijd om

Vervolgens via Ossenzijl de Weerribben

weer naar Leiden af te zakken. De wind bleef helaas in
het zuidwesten en met een straffe windkracht 4

in naar Kalenberg. Dit is een erg leuke

Beaufort te hard om over het IJsselmeer terug te varen

en sfeervolle route, met veel schattige

naar het westen. Het jaar ervoor waren we via de

boerderijtjes en dorpjes

polders gevaren, maar dat vonden we een nogal saaie
route, dus kozen we er dit keer voor om via de
Weerribben en de Randmeren te gaan.

Na een paar stevige regenbuien in de nacht konden we

Via het (best ondiepe) Tjeukemeer en Echtenerbrug

met een zonnetje vertrekken richting de Randmeren.

voeren we naar de grens tussen Friesland en Overijssel.

De route via de Scheeresluis, bij Kampen om de hoek, is

Vervolgens via Ossenzijl de Weerribben in naar

pas 2 jaar beschikbaar en erg mooi. Je komt dan via een

Kalenberg. Dit is een erg leuke en sfeervolle route, met

mooi natuurgebied direct op het Drontermeer.

veel schattige boerderijtjes en dorpjes. Daarna via
Muggenbeet naar Blokzijl, om door de sluis te gaan

Na de sluis ging het richting Elburg en vandaar zijn we

waar restaurant Kaatje haar naam aan ontleent.

doorgevaren richting Harderwijk en Nijkerk. Zoals wel

Het plan was om in Vollenhove, waar we het jaar

bij een eilandje maken om onze stabij Melle uit te laten,

daarvoor ook hadden gelegen, te overnachten. Toen we

waarna we weer door konden kachelen.

vaker langs de route moesten we even een korte stop

daar aankwamen was het ‘pas’ 4 uur en besloten we
door te varen naar Kampen over het Zwarte Meer, de
Goot en het Ganzendiep. We kwamen iets over 6 uur
aan in de Buitenhaven in Kampen, net op tijd om het
laatste plekje in te kunnen nemen. Leuke kleine haven,
midden in de stad, waar het na het opzetten van de
pausmobiel, tijd was om Kampen te verkennen en een
lekker hapje te eten.

Op reisdagen, met name richting huis, zijn wij altijd wel
van het doorvaren. Geen overbodige pauzes onderweg,
lunchen aan boord en alleen stoppen om te tanken en
de hond uit te laten.
De hele dag scheen de zon en hadden we windkracht 3
voornamelijk tegen. Voorbij Huizen trok het dicht en
trok de wind aan naar een dikke 4. De vaargeul is daar
aan lagerwal dus we hebben flink liggen stampen
richting Marina Muiderzand.
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zijn

gelukkig

goed

voorbereid

op

allerlei

weersomstandigheden en met onze zeilpakken en laarzen aan werden we zelf gelukkig niet nat. Na 85 km
en ruim 8 uur kwamen we aan in de haven (onderweg
via de chat geboekt). In Marina Muiderzand eerst,
volgens onze gebruikelijke routine, de pausmobiel
opgezet en het kacheltje aangezet om weer even warm
te worden en de spullen te laten drogen. Vervolgens
hebben we echt lekker gegeten op de IJmeerdijk bij Sun
Runners

(aanrader,

surfstijl,

lekker

eten,

leuke

bediening en top muziek).
De laatste dag ging over het IJmeer naar Amsterdam en
daarvandaan weer terug naar het mooie Leiden.
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Leiden - Zaanstreek

Na de lunch ging onze tocht verder door de sluis bij
Spaarndam, richting het Noordzeekanaal. Bij het
opdraaien van het Noordzeekanaal kwamen er twee
binnenvaartschepen aanvaren aan bakboordzijde. Om
deze de ruimte te geven zijn we strak langs
stuurboordwal gaan varen. Daar was een jongeman
met een werphengel bezig, die hij ver had uitgeworpen.
Hij riep nog dat we moesten uitwijken, maar dat was
gezien het verkeer niet mogelijk. Vervolgens bleek de
hengel aan onze boot vast te zitten en liep de jongen
met ons mee langs de kant. Heen en weer varen mocht
niet baten, dus Rob is met een mes op de
stabilisatieplaat gestapt en heeft de lijn losgesneden,
midden in de hekgolven van de voorbij varende
schepen.

We hadden al zoveel leuke posts gezien over de

Daarna de sokken erin gezet richting de Zaan. Daar de

Zaanstreek, dat het tijd werd voor een, naar het bleek

prachtige Hondsbossche sluis in gevaren, die al

zonovergoten, trip richting Noord-Holland. In juni 2021

uitnodigend open stond. Dit is een Rijksmonument dat

ging de route daarom van Leiden richting Noordwijk en

dateert uit 1544 en wordt bediend door enthousiaste

via de Leidsevaart naar Haarlem. Dit is op zich een

vrijwilligers. Varend op de Zaan heb je goed zicht op de

“recht toe recht aan” route, maar er is veel te zien en je

vele historische panden waar handel werd en wordt

kunt ruim onder alle bruggen door (alles is hoger dan

bedreven. En wat ruikt het er lekker naar koffie en

2m).

cacao! Het vaarwater langs de Zaanse Schouw biedt

Rond lunchtijd voeren we Haarlem in en ging onze
route van de Leidsevaart midden door Haarlem naar
de Spaarne. We hadden met vrienden afgesproken om
te lunchen bij restaurant Zuidam naast molen De
Adriaan. Er is daar voldoende ruimte om aan te leggen
en Zuidam is een aanrader voor een lekker hapje op

ook een mooi beeld van onze vaderlandse historie.
Rond de klok van zes kwamen we aan bij de Poelsluis
en even later gingen we ruim een meter lager de Poel
op. Wat een mooi vaargebied is dit, de enige uitdaging
voor ons is de diepte. Het alarm dat bij 80 cm water
afgaat klonk regelmatig.

een leuke stek.
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Uiteindelijk konden we, na een heerlijke lange en

Monnickendam wilden we wel invaren, dat leek ons

zonnige dag, de Tranquility aanleggen op een van de

leuk. Je kunt de zeesluis of de andere sluis nemen.

passantenplaatsen van Watersport Vereniging Wormer.

Eenmaal door die laatste kun je afslaan en door het

Vandaar

Hotel

centrum varen. Ons plan was om daar te gaan lunchen.

gewandeld. Dit hotel zit in een voormalig kerkje, is

Wat een leuke (en smalle) grachtjes daar, we pasten er

stijlvol verbouwd en naar de huidige tijd gebracht en is

met onze sloep maar net doorheen qua diepte en

nu van alle gemakken voorzien. We sloten de dag af

breedte, maar absoluut een aanrader! Aanleggen was

met een hapje en drankje op het dakterras van het

echter lastig omdat we anders het water zouden

hotel bij ondergaande zon. Ook een aanrader!

blokkeren (en we zagen hier sowieso geen lunch

zijn

we

naar

Valerius

Boutique

Na een lekker ontbijt bij hotel Valerius gingen we de
volgende dag op weg voor onze trip door Waterland.

opties), dus zijn we doorgevaren naar Broek in
Waterland.

Op weg dus naar de Jispersluis, die bediend wordt door

Dat is een erg idyllisch en relaxed plaatsje, waar

de vrolijke Simone. Simone is kunstenares en maakt

voldoende ruimte was om aan te leggen. Vlakbij was

kunstwerken van drijfhout. Daarnaast bedient ze in de

een kerk met een schattig terrasje onder de bomen.

zomermaanden de sluis. Het is overigens een mooie

Hier konden we alsnog lunchen en genieten van een

tocht van Wormer naar de sluis. Je komt langs Jisp en

zelfgebakken, top appeltaart!

door een uitgestrekt natuurgebied waar het heerlijk
rustig is.

Al met al waren we toch aardig wat tijd kwijt om ons
rondje te varen en we moesten een soort van haasten

Vanaf de Jispersluis het Noordhollands kanaal op, is

om tijdig, voor 19.00 uur, de Jispersluis te halen.

niet het mooiste traject, maar wel lekker efficiënt om

Onderweg Simone alvast gebeld om te zeggen dat we

snel bijna overal in deze streek te komen. We gingen

eraan kwamen, en ze verzekerde ons dat het helemaal

op weg naar Edam en de route voerde ons eerst door

goed ging komen. Gelukkig maar, anders werd het een

Purmerend. Daar kom je een hele reeks met lage

nachtje improviseren. We hebben daarom de snelle

bruggen tegen die deels door dezelfde brugwachter

route via Ilpendam naar het Noordhollandsch kanaal

bediend worden. Kan dus even duren. De route door

gevaren. Vanaf de Jispersluis konden we weer rustig

Purmerend is niet bijzonder, maar daarna kom je weer

terug tuffen naar de Watersport Vereniging van

in een mooie, rustige, landelijke omgeving. Van Edam

Wormer, waar we in het avondzonnetje de dag met een

en Volendam hebben wij niet veel gezien. Je kan naar

borrel aan boord konden afsluiten.

binnen varen, maar dat vraagt om wat brug- en
sluispassages en die stonden deze dag niet op ons
programma.
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Na ons ontbijtje in de zon op het terras van ons hotel

Vanaf Uithoorn ging het richting de Kromme Mijdrecht

voeren we om 11 uur weg over de Poel naar de Zaan,

waar het met name druk was ín het water en hebben

onderweg terug naar Leiden. Nog even blauwe diesel

we vooral zwemmende jongeren aan golven geholpen.

getankt in Koog aan de Zaan en met de bimini op en

Toen we door de Tolhuissluis de Drecht opdraaiden,

een heerlijk zonnetje draaiden we het Noordzeekanaal

begon de lucht te betrekken. Uit de diverse weerapps

op

bleek dat er een buien/onweerslijn sneller dan

richting

Amsterdam.

Normaal

laten

we

de

binnenstad links liggen, maar vandaag wilden we naar
de Amstel en was het verrassend rustig op de Prinsenen

Keizersgracht.

Ook

wel

lekker

dat

de

rondvaartboten nog niet voeren.

verwacht van zuid naar noord trok.
Het leek ons verstandig om de plannen te wijzigen, het
terrasje af te bellen en met enig tempo huiswaarts te
varen. En route hebben we de buiskap er vast opgezet

Dus de Amstel afgezakt richting Uithoorn met het

en alles opgeruimd om in de haven niet natter dan

windje in de rug en alvast een terrasje gereserveerd

nodig te worden. Tien minuten voor aankomst in de

voor het diner bij Yachtclub Noorderhem op de

haven begon het hard te regenen, heel toepasselijk

Braassem. Vanaf dat punt hoefden we namelijk geen

voor een mooie tocht naar Waterland en omgeving.

rekening

meer

te

houden

met

sluis-

en

brugbedieningstijden.
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Rondje Randmeren-OverijsselFriesland-Flevopolder
door Karin en Gert van Soest
Lid Facebookgroep Sloepen & Tenders
Thuishaven: Hillegom
Sloep tijdens de reis: Máxima 620
Sloep per 2022: Enkhuizer 744

De havenmeester is er nog niet, dus we maken alles
alvast klaar. Helaas begint het al te regenen. Na alle
voorbereidingen is de havenmeester er nog niet. Dan
gaan we maar en vraag ik wel of hij een Tikkie stuurt.
Als we bijna de haven uitvaren komt ie net aanrennen.
Wij weer terug, even praatje maken, betalen en dan
gaan we echt. Ik neem het stuur over (Gert is voor het
precieze werk, ik vaar liever alleen als ik verder
niemand kwaad kan doen).
Radiootje

aan,

lekker

meegalmen.

Gert

ruimt

ondertussen de boel een beetje op en als hij klaar is
komt ie tevreden naast me staan. “Zo”, zegt ie voldaan,
“klaar!” “Ja, maar nu nog koffie en een gebakje toch”,
vraag ik. Hij kijkt me aan alsof ik vraag of hij het hele
22 augustus 2020: We zijn er klaar voor!!! Vandaag

huis wil schilderen, maar gaat toch de koffie doen. Op

begint de vakantie met onze sloep. We vertrekken

het Noordzeekanaal is het vandaag behoorlijk druk met

vanuit Hillegom en gaan via Zaandam, Spakenburg en

beroepsvaart en het begint weer hard te regenen. Het

Elburg een week naar Blokzijl. Daarna door naar

zijn de hele dag van die plotselinge buien. Gelukkig

Lemmer en via Urk, Harderwijk, Muiden weer terug

hebben we de regenpakken, dus we hebben het niet

naar Hillegom. We hebben hier 20 dagen voor

koud en onze kleren blijven droog. Bij Amsterdam heb

uitgetrokken.

ik het behoorlijk druk met mijn stuurmanskunsten met

De eerste nacht in het Zaan Hotel was prima met een
uitgebreid ontbijt, maar slechte bedden. Als ik de
gordijnen ‘s ochtends open doe, doe ik ze van schrik
gelijk weer dicht! Een donkere grijze lucht en regen. Het
was de verwachting, maar ik had toch iets anders
gehoopt. Onderweg naar de boot halen we broodjes.
En ik vind dat we wel onderweg een gebakje verdienen,
voel ik zo aan.

al die veerboten en ponten, maar het gaat hartstikke
goed.
Bij de Oranjesluis mag Gert weer het roer overnemen.
Als we liggen te wachten komen er nog wat zeilboten
bij en een heel groot jacht. Dan komt er een heel klein
oud kajuitbootje aan, Zwervertje genaamd. Ze zijn nog
niet eens in de sluis, als we kunnen zien dat dit weleens
ernstig mis kan gaan. Al slingerend komt ie binnen en
ramt bijna twee zeilboten. Iedereen begint te roepen

Wat een ellende, als je zo moet varen

wat ze allemaal moeten doen en wat niet en
ondertussen ramt ie bijna nog een boot en is de vrouw
al bijna 4x voorover de sluis in getuimeld! Wat een

zou ik mijn boot verkopen

ellende, als je zo moet varen zou ik mijn boot verkopen.
Levensgevaarlijk.
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Tja, en dan varen we het IJmeer op, dat is toch wel

Goh, ik had toch een heel ander beeld van Spakenburg!

andere koek. Gelukkig is de wind niet heel hard, maar

Het is allemaal gerenoveerd, met toch die ouderwetse

het gaat behoorlijk tekeer. Als we vlakbij Pampus zijn

touch erin, super mooi! Maar het is ook zondag en alles

wordt het toch wel heftig, de golven slaan over de kap

is gesloten. Na het wandelen stappen we weer in de

en we krijgen allebei een paar keer een golf over ons

boot om te wachten tot we de B&B in kunnen. We

heen! Bij mij komen er verschillende emoties tegelijk los

hebben al bedacht om de boot gewoon hier bij het

van spanning, leuk, sensatie, waardoor ik ineens een

havenkantoor te laten liggen met een briefje met ons

gigantische lachbui krijg, die nog net niet omslaat in

telefoonnummer achter het raam. De B&B is hier

een huilbui.

precies aan de overkant dus dat komt wel goed.

Als het weer wat rustiger is vind ik dat we wel weer een
kopje koffie met een gebakje hebben verdiend. We
komen aan bij Muiden en leggen daar aan om te
tanken en een beetje bij te komen. We ervaren nu aan
den lijve wat er bedoeld wordt met ‘terug in de veilige
haven’.

Al snel belt de meneer van de B&B dat hij thuis is. Hij
De route gaat verder naar het Gooimeer, met wind

staat al naar ons te zwaaien en de havenmeester is er

mee en een hoge golfslag, waardoor de boot van links

inmiddels ook. Wij krijgen een plekje, pakken onze

naar rechts surft. Gelukkig zien we een stukje verderop

spullen en dan naar de B&B. Wat is het prachtig! Net

de haven van Spakenburg. De haven is prachtig, alleen

twee maanden open en helemaal luxe gerenoveerd. De

de havenmeester is op zondag af en toe aanwezig en is

meneer van de B&B zegt dat we voor het avondeten

er op dat moment niet. De eigenaar van de B&B is er

shoarma kunnen afhalen, maar er zit ook een Chinees

ook niet. We hadden gezegd dat we tegen 6 uur aan

in het dorp. Dat lijkt ons wel een leuk alternatief. Maar

zouden komen en het was nu 3 uur, dus daar kon de

dit

beste man ook niks aan doen. Eerst maar even een

Spakenburgers weten wel wat smaak is hoor, zowel qua

rondje wandelen.

inrichting als qua eten.
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Over het Wolderwijd komen we op het Veluwemeer. Ik
wist niet dat dat zo groot was! En wat een plotseling
verschil in diepte ook. Gert gaat vaak op het ‘fietspad’
varen (net naast de vaargeul), zodat de grotere
schepen geen last van ons hebben. Na een kleine
hiccup

van

waterplanten)
Na een goede nacht in B&B de Nieuwe Haven lijken de
voorspellingen voor vandaag helaas niet best. Na een
super uitgebreid ontbijt vertrekken we. Het is nog heel
rustig in de haven, hoewel het kneiter vol met boten
ligt. Zachtjes pruttelen we de haven uit en komen dan
op het wilde Nijkerkernauw. Er staan best wel golven en
de lucht ziet er weer dreigend uit, maar het is droog.
Na een poosje komen we aan bij de Nijkerkersluis. Daar
liggen alleen wat grote jachten en zeilboten, sloepen
zien we vandaag bijna niet.

de

motor

komen

(waarschijnlijk
we

verderop

iets

met

op

het

Zwanenmeer, zo lijkt het, het ligt hier vol met zwanen.
Daarachter zien we de boten liggen in de haven van
Elburg. Wat een jachten daar! Niet normaal zo groot, ik
heb het gevoel dat wij aangekomen zijn in een 2persoons roeiboot. We mogen een plekje zoeken waar
een groen lampje brandt had deze havenmeester ons
gemeld en daarna even melden bij het havenkantoor.
Als we er eentje gevonden hebben stuurt Gert de boot
met de kont naar achter in de box. Hij zegt dat ik eerst
voor 2 touwen moet leggen om de palen. Ik zit stoer

Het is best een saaie route, hoewel Gert wel keihard
moet werken om de boot netjes rechtdoor te laten
gaan. De boot heeft vandaag namelijk een beetje last
van een identiteitsstoornis en wil als surfplank verder.

voorop de boot te wachten met mijn touw en als de
paal vlakbij is probeer ik het touw er omheen te gooien.
Mis! En dat gebeurt nog 4 keer. Aan de overkant zie ik
twee mensen op een bankje zitten genieten van dit
schouwspel. Ik doe gewoon net of ik het niet zie ... nog

Na de sluis gaan we via het Nuldernauw naar de haven

een keer proberen en ja! raak! Maar wel jammer, want

van Nulde, waar we tegen 11.30 uur arriveren om te

ik moest twee palen doen en eerlijk gezegd doe ik dit

tanken. Na de koffie in het nabijgelegen Postiljon hotel

dus nooit in 1x goed. Gelukkig gaat de tweede iets

varen we snel door en arriveren we om 13.30 uur in de

sneller. We pakken snel de boel bij elkaar en sluiten de

haven van Harderwijk voor een lunchbreak. Het waait

boot af, checken in bij Hotel Elburg en lopen nog even

flink en het is de ene keer fris en als de zon erdoor

een rondje door dit o zo leuke plaatsje voordat we

piept is het weer warm. Maar.......geen regen!

ergens gaan eten.
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De volgende ochtend gaan we via het Drontermeer
naar het Reevemeer en naderen dan de Reevesluis. Ik
sta helemaal paraat: touw en pikhaak bij de hand, nu
moet het goed gaan! En ja hoor! In 1x leg ik zo met
behulp van de pikhaak de lus om de bolder. Ik ben best
trots op mezelf. Ik heb alleen het idee dat de volgende
bolder een beetje ver ligt voor Gert, dus ik zal hem een
handje helpen. Slimmerik als ik ben, trek ik voor op de
punt het touw aan in de hoop dat we een stukje vooruit
gaan, zodat Gert de bolder kan pakken. Maar Gert had
de bolder al vast, wat ik dus niet zag. De achterkant
drijft van de kant af en Gert moet de bolder loslaten
om niet overboord getrokken te worden, dus daar
gingen we, overdwars in de sluis! De mevrouw naast

Oké, Reevesluis gehad en weer door. Scheeresluis, niks
bijzonders. Daarna varen we de IJssel op en begint het
wat harder te spetteren. Vervolgens langs Kampen,
leuk om nu ook even weer in zo’n soort gebied te varen
en niet alleen maar bijna oneindig water te zien. Via
Ganzendiep naar de sluis Ganzenveer. Deze sluis gaat
dicht met een guillotine-deur, die hadden we nog nooit
gezien. Ik vind het ook best spannend. De brugwachter
ziet dat en zegt dat ie sinds kort gezekerd is en dat het
licht pas op groen springt als de stutbalken eronder
zitten.

ons op het jacht staat vertederd te kijken en knikt me

We varen nog een heel stuk over het Ganzendiep en

vriendelijk toe, terwijl Gert behoedzaam de boot naar

komen dan aan bij het Zwarte Meer. Recht voor ons

de andere kant van de sluis manoeuvreert. De meneer

ziet eruit als de vaarroute, maar er staat een soort

van de jacht zegt dat we ook even bij hem aan mogen

wegversperring met een bord ‘verboden in te varen’.

leggen hoor! De lieverd, hij denkt, dan kan ik die man

Aan stuurboordzijde zien we wel een inham die een

even helpen … maar Gert zegt dat het wel lukt aan de

stuk smaller is, dus we pakken die maar, rechtdoor kan

andere kant. En dat gaat gelukkig ook goed.

namelijk echt niet.
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Als we net een stukje erdoor zijn en we een beetje

Gert springt het water in en dan zien we dat het

bakboord aanhouden om niet te dicht langs het riet te

inderdaad maar 40 cm diep is. In een mum van tijd is

gaan knalt ineens de motor uit. Ik schrik me rot. Ik sta

de boot weer los. We lagen net in een klein randje

ook toevallig aan het roer. Gert weet al gelijk wat er mis

naast de vaargeul. Ik vaar verder terwijl Gert zich

is, we zijn gestrand. We proberen nog eens de motor te

weer aankleed. En dan begint het toch wel heel hard

starten, maar het lukt echt niet. En inmiddels regent

door te regenen. Gert stuurt me de cabine in om

het ook al een tijdje flink door. En er is niemand in de

even wat te gaan lezen ofzo en ik doe maar een keer

wijde omtrek te bekennen

gehoorzaam wat hij zegt.

“Nou, daar ga ik”, zegt Gert. Hij begint zich uit zijn kleren

Na een poosje word ik geroepen door 3 klopjes op

te pellen. Ik vraag wat ie nou gaat doen ? “Ja, erin

het dak, dat is onze geheime code dat ik aan het

natuurlijk, die boot moet los”. Stotterend zeg ik dat dat

werk moet. Of ik kan helpen, we zijn bij de sluis van

wel heel koud is en nat, en tegelijkertijd besef ik ook wel

Blokzijl. Ik hijs me snel in mijn regenpak, want het

dat dat een stomme opmerking is. Maar eerlijk gezegd

regent nog steeds keihard door. Als ik mezelf onder

moet ik er niet aan denken om dat water nu in te gaan.

de kap door weet te wurmen kom ik er achter dat ik

Terwijl Gert zich staat uit te kleden krijg ik toch wel

aan de verkeerde kant sta, ik had op de punt moeten

voorzichtig de slappe lach (voorzichtig, want als het

zitten natuurlijk. Dus daar ga ik weer. Terwijl ik op de

andersom was geweest had ik echt pissig geworden) en

punt zit naderen we de sluis en zien hem net dicht

zoek mijn telefoon. Terwijl ik de camera aanzet zeg ik

gaan. Gatsie … en het blijft maar regenen en Gert

dat ik het heel rot voor hem vind en heel zielig, maar

staat ondertussen te klappertanden van de kou.

dat ik dit toch echt op de foto moet hebben voor in de

Deze sluis is niet met marifoon te bereiken en het

gezinsapp.

telefoonnummer kunnen we zo snel niet vinden, dus
er zit niks anders op dan wachten.

Deze sluiswachter verdient
een lintje! Hij doet hem speciaal
nog even voor ons open
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Net als Gert de boot aan de kant wil leggen zien we

We stoppen bij de Otterskooi om te lunchen. Vanwege

ineens de deuren weer opengaan en het licht springt

een tip via Facebook varen we naar Belt-Schutsloot.

op rood/groen! Deze sluiswachter verdient een lintje!

Wat een prachtig natuurgebied.

Hij doet hem speciaal nog even voor ons open. Na het
schutten varen we nog een heel klein stukje en zien we
aan de linkerkant al de eigenaar van de B&B op ons
wachten. De beste man heeft zijn eigen sloep ergens
anders neergelegd, zodat de komende dagen onze
sloep in zijn box voor de deur kan liggen. Hop weer
achteruit erin, ik zit weer klaar met mijn 2 touwen EN
pikhaak, en ja hoor als een volleerde matroos leg ik het
bootje aan.

Eén van onze fietstochtjes ging naar Giethoorn. We
hebben nog getwijfeld om Giethoorn met eigen sloep
te doen, maar toen we het een keer op tv hadden
gezien hebben we dat idee maar overboord gegooid.
Gelukkig maar, want anders hadden we nog op het
journaal gekomen. Man, man, man wat een gekkies hier
op het water. Bootjes met soms wel 10 personen aan
boord. Kinderen aan het roer, die al slingerend en
botsend hun weg proberen te vinden. Mensen die niet

Deze keer hebben we een appartement met een eigen

kunnen varen, maar wel selfies zitten te maken en

keukentje. Hier zitten we de komende dagen. We

gewoon vol gas gaan, terwijl er een opstopping met

hebben fietsen gehuurd, dus de boot kan ook even

bootjes is. De meest gevaarlijke situaties ontstaan daar.

bijkomen. Ondanks de regen toch wel weer lol gehad

Gelukkig was dit allemaal aan het eind van ons rondje,

(vooral ik).

want op dat moment vond ik het echt niet leuk meer.
Mensen die keihard zitten te lachen, omdat ze al
botsend 3 tot 4 boten rammen. Sorry hoor, hier kan ik
echt de lol niet van inzien. Maar het was leuk om
Giethoorn een keer te zien.
Al met al en ondanks het weer waren het leuke dagen,
vooral het terras bij Sluiszicht in Blokzijl was ons
favoriete stekje. Leuk om te kijken naar allerlei boten,
maar ook naar alle soorten kapiteins. We hebben
regelmatig verschrikkelijk gelachen en dan vooral met
de sluiswachtersvrouw. Dat is me er eentje hoor!
We vervolgen onze tocht naar Lemmer, 42 km
verderop. Gert stuurt de boot de box bij B&B Vergeet
me niet eruit en dan neem ik het stuur over. We
genieten van de zon en de blauwe lucht. We varen via
de Weerribben-Wieden door het natuurgebied. Het
water is prachtig helder en het is eigenlijk best wel
spannend, want je ziet de waterplanten zo’n 20 cm
onder het wateroppervlak. Er staat geen zuchtje wind

Vanuit Blokzijl hebben we diverse tochtjes gemaakt.

en het water is spiegelglad waardoor je prachtige

Met een fluisterboot door de Weerribben-Wieden. En

spiegelingen van de wolken weer terugziet in het water.

een fietstochtje naar Steenwijk. Ook hebben we heerlijk

Wat een fantastische gebied de Weerribben, rustig, veel

gegeten bij het Mauritshuis. En een rondje met de

natuur, bijzondere verhalen en dorpen. Een voorrecht

sloep in de buurt: via Noorderdiep - Valse Trog -

om hier samen te mogen varen en genieten.

Walengracht - de Dwarsgracht in.
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Zo varen we door via Kalenberg naar Ossenzijl.
Ondertussen is het heel bewolkt en een stuk frisser
geworden. Terwijl ik binnen lekker wat foto’s aan het
uitzoeken ben van ons tochtje van gisteren gaan we
een brug onderdoor en hoor ik dat hele nare geluid dat
je hoort als je onder een brug doorgaat die net te laag
is voor je vlag...aiai.
We komen aan bij de Driewegsluis, waar we soepel
doorheen gaan. Na Echtenerbrug varen we het
Tjeukemeer op. Wat is dit groot! We kijken onze ogen
uit. Al snel komt Lemmer in zicht en het wordt ineens
lekker warm. We checken in bij het Sporthotel Iselmar
en als we op de kamer komen zien we dat we uitzicht
hebben op onze boot. Het lijkt wel een roeiboot tussen
al de grote schepen die hier liggen. Maar die roeiboot
heeft ons wel helemaal naar Friesland gebracht, en
daar zijn wij supertrots op.

Wat een leuk dorp is Lemmer! We drinken wat bij de
sluis, wandelen wat en eten bij Restaurant Specerij. Het
eten is fantastisch! Het was sowieso weer een
fantastische dag.

We leggen de sloep aan schuin tegenover de
Waterpoort en wandelen naar de overkant waar Royaal
Belegd zit. Wat een sloepen zie je hier! Ik ben benieuwd
wie er allemaal uit de Sloepen en Tenders groep komen.

De volgende dag staat Sneek op het programma.
Onder het genot van een zonnetje en met een volle
thermos met heet water voor onderweg vertrekken we
over het Prinses Margrietkanaal richting Sneek. Het is

Gert koopt in de stad nog even een heuse Friese
wimpel, want de mijlpaal dat we Friesland hebben
bereikt wil hij goed laten zien. We blijven niet te lang,
want we willen ook nog naar Woudsend.

druk op het water, je ziet dat iedereen van dit heerlijke
moment wil genieten. Om 12 uur komen we aan in
Sneek. We wisten niet dat Friesland zo mooi is!
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Tjonge, we hadden een week extra moeten hebben om
Friesland te kunnen bekijken. Je krijgt ook allemaal

De Weerribben. Rustig, veel natuur,

goed bedoelde tips, maar het begint bijna op werken te

bijzondere verhalen en dorpen.

lijken. ‘s Middags vertrekken we richting het leuke IJlst

Een voorrecht om hier samen

en varen door naar Woudsend om de showroom te

te mogen varen en genieten

water te bekijken. Wij hebben vorig jaar om deze tijd
besloten om een sloep te kopen, gewoon om lekker
dagjes te varen rond de Kaag en Haarlem. Niet
wetende dat het zo goed ging bevallen als nu … we

De volgende dag gaan we in Sloten aan de koffie met

weten het niet meer … moeten we deze sloep houden

een stuk Oranjekoek en een koffielikeurtje met

en één of twee keer per jaar een grotere boot huren, of

slagroom. Ik hoorde dat als je in Friesland bent je

een iets grotere sloep kiezen waar je toch iets meer op

Oranjekoek gegeten moet hebben en aangezien we

kan kamperen? Nou ja, voor nu houden we gewoon de

morgen naar Urk vertrekken was dit mijn laatste kans.

Maxima 620 want hij bevalt eigenlijk ook prima.

Na de koffie gaan we verder naar Balk. Ook weer leuk.

We gaan richting Slotermeer en we varen Sloten in, ook
al weer zo’n leuk plaatsje. We leggen aan om hier even
wat te drinken en een hapje te eten en genieten bij de
Malle Mok in de volle zon en de gezelligheid. De

We varen over de Rien. Je mag hier maar 5 km per uur
over een heel lang stuk, en dat is niet erg … als er dan
maar geen huursloep voor je uitgaat die hooguit 3 km
per uur gaat en inhalen geen optie is.

terugvaart is heerlijk rustig, wel een stuk frisser
inmiddels, met in de verte een luchtballon en aan de
andere kant een mooie zonsondergang.

Daarna via de Holken en de Fluessen, door Woudsend,
over het Slotermeer, en weer even een tussenstop in
Sloten. De tijd is omgevlogen! En we hebben nog steeds
prachtig mooi weer. We gaan over de Brandemar en de
Groote Brekken terug naar onze thuishaven Lemmer.
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Met prachtig weer vertrekken we de volgende ochtend
uit Lemmer. Er staat bijna geen wind. Weer twijfel.
Zullen we anders toch via het IJsselmeer? Maar ja, niets
kan zo veranderlijk zijn als het weer, dat hebben we al
vaker ondervonden. Ook via de Sloepen en Tenders
groep krijgen we diverse waarschuwingen en adviezen
om het niet te doen. Vlak voor de Zijlroedebrug krijgen
we via de marifoon het weerbericht. Waarschuwing
windkracht 4 aantrekkend tot 5 bij Rotterdamse Hoek
met een westenwind. Oké niet eigenwijs doen dan, het
wordt gewoon het saaie kanaal door de N-O polder!
We hebben 2 bruggen en 3 sluizen te gaan:
Lemstersluis, Riensluis en de Urkersluis. Ondanks het
saaie kanaal is het heerlijk varen, de zon schijnt, geen
wind, Gert lekker rustig in zijn tijdschrift en ik met mijn
gedachten bij hele andere dingen terwijl ik de sloep
richting Urk stuur.

Zodra we de ‘drempel’ van het IJsselmeer bereikt
hebben voelen we het gelijk. De boot slingert alle

Twee uurtjes later begint het heel hard te regenen.
Snel de kap erop en mezelf in mijn regenpak hijsen!
Een uur lang regent het heel hard door en de wind
begint ook behoorlijk aan te trekken ... ooo wat ben ik
blij dat we (deze keer eens) niet eigenwijs hebben
gedaan.

kanten op en het water gutst over ons heen. We
hebben de buiskap op laten staan en het achterzeil
ingeritst, zodat deze voor de stuurconsole naar
beneden loopt, om zo de cabine droog te houden. We
slingeren alle kanten op en Gert doet zijn best om ons
veilig aan de overkant te krijgen. We zijn blij dat we
reddingsvesten aan hebben, dat geeft toch een iets

In Urk is de wind een stuk heviger en de sloep probeert

veiliger gevoel. Gert stuurt zo snel mogelijk de boot

alsnog even voor zichzelf te beginnen. Nogmaals zijn

richting de windmolens in de hoop dat het water aan

we blij dat we niet over het IJsselmeer zijn gegaan.

die kant rustiger zal zijn en inderdaad, daar gaat het

Bootje aangelegd in de haven, vlakbij de B&B en een

een stuk beter. Het was een erg leuke ervaring, maar

lekker visje gegeten bij de Zeebodem. Tijdens onze

we zijn ook wel blij dat het maar een klein stukje was.

wandeling na het eten hoorden we ineens mensen
zingen en dat galmde door de haven, het was heel
mooi om te horen. We zagen aan de overkant bij de
dijk dat er een groep jongeren van de kerk uit Urk een
openlucht-kerkdienst gaf. Heel bijzonder, met de
ondergaande zon, maar heeeel koud!

Via de Ketelsluis varen we dwars door Flevoland naar
sluis de Blauwe Dromer. Het kanaal is supersaai, één
lange rechte weg. We komen aan bij de sluis en
melden ons aan via de telefoon met een keuzemenu.
We moeten heel even wachten en daar gaat ie open.
Er komt één boot uit en dan kunnen wij. Er zit nog een

Om 9 uur vertrekken we uit de haven van Urk. Het is

klein zeilbootje achter ons. We leggen aan. Dit is de

nog rustig, het zonnetje schijnt voorzichtig, maar we

sluis waar eerder dit jaar een boot koppie onder is

zien ook aan 3 kanten een regenbui op ons afkomen.

gegaan omdat zijn touw te strak lag tijdens het

We moeten een klein stukje IJsselmeer pakken om het

schutten. En deze sluis heeft ook een verval van 5,5

Ketelmeer op te gaan.

meter.
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Zodra we de ‘drempel’ van het
IJsselmeer bereikt hebben
voelen we het gelijk

Gert legt als het even kan de boot niet helemaal voorin
een sluis, omdat je dan zo’n last krijgt van het kolkende
water. Dus we leggen hem halverwege de sluis, er was
nog genoeg ruimte voor het zeilbootje. Daar denkt de
sluiswachter anders over: “het motorbootje mag een
stuk verder naar voren, je kunt makkelijk tot aan de
rood witte band“. Wat een onzin zeg, we hadden ruimte

We leggen aan aan de steiger naast het huis. We laden

zat. Maar goed, de baas zegt het, dus doe maar dan.

alles uit en inspecteren het prachtige huis. Daarna

Gert houdt het touw in het midden bij de stang. De

gaan we even Harderwijk in om de benen te strekken

jongens in het zeilbootje houden de stang met hun

en wat boodschappen te doen. Het plan is om de

handen vast. Ondertussen begint het schutten. Wij

volgende ochtend vroeg te vertrekken, maar toen ik ‘s

liggen vooraan en zitten middenin de stroming. De

ochtends met een schuin oog door het dakraam keek

boot wil alle kanten op en ik hoor dat het zwemplateau

zag ik dat het weer niet was wat we hadden

als een gek langs de muur schuurt. Ik vlieg naar achter

afgesproken. Dus ik heb me nog even heerlijk een

met mijn pikhaak om de kont van de muur af te duwen.

uurtje omgedraaid.

Weer horen we die stem door de microfoon:

Voor vertrek weer hoppa, regenpakken aan en

“motorboot

jullie

moeten

voor

aanlijnen!“

Ja,

oelewapper, dat kan dus niet meer, want we hebben
maar 1 paal en ik ga niet mijn touw door de trap heen
steken, want ik heb geen zin om te verzuipen”. Dus ik
blijf gewoon met mijn pikhaak duwen, en op zich gaat
dat heel goed, alleen ik heb wat spierpijn in de armen.

reddingsvesten om en daar gaan we weer. Toch is het
gek, want zodra we varen zijn we allebei het ‘geen zingevoel’ weer kwijt en we spreken af om omstebeurt
binnen in de cabine te gaan zitten om het niet al te
koud te krijgen.

De jongens krijgen de instructie ook een touw te

Onze volgende stop is Muiden. Onze overnachting is al

gebruiken en raken een beetje in paniek. Ondertussen

geregeld, maar een havenplaats kon niet van tevoren

gaat het water al veel minder hard tekeer, dus ik pak

worden besproken. We waren er een beetje nerveus

een lijn en leg hem voor aan de trap. We verlaten

voor, maar we vinden gelukkig een plekje. Heel

zonder (zichtbare) schade de sluis en komen dan al

voorzichtig komt er een zonnetje door. Ben benieuwd

heel snel aan in Harderwijk waar we 2 nachten in een

naar het appartement. Maakt ons nu eigenlijk niet

boothuis verblijven. Het was een rare tocht, van heel

zoveel meer uit. We hebben last van onze knieën en

heftig door de golven van het IJsselmeer, naar

spieren. Misschien hebben we mazzel … hebben we

supersaai over het kanaal door de Flevopolder, en met

een bubbelbad ... en zo droom ik lekker verder,

een heftige afsluiting in de sluis.

genietend van het schrale zonnetje en mijn drankje.
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Helaas was onze overnachtingsplek niet helemaal wat

Als we het C-zijkanaal in varen zien we helemaal in de

we ervan hadden verwacht, maar het was in ieder geval

verte dat de Spaarnebrug openstaat. Ooooo het zal

schoon. En daar is dan ook echt alles mee gezegd. Na

toch niet dat we net te laat zijn hè? Gert pakt snel de

een wandeling door het dorpje en een kijkje bij het

marifoon en zegt dat we onderweg zijn en graag nog

Muiderslot ploffen we neer op het terras bij Ome Ko,

met deze schutting mee willen. De vriendelijke

een 200 jaar oud café, dat ook eten serveert. Helaas

sluiswachter zegt dat ze hem even openhoudt en op

hebben ze geen plek binnen om te eten, dus we

ons wacht. Zo die zit lekker mee. We willen nu echt snel

zoeken even verder. Uiteindelijk eten we bij de sociëteit

naar huis. Over het Spaarne doen we wel even iets

waar we Stella en Frank ontmoeten, die hebben

meer het gas erop, bij de woonboten houden we netjes

aangegeven onze boot te willen bekijken, omdat ze

in. Op de Ringvaart kunnen we ook lekker door. Ook bij

binnenkort zelf ook een Maxima krijgen.

Bennebroek en Hillegom kunnen we gelijk door.
Heerlijk, bijna thuis.

De volgende ochtend pakken we snel onze spullen

Ook ons plekje is nog vrij. In Hillegom betaal je wel voor

weer bij elkaar en beginnen aan onze laatste tocht,

de haven maar je hebt geen zekerheid van een plek.

naar huis. De thuisreis gaat voorspoedig. Op het

Maar we liggen. En we kijken terug op een heel groot

Noordzeekanaal wordt de wind een stuk heftiger en

avontuur waar we zelf heel trots op zijn.

krijgen we behoorlijke douches die over de kap heen
slaan. Het is zwaar vandaag, waarschijnlijk gewoon
omdat we weten dat het bijna klaar is.

M e e r d a a g s e

t o c h t e n

m e t

d e

s l o e p

41

03 Tochten - regio Noord

Joure naar Groningen - deels
via de Turfroute
door Evert Jan Poppen

Koud? Nee. Regen? Ja af en toe.

Lid Facebookgroep Sloepen & Tenders

Naar de zin? Enorm!!

Thuishaven: Joure
Sloep: Maril 730

We blijven volhouden... Zondag vanuit Engwierum
vertrokken en via Gerkesklooster, Visvliet, Pieterzijl,
Zoutkamp en Electra naar Reitdiephaven in Groningen
gevaren. Door het weer zijn we daar 2 nachten
gebleven. Vanmorgen leek het een paar uur droog te
zijn dus besloten we om verder te varen. Fantastisch
om dwars door onze eigen vertrouwde stad Groningen
te varen.
Net Groningen uit begon het te regenen, dus de kap
dicht gemaakt en zo door naar Assen. Vlak voor Assen
werd het droog, dus het achterste deel van de kap kon
weer naar beneden om zo de speciale route door
Een week vrij was lang lang geleden al gepland. En tjah,

Assen beter te ervaren. Vanaf de eerste sluis fietsten er

weer of geen weer, de planning stond dus... gaan. Het

3 brugwachters met ons mee om de overige 6 bruggen

is mei 2021 en ons plan is vanuit Joure via Dokkum

en 1 sluis te bedienen. Nooit geweten dat je tussen

naar Groningen te varen en dan via Assen en de

Groningen en Assen 4 sluizen passeert met elk een

Turfroute terug. Eerste deel van het plan is gelukt en

verval van ca 2,5 m (omhoog). We liggen in het centrum

Dokkum ligt achter ons. Koud? Nee. Regen? Ja af en

van Assen en morgen maar weer kijken wat de

toe. Naar de zin? Enorm!!

weerberichten zijn en hoe de route verder verloopt.
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We zijn hier in Friesland verwend,
met veel bruggen die een
doorvaarthoogte van 2,5m hebben
Woensdag vertrokken we vanuit Assen om via een deel
van de Turfroute naar huis te varen. Van Assen tot
Aldeboarn 46 brugopeningen en 9 sluizen gehad.
Veelal met een brugwachter, die met je mee ging om
meerdere bruggen en sluizen te bedienen. Maar ook
vele zelfbedienings bruggen die we of zelf openden of
waar kinderen stonden die de bruggen openden om
wat bij te verdienen. Halverwege een overnachting
(inclusief eenvoudige voorzieningen) in Donkerbroek
gehad,

waarbij

je

zelf

mocht

bepalen

wat

de

overnachting waard was. Donderdag met af en toe
dikke buien weer richting thuishaven gevaren.

De Turfroute... overvolle sluizen. Water stroomde
gewoon over de deuren heen. Onze fenders hebben
amper een functie.
Al met al een leuke route, maar de vele brugopeningen
deden ons ook beseffen dat we hier in Friesland wel
verwend

zijn

met

de

vele

bruggen

die

een

doorvaarthoogte van 2,5m hebben. En de Turfroute is
erg leuk, maar helaas niet zonder overnachting te
doen.
Nu eens bedenken wat de volgende tocht gaat worden.
Noord Holland? De Vecht? We will see.
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Leiden - Haarlem v.v.
In april 2020 voeren we naar Haarlem over de
Ringvaart. Het weer was top en de bruggen gingen, met
enige vertraging, allemaal open. We zijn lekker de
Spaarne afgezakt, waar het flink druk was.

In de jachthaven op de mooie Nel hadden we een stop
ingelast om onze Friese stabij Melle uit te laten (mooi
losloopgebied), om daarna, ter hoogte van de molen
aan de overkant, voor anker te gaan voor de nacht. Na
een culinair experiment op de Cobb bbq en het
opzetten van de achtertent hebben we heerlijk
geslapen. Ondanks de nachtelijke temperatuur van 9
graden voelde het geen moment koud aan. Een heerlijk
zonnetje maakte ons wakker en uitgerust vertrokken
we richting het centrum van Haarlem voor een ontbijtje
bij vrienden in de tuin.
Daarna ging het weer richting Leiden en hebben we bij
Waterlust de Kaagsociëteit een borrelgarnituur en
lekkere menu's opgepikt om met vrienden in een, naast
ons ge-ankerde sloep, op de Kaag verder te genieten.

Tijdens de Corona-periode was het
heerlijk om met varende vrienden veilig
op het water te kunnen afspreken
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Leiden - Nes - Ameland v.v. via
Markermeer, Flevopolder en
IJsselmeer
Zomer 2021 stond Friesland weer op het programma.
We hadden een, naar bleek, ontzettend leuk huisje
gehuurd in Nes, waarover later meer. Daarnaast
hadden we tijd ingepland om nog wat rond te varen en
zo

mogelijk

naar

de

Waddeneilanden

te

gaan,

afhankelijk van de omstandigheden. Na een paar
weken relatief rustig weer was er voor de dag van
vertrek en de dagen daarna stevige wind voorspeld. We
wilden proberen zover mogelijk via de Randmeren te
varen, met een beetje geluk tot Harderwijk. Het liep
allemaal heel anders...
Tot en door Amsterdam verliep de tocht voorspoedig
met wind mee en slechts een paar spatjes regen. Op
het IJ was wel te merken dat er best wat wind stond,
maar het ging prima. Terwijl we naar de Oranjesluizen
voeren werd de lucht boven Amsterdam erg donker,
maar het bleef droog en ook het passeren van de
Oranjesluizen ging vlot en soepel.

We lagen nog niet of de buien barstten los (toch eerder
dan

verwacht

eigenlijk).

Een

check

van

het

motorsysteem liet zien dat de waterkoeling nog prima

Dus op naar het IJmeer in de recreatiegeul aan

werkte (water uit de uitlaat en door de wierpot). Na een

stuurboordzijde. De donkere lucht uit Amsterdam

belletje met de technici van Seafury bleek dat de

volgde ons, maar volgens de diverse weerapps zou het

koelvloeistof bijgevuld moest worden. Maar hoe kom je

nog minimaal een uur duren voordat daar serieuze

aan koelvloeistof in Durgerdam? Er is daar geen

regen uit zou komen. We gaven daarom voor de wind

watersportwinkel, maar op ruim 2 km wel een BP

vol gas om op tijd bij Almere Haven of tenminste

benzinepomp. Gelukkig kon Rob een fiets van de

Marina Muiderzand te zijn, voordat de buien zouden

havenmeester lenen. Na wederom overleg met Seafury

losbarsten.

kon hij de juiste soort vloeistof meenemen. Op de

Na een minuut of 10, net voorbij Vuurtoreneiland, klonk
er een harde waarschuwings-melding en het rode
lampje van koelproblemen sprong aan. Uiteraard
haalden we direct het gas eraf, maar de vraag was

terugweg werd zijn eigen systeem gekoeld door wat fris
hemelwater. Op het kaartje van deze tocht in de bijlage
staat ook de fietstocht (automatisch opgenomen door
Garmin), maar daar kun je dus niet varen.

natuurlijk wat er aan de hand was en wat te doen.

De buien bleven komen en vanaf een uur of 5 zou de

Achter ons konden we de bui inmiddels bijna ruiken, en

laatste bui gepasseerd zijn. Dus koelvloeistof bijgevuld,

met dat weer wil je niet in de problemen komen op

het systeem uitgebreid gecontroleerd en om half 6 de

groot water. Esther belde snel met de dichtstbijzijnde

tocht in het zonnetje hervat richting Almere Haven. Het

haven, de jachthaven van Durgerdam, waar de uiterst

eerste stuk van de vaargeul, met de motor op half gas

vriendelijke

servicegerichte

en voor de wind in de zon was lekker. Op een gegeven

havenmeester Jaap een passantenplaats voor ons

moment ga je stuurboord uit richting Almere en daar

beschikbaar had.

kregen we precies halve wind.

en,

naar

bleek,

ook
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Voor zeilboten top, maar sloepen rollen dan als een
dronkenlap over het water. Na een half uurtje rollen
met flinke golven kwamen we onder de Hollandse brug
door en werd het een stuk rustiger.
Richting Almere Haven bleek de recreatiegeul vol met
waterplanten

te

zitten,

dus

maar

richting

de

hoofdvaargeul gekoerst, een paar keer in z'n achteruit
gezet om de waterplanten te verwijderen (we hebben
een touwsnijder op de schroefas) en naar de
havenkom van de gemeentehaven getuft. Hoewel daar
veel schepen waren binnengelopen om te schuilen
voor regen en vooral wind (windvlagen tot 6 bft)
hadden ze, na een belletje vooraf, toch nog een plekje
voor ons. We lagen heerlijk beschut tussen de jachten
en besloten de volgende dag door de Flevopolder te
varen. Saai in onze optiek, maar wel beschut gezien de
harde wind.

De weergoden waren ons goed gezind en met het
windje in de rug, nauwelijks golven en een zonnetje
erbij was het uiterst aangenaam en kon alles lekker
drogen na de buien van de dag ervoor. De vorige keer
dat we door de Flevopolder voeren kwamen we
nagenoeg niemand tegen, dat was dit keer wel anders.
Tientallen kruisers en sloepen kwamen ons tegemoet
om de 5 Bft op de Randmeren en het IJsselmeer te
ontlopen.
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We

voeren

langs

Zeewolde

en

na

een

boodschappenstop in Biddinghuizen kwamen we rond
5 uur aan de andere kant van de Flevopolder aan bij de
Ketelsluis en gingen we weer 5m omhoog. Bij het
indraaien van de Ketelhaven kregen we nog wel een
beeld van de wind, schuimkoppen en hoge golven op
het Ketelmeer.
Overigens hadden we intussen door regelmatig te
checken uitgevonden dat de motor (een beetje)
koelvloeistof lekte. We vulden dat elke ochtend aan en
wilden dit in de buurt van Grou door een professional
laten oplossen (we hebben de winter na deze tocht een
olietemperatuurmeter laten inbouwen).
Dag drie begon een stuk vriendelijker en we voeren
met 3 Bft het inmiddels zeer rustige Ketelmeer over
richting het Zwarte Meer en de Weerribben. Plan voor
de dag was via de Weerribben naar Heerenveen te
varen. Dag vier was er wederom veel wind en regen
voorspeld en we wilden zo dicht mogelijk bij ons
einddoel uitkomen. Naar later bleek was dit de opmaat
voor een vakantiemaand gevuld met wind en regen,
gelardeerd met af en toe een zonnetje.

We kwamen in een konvooi van kruisertjes terecht en
genoten op een heerlijk rustig tempo van al het moois
in Kalenberg en Ossenzijl. In Ossenzijl konden we nog
net onder de 1,5m brug door, voordat een konvooi van
minstens 30 boten van de andere kant aan de beurt
was. Mooi dat we daar niet op hoefden te wachten.
Voor de Linthorst Homansluis sloten we aan in de
wachtrij en waren wat grote huurboten op zeer
amusante wijze aan het aanleggen bij de wachtsteiger
(de "boegschroef boogie"). Toen het onze beurt was
sloot op het allerlaatst ook de Canicula nog aan en was
er tijd om ons nog even voor te stellen aan Marieke en
Pieter (Marieke heeft meegewerkt aan de eerste editie
van dit boekje, maar we kennen elkaar alleen van
contact via e-mail). We bleken later ook in hun
filmverslag

In het altijd sfeervolle Blokzijl mochten we kort even

van

die

dag

te

staan

(#8

Langs

werelderfgoed Schokland | de Canicula)

aanleggen voor wat boodschappen, waarna we de volle

Onderweg naar Echtenerbrug begon het weer er

sluis invoeren. Naarmate we dichter bij de Weerribben

onheilspellend uit te zien. Wij hebben al varend de

kwamen werd het steeds drukker. In de buurt van

halve pausmobiel gemonteerd en we konden nog net

Muggenbeet zagen we Marieke en Pieter van Varen

een plekje bemachtigen aan een Marrekrite steiger op

met de Canicula lunchen op een heerlijk terras. Zij

de vaart richting Heerenveen. Net op tijd hadden we

hadden geen idee wie wij waren, maar zwaaiden toch

alles dicht voordat het begon te hozen en was het tijd

vrolijk terug.

voor de vrijdagmiddagborrel.
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In Heerenveen kunnen wij van harte Boutique hotel en
restaurant 't Gerecht aanbevelen. We hebben hier
heerlijk geluncht in een historische ambiance. De
plafondschilderingen zijn gemaakt door een leerling
van Rembrandt uit ons mooie Leiden, dus we voelden
ons direct thuis.
Na de gezellige lunch voeren we onder begeleiding van
Na een natte wandeling naast onze steiger, waar een
verrassend mooi natuurgebied bleek te zijn, ging de
reis op dag vier naar Pean-Buiten in Nes, met een
tussenstop in Heerenveen. We wilden niet kletsnat
regenen en het leek een goed plan om het grootste
deel van de achtertent te laten staan. Om goed zicht te
houden en wetende dat de wind voornamelijk van
achteren zou komen, hebben we het voorraam eruit

een aantal zeer pittige buien naar Nes. Met de
pausmobiel in allerlei standen bleven we gelukkig
droog. Einde middag arriveerden we bij ons eigen
steigertje bij één van de huisjes naast de zeilschool.
Een aanrader qua locatie, accommodatie en reuring op
het

water.

De

huisjes

zijn

in

een

natuurlijke,

Scandinavische stijl ingericht en erg comfortabel. Bij de
zeilschool kun je o.a. Valkjes en kano's huren.

gehaald. Onderweg naar Heerenveen kregen we een

Ons verblijf in Nes duurde twee weken. We hebben ons

aantal forse buien over ons heen, maar we hielden het

tussen de buien door prima vermaakt met tochtjes,

prima droog binnen en na een uurtje knapte het weer

zeilen en heerlijk uit eten. Hier hebben we ook kennis

op en liet de zon zich zien. We klapten steeds meer

gemaakt met mede Sloepen & Tenders vaarders Paul En

delen van de pausmobiel weg en gingen soepel door

Petra Botman en uitgebreid bijgepraat met Evert Jan

de 3 bruggen langs Heerenveen naar jachthaven de

Poppen. Ook hebben we hier met behulp van vrienden

Welle. Op de vaart daarnaartoe kom je overigens onder

het probleem van het lekken van de koelvloeistof

de "doneerbrug" door (doorvaarthoogte 555 cm).

provisorisch kunnen oplossen.
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Na Nes wilden we ons eigenlijk via verschillende

Rob & Esther . . . naar het einde van de wereld. Dat

Waddeneilanden richting Den Helder werken. Helaas

gevoel krijg je als je via het Dokkumerdiep, over het

werkte het weer niet echt mee. Theoretisch kun je

Lauwersmeer naar Lauwersoog vaart. Steeds minder

natuurlijk beter bij Texel beginnen voor een rondje

bebouwing en meer natuur, een haast schier oneindig

langs de eilanden (want meestal wind mee), maar ja, we

uitzicht dat zich voor je uitstrekt. Toch was het vanaf

zaten nou eenmaal al in Friesland. Onze eerst stop na

jachthaven Lunegat naar de Robbengatsluis maar een

Nes

het

klein uurtje varen. Een blauwe lucht met hier een daar

Lauwersmeer. De dag erna zouden we ons even voor

een echt 'Hollands' wolkje en 3 Bft bij vertrek bleken de

11 uur meldden bij de Robbegatsluis bij Lauwersoog

opmaat voor een fantastische tocht naar Ameland. Het

om het Wad op te gaan.

plan eerst naar Schier en dan pas naar Ameland te

was

jachthaven

Lunegat,

vlak

voor

gaan hadden we laten varen. De volgende dag zou de
wind voor ons weer onaangenaam aantrekken en het
vooruitzicht van een week op Ameland leek leuker dan
een week op Schiermonnikoog (hoe mooi het daar ook
is).

Rob & Esther . . . naar het einde van de
wereld. Dat gevoel krijg je als je over het
Lauwersmeer naar Lauwersoog vaart
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De route naar Ameland hadden we nauwgezet gepland

Richting Ameland zou de wind aantrekken naar 4 Bft en

qua tijd, drie uur voor hoogwater in Lauwersoog

met de wind grote stukken op de kop leverde dat wel

vertrekken. Geloof het of niet, maar stipt 11 uur, geheel

wat buiswater op. Kniesoor die daar last van heeft met

volgens planning voeren we uit de sluis het Wad op, het

zo'n lekker zonnetje erbij. Net voorbij het Wantij was de

blijft toch een prachtige ervaring. Eerst vaar je over een

Kustwacht met een enorme schuit de betonning aan

stuk waar altijd voldoende water staat, maar al snel

het verplaatsen (door het getij schuiven de geulen

vaar je over ondergelopen zandplaten en later op de

voortdurend op). Was even puzzelen hoe we daar in

route een stuk Wantij. Goed de betonning volgen dus.

die smalle geul voorbij moesten, maar dat is ook gelukt.

Er was aardig wat varend verkeer, beide kanten op,

Voor de haven van Nes is het nog even opletten hoe de

maar de tocht verliep als een zonnetje. Genieten met

haven aan te varen. Dit is ook een druk stuk met

een grote G!

veerboten.
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Terwijl wij de haven binnenvoeren werden we begeleid
door een havenmeester te water die ons een mooie
box toewees. Nes heeft echt een mooie haven met
uitstekende voorzieningen én, uitkijkend over al dat
varend moois, het kersverse restaurant , The Harbour
Ameland, waar wij de rest van de middag op een fijne
loungebank

hebben

genoten

van

een

lekkere

borrelplank, een wijntje en heerlijke muziek.
In eerste instantie dachten wij een week op Ameland te
blijven. Maar de windvoorspellingen veranderden met
de dag en na twee dagen bleek het tijd om verder te
varen.

Uiteraard

niet

zonder

even

een

lekker

Amelander Nobeltje te hebben gescoord (lokaal
likeurtje van dito restaurant/hotel).

Dokkum is een leuke plaats en wij konden daar de
storm goed uitzingen. Eigenlijk was het ook wel heel
knus in ons boottentje met al dat gekletter om ons
heen. Helaas viel ons hele verdere Waddeneilanden
plan in duigen vanwege de niet aflatende wind en
regen. En dus togen wij naar Bolsward onderweg
richting Stavoren, in de hoop dan wel het IJsselmeer te
kunnen oversteken. Ook hier zijn we weer gaan varen
met de achtertent op en alleen het voorraam eruit. Na
het slechte weer waren we niet de enige die gingen
verkassen, het was een ware uittocht vanuit Dokkum.
We hadden een stevige wind tegen en het werd best
fris, dus wapenden we ons met extra jassen en
handschoenen (hallo zomer 2021). Gelukkig bleven de
buien grotendeels weg de hele dag.

Van ons plan verder te varen richting Terschelling of
desnoods Harlingen kwam niets. De voorspellingen
waren slecht en de beste optie was terug naar
Lauwersoog en als de wiedeweerga naar Dokkum, om
daar veilig en beschut te liggen voordat windkracht 8
Bft zou toeslaan. Dit keer hadden we de wind (schuin)
mee en was het een zeer relaxte tocht in het zonnetje.
Vlak bij Ameland lagen nog wat zeehonden op een
plaat te zonnen, een mooi gezicht. Met stroom en wind
mee waren we in minder dan 3 uur weer bij de
Robbengatsluis in Lauwersoog. Eenmaal in Dokkum
konden we midden in de stad aan het Grootdiep
aanleggen en de sloep voorbereiden voor het slechte
weer dat eraan zat te komen. Na een lange vaardag
konden we in ieder geval lekker eten bij Stadscafé
Artisante Dokkum.
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In Leeuwarden was het behoorlijk druk. Eerst ging de

Gelukkig waren we na Leeuwarden richting Bolsward

helft van ons konvooi op zoek naar een ligplaats bij de

alle andere schepen kwijt en zijn we over de trekvaart

Prinsentuin, waardoor het hele konvooi meer stil lag

via een prachtige route naar Bolsward gevaren. Een

dan voer. En er sloten zich ook veel nieuwe schepen

landelijke route, met af en toe een leuk plaatsje en

aan. Bij de laatste 2 bruggen richting Sneek en

vriendelijke brugwachters in kleine dorpjes. Na nog een

Bolsward lagen er ruim 20 schepen te wachten met

stevige bui brak de zon door bij Bolsward. Helaas

een stevige dwarswind. Dat leverde flink wat corrigeer-

kwamen we net aan toen de brugwachter een break

en navigeer werk op, zeker voor een sloep.

had. We hadden geen zin om drie kwartier te wachten
en hebben de pausmobiel deels afgebroken, zodat we
onder de 1,40m hoge brug door konden.

Het was best druk in Bolsward en na even te hebben
rondgevaren en onze opties te hebben bekeken
hebben we uiteindelijk aan de passantensteiger aan de
Stadsgracht aangelegd. Na al die uurtjes varen was het
wel weer lekker om even een rondje te lopen en
uiteraard Melle uit te laten. Bolsward heeft een klein
centrum en is niet mega spectaculair, maar leverde
toch zeker wat leuke plaatjes op. Het is tevens de starten finishplaats van de Fiets Elfstedentocht, en dat laten
ze ook duidelijk zien. Vervolgens zijn we neergestreken
op het gezellige terras van Het Veerhuys Bolsward. Een
aanrader met verrassende gerechten en leuke en
vriendelijke bediening.
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Na een nacht in Bolsward met prima voorzieningen aan

Richting Stavoren begon het flink te motregenen. Toen

wal voeren we door naar Heeg/Woudsend om daar wat

we in het centrum aankwamen om te tanken waren we

botenleveranciers te bezoeken. De tocht naar Stavoren

al behoorlijk nat. Omdat we de volgende dag op tijd

die hierop volgde begon leuk en verrassend en

weg wilden, zijn we door de sluis naar de buitenhaven

eindigde kletsnat en koud. We voeren via Balk en de

van

Luts westwaarts. Wat een prachtig stukje Friesland is

havenmeester de enige "lage" steiger geregeld naast de

dat. Er waren maar een paar scheepjes onderweg en

botenkraan, zodat onze hond ook zelf in en uit de boot

we kwamen gelukkig niet veel tegenliggers tegen. De

kon springen (ze zijn niet op sloepen ingesteld op het

minimale diepte staat als 80 cm op de kaarten maar wij

IJsselmeer). Toen we de pausmobiel konden gaan

hebben nergens minder dan 1 meter water gezien, een

opzetten was alles drijfnat. We hebben ons kacheltje

aanrader dus.

aangedaan en zijn naar restaurant de Potvis in de

Marina

Stavoren

gegaan.

Daar

met

de

Marina gewandeld voor het diner.
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Volgens de weersvoorspellingen moesten we de

Op de route naar huis zou Uithoorn onze laatste stop

volgende dag vroeg op stap om met weinig wind het

zijn. We voeren met weinig wind van Edam over het

IJsselmeer over te kunnen steken. Toen om 6 uur de

IJmeer naar Uithoorn. Het was eindelijk een mooie dag

update van Windfinder kwam, bleek dat we nog even

en in de haven van Uithoorn kwamen in de buurt

konden blijven liggen. Na 12 uur zou de wind afnemen.

wonende familieleden bij ons borrelen in het zonnetje.

Het goede nieuws was dat de boot goed kon drogen
voordat we het ruime sop kozen op weg naar

De laatste dag ging van Uithoorn naar Leiden. We

Enkhuizen.

hebben de bimini op laten staan, inclusief de voorruit

De tocht was goed te doen, golven waren max. 40 cm

aardig, maar tussen de buien door moesten we

aan lagerwal en we kregen 2 mini-buitjes. Binnen 2 uur

regelmatig de ramen zemen om de schipper vrij zicht

waren we in de sluis van Enkhuizen. Ze zijn daar een

te geven. Een paar flinke buien later kwamen we weer

half uur bezig geweest de sluis te vullen om vervolgens

aan bij onze Jachthaven Zijlzicht, waar we bijna een

2 minuten te schutten.

maand daarvoor vertrokken. De vakantie eindigde in

om de buien zo goed mogelijk op te vangen. Dat lukte

De tocht werd steeds mooier, de wind nam af en de

stijl, nat.

zon brak door. Met 12 km/u zijn we overgestoken naar
Edam, waar we in de gemeentehaven naast de camping
in het zonnetje konden aanleggen. Prima ligplaatsen,
we

mochten

gebruik

maken

van

de

sanitaire

voorzieningen van de camping en konden lekker eten
in het naastgelegen restaurant.

54

M e e r d a a g s e

t o c h t e n

m e t

d e

s l o e p

03 Tochten - regio West

Tochten regio West
Leiden - Rotterdam v.v.
De eerste tocht in 2019 ging naar Rotterdam. Via de
Vliet, Delft en de Rotte zijn we naar de Bergse
Achterplas gevaren. Om op de Bergse plassen te
komen ga je door een smalle sluis (3m breed) met 2m
verval.

Na de lunch volgde een wandeling met onze Melle In

Ook echt een ervaring. We hadden niets aan onze

naar de Rottemeren en de andere kant op richting

fenders, die pasten niet. We hebben dat opgelost door

binnenstad, tot we niet meer verder konden.

het Kralingse Bos, waarna we de Rotte zijn afgezakt

ons een beetje af te houden met schuimrubberen
zwemnoodles die we altijd aan boord hebben. Als je

De laatste dag zijn we toch via de Parksluizen de

omhoog gaat is het overigens ook gelijk een goede

nieuwe Maas op gevaren, gelukkig met de wind in de

krachttraining, het kost nogal wat spierkracht om de

rug. We werden even ‘gepest’ door een Watertaxi die

boot met het kolkende water in de kleine sluis op z’n

in volle vaart langs ons speerde, maar we hadden alles

plek te houden.

onder controle.

Op de Bergse Achterplas hadden we via AirBnB twee

Je voelt je wel nietig als je ineens op de Maas zit tussen

nachten een leuk huisje op een eiland gehuurd. De dag
erna wilden we aanvankelijk door de havens gaan
varen, maar er stond te veel wind. Daarom zijn we
richting de Kralingse Plas gevaren en hebben we
heerlijk bij het altijd fijne restaurant De Schone Lei

alle ‘grote jongens’ en onder de rook van de grote
gebouwen van Rotterdam. Dan lijkt die zogenaamde
grote sloep helemaal niet zo groot. Via de Hollandse
IJssel, Gouwe en Rijn zijn we weer terug naar Leiden
gevaren.

geluncht (er zitten overigens een paar leuke en goede
restaurantjes aan de Plas).
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Leiden - Oudewater v.v.
Onze eerste tocht van 2021 was een 2-daagse trip eind
april naar Oudewater. De temperatuur was niet
geweldig, maar we waren goed voorbereid met thermo
onderkleding en dat was de eerste uren zeker nodig!
Vanuit Leiden zijn we de Oude Rijn afgezakt naar
Woerden, om vandaar door te varen naar Linschoten.
De Oude Rijn is prachtig, zeker na Bodegraven. In
Bodegraven kwamen we de eerste sluis van de route
tegen. Verder richting Woerden was het erg rustig en
moesten er een aantal bruggen voor ons omhoog. De
brug bij Nieuwebrug schijnt uniek te zijn, omdat zowel
de watersport als het verkeer over de brug tol betaalt.
Na een uur of 4 draaiden we de mooie singel rond
Woerden op, het is echt leuk varen daar. Bij het station
sloegen we af richting Linschoten. Het vaartje dat daar
naartoe loopt is niet breed, maar de bruggen zijn hoog
zat. Je gaat eerst onder het spoor door en dan onder de
A12, voordat je in het schattige dorpje Linschoten
aankomt. Mooie stenen bruggetjes, en dito gebouwen,
rijen met knotwilgen, smalle vaartjes, erg idyllisch.
De Lange Linschoten, de vaarweg naar Oudewater was
wegens werkzaamheden afgesloten. We zijn daarom bij
Linschoten de Montfoortse vaart opgedraaid. Dat klinkt
als heel wat, maar het is met de Tranquility krap laveren
in Linschoten. Rustig aan is het devies hier, dan lukt het
allemaal wel. In Montfoort kom je als eerste een, door
vrijwilligers handbediend, sluisje tegen voordat je de
Hollandse IJssel op kunt draaien. De Tranquility kon er
net in (was minder dan een meter diep voor de sluis) en
met de wind in de rug en een strak zonnetje gingen we
onderweg over de IJssel naar Oudewater.

Wat een leuke plaats is dat! Oudewater heeft een
sfeervol centrum met mooie historische gebouwen en
een klein grachtenstelsel. We konden midden in
Oudewater aan de passantenkade aanmeren en
vandaar was het slechts honderd meter richting ons
hotel Broeck Oudewater. Daar bleken we de enige
gasten en werden we zeer hartelijk ontvangen. Na een
wandeling met Melle kregen we een werkelijk heerlijk 3gangen diner op de kamer (i.v.m corona) geserveerd.
Het hotel is, zeker voor hondenbezitters, een aanrader!
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Het is een boogbrug en met hoog water kom je in het
smallere deel van de boog terecht en de vraag was of
we niet te breed zouden zijn. We wilden het toch
proberen, als het niet zou lukken konden we altijd nog
in z’n achteruit. Gelukkig stond het water 10cm lager
dan normaal en konden we zonder stootwillen en met
een kabelaring die net aan de brug raakte onszelf
handmatig onder de brug doorschuiven. Erg gezellig
overigens om zo midden in het dorp geschut te
worden. Er was een hoop belangstelling voor zowel
onze boot als onze hond Melle.
Eenmaal door de sluis voeren we de Lange Linschoten
op. Wat een prachtig (en historisch) riviertje! Een en al
groen en rust. Van Linschoten ging het vervolgens door
de Korte Linschoten en Jaap Bijzewetering naar de
Singel in Woerden en de Oude Rijn. Daar zijn we de
Grecht opgedraaid richting Nieuwkoop.
De Grecht is weer heel anders, je vaart er boven de
weilanden en je ziet vooral prachtige natuur. Bij
Woerdense Verlaat passeerden we de sluis en voeren
Na een heerlijk verblijf en dito ontbijt in hotel Broeck
zijn we rond 10 uur op Koningsdag weer vertrokken uit
Oudewater. We wilden graag de Lange Linschoten op
en

hadden

via

een

bekende

gehoord

dat

de

de Kromme Mijdrecht op. De temperatuur was
inmiddels zeer aangenaam, en we zijn tussendoor nog
even gestopt bij de Pondskoekersluis om een ijsje te
halen.

werkblokkade van een dag eerder was opgeheven. Maar

Aan het einde van de Kromme Mijdrecht gingen we na

ja, dan het zelfbedieningssluisje nog. Het was gokken of

de Tolsluis stuurboord uit (oftwel rechtsaf) de Drecht

we onder de brug voor de sluis door konden en we

op en via de Braassem en de Wijde Aa kwamen we

hebben echt staan twijfelen wat te doen.

weer bij onze thuishaven Zijlzicht in Leiden.
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Tochten regio Midden
Bruggetjes waarvan je denkt

Leiden - Vecht - Utrecht IJsselstein - Leiden

“kunnen we er nét wel of nét niet

Met onze Makma, de Lago di Como (ook een favoriete

onderdoor, laten we het eens

vakantiebestemming van ons), zijn we in 2016
begonnen met onze eerste 3-daagse tocht. Deze ging

proberen

van Leiden, via de Vinkeveense plassen en de Vecht
naar Utrecht, de Hollandse IJssel, langs Gouda de
Gouwe op en bij Alphen via de Rijn terug. De eerste
nacht hebben we in B&B Logement aan de Vecht
overnacht en de tweede nacht op de sloep in
jachthaven Marnemoende in IJsselstein.

Een avontuur was het. Je komt van alles tegen, grote en
kleine sluizen, een vaart met bruggetjes die achter
elkaar worden geopend door de brugwachter die op de
fiets heen en weer racet (Mijdrecht), en bruggetjes
waarvan je denkt “kunnen we er nét wel of nét niet
onderdoor, laten we het eens proberen”. Maar ook
grotere relaxte wateren en een druk kanaal met grote
vaart om over te steken. Maar hoe leuk ook om een
rondje door Utrecht te varen en even een terrasje te
pikken onderweg.
Na afloop van deze trip waren we heerlijk ontspannen
en hadden we het idee dat we een week weg waren
geweest. Dit smaakte duidelijk naar meer! Maar dan
toch misschien met een grotere sloep voor iets meer
comfort?
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Leiden - Biesbosch - Oud
Beijerland - Rotterdam - Leiden

Leuk om eens onder de A16

De eerste dag van deze route in juli 2019 ging van
Leiden naar Dordrecht, over de Rijn, Gouwe, Hollandse

door te varen in plaats van er

IJssel, Nieuwe Maas en Noord. In Dordrecht hebben we
midden in het centrum, recht onder de grote kerk, in

overheen te rijden

de gezellige jachthaven Maartensgat overnacht.
Maartensgat is een kleine haven met een ontzettend
aardige en hulpvaardige havenmeester, die van origine
uit Leiden bleek te komen. Na een stevige bui gingen
we de volgende dag via het Wantij naar de Biesbosch.
De komende dagen was ons alleen maar mooi weer
beloofd, dus we verheugden ons op de rest van de
tocht.

Vervolgens via de Dordtse Kil en de Oude Maas naar
Oud Beijerland. Vooral op de oude Maas kwamen we
veel

grote

duwbakcombinaties

tegen

met

dito

hekgolven. Goed op blijven letten dus en anticiperen
op de constant veranderende situatie. Aangekomen in
Oud Beijerland mochten wij zelf een plekje uitzoeken in

Na een mooie route door de Biesbosch hebben we

de sfeervolle haven in het historische centrum.

overnacht in de jachthaven van Drimmelen, voorzien

De terrasjes aan de haven lonkten en we eindigden de

van alle mogelijke gemakken. De derde dag stond Oud

vaardag op een zonnig terras met een lekker hapje en

Beijerland als eindbestemming op het programma. De

drankje, in dit geval ook nog begeleid door een leuke

route ging eerst via de rivier de Amer, tussen de

meneer met gitaar.

beroepsvaart, richting het Hollands Diep. Leuk om eens
onder de A16 door te varen in plaats van er overheen

De laatste dag voerde ons via Oude en Nieuwe Maas,

te rijden.

Parksluizen en Vliet weer richting Leiden.
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Leiden - Vinkeveen
Tijdens het Hemelvaartweekend in mei 2020 ging de
tocht naar Vinkeveen, de geboorteplaats van Rob. De
route ging via de Braassem en de Drecht naar de
Kromme Mijdrecht, vervolgens via de Pondskoekersluis
Mijdrecht in en door naar Wilnis en Vinkeveen.
De ouders van Rob wonen aan het water. We kunnen
daar aan de tuin aanleggen en we hebben op de boot
overnacht. Op Hemelvaartsdag was het prachtig weer
en hebben we met z'n allen een uitgebreide ronde met
diverse zwempauzes over de Vinkeveense plassen
gedaan.
Wat is het daar toch mooi en gezellig op het water. De
dag erna kwamen onze dochters met de racefiets uit
Leiden naar Vinkeveen. Na een hapje en drankje
hebben we de fietsen gedemonteerd en in de sloep
gelegd (op een deel van het zonnedek) en met z’n allen
de terugtocht naar Leiden aanvaard (helaas deels in de
regen en met windkracht 5 tegen op de Kaag).
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Leiden - Giessen - Alblasserwaard
- Leerdam - Leiden
Onze tocht naar de Giessen en Linge in juni 2021

We dachten bij de sluis van Gouda klaar te zijn met de
file. De For-ever zou immers de beroepssluis en wij de

begon rustig vanuit Leiden over de Rijn naar Alphen

sportsluis nemen. Niets was minder waar. Toen wij

waar we helaas Sloepen & Tenders collega Rob Geerlings

daar aankwamen kreeg binnenvaartschip de Union, dat

misliepen. We zagen zijn boot wel liggen, maar misten

ruim achter ons zat, de sportsluis toegewezen van de

het fluitje van Rob van het terras, de volgende keer
beter.

sluismeester. Toch weer handig om in zo’n situatie de

Toen we de Gouwe opdraaiden hoorden we net voor

om ons heen waren in verwarring wat er ging gebeuren

de spoorbrug via de marifoon communicatie tussen

en lagen niet zo handig voor de sluis te dobberen. In

een groot containerschip en de haven, waarna net ná

de brandende zon hebben we met ons konvooi

de spoorbrug, vlak voor onze neus, dit forse schip

pleziervaartuigen een extra rondje schutten uitgezeten.

achteruit de haven in draaide. We moesten even

Gelukkig waren wij er een uur later ook doorheen en

inhouden en konden de stuurmanskunst van de

hebben we op de Hollandse IJssel met een lekker

betreffende schipper bewonderen. Waanzinnig hoe

tempo door kunnen varen.

marifoon te kunnen uitluisteren. Een aantal schippers

zo’n grote bak zo’n krappe haven indraait, petje af.
Wij nemen meestal de Sliksloot, net voor de Maas en
Bij de hefbrug van Boskoop kwamen we zijn zusje

zo ook vandaag, met dit keer een forse stroom tegen.

tegen, de For-ever. Omdat er naar bleek overal op de

Uiteindelijk konden we de Noord opdraaien tussen de

Gouwe aan de oevers werd gewerkt en er derhalve

vele binnenvaartschepen op de Maas door.

langzaam gevaren moest worden én beperkte ruimte
was, gingen we in optocht met 6 km/u achter de For-

snelpont vanuit Hendrik Ido Ambacht tegen. Toen we

ever aan. Bij de brug van Waddinxveen werden we

aan kwamen varen waren net alle passagiers aan

opgelopen door 2 lege binnenvaartschepen, die met
een noodvaart in het smalle kanaal alle pleziervaart en
uiteindelijk ook de For-ever passeerden.

Bijna bij Dordrecht kwamen we aan stuurboord de

boord en voer de pont weg. De koers was recht op ons
af.
De snelpont liet toen 2 maal de hoorn horen en liet
een blauw bord met flikkerlicht zien. Gelukkig hebben
we inmiddels ons Klein Vaarbewijs I, zodat we wisten
dat hij bakboord uit ging en dat we elkaar aan de
"verkeerde" kant zouden passeren. Nog nooit zo snel al
profijt gehad van een cursus, ben benieuwd wat er
gebeurd was als deze signalen niet begrepen waren.

Toch weer handig om in
zo’n situatie de marifoon
te kunnen uitluisteren
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"Denkend aan Holland zie ik
rivieren traag door oneindig
laagland gaan". We voelen ons
vandaag net als André van Duin
en Janny van der Heijden

Na een uurtje of 7 varen was Dordrecht in zicht. Ook
hier

moesten

we

binnenvaartschepen

tussen
naar

de
de

files

van

haveningang

manoeuvreren. Het laatste stuk met onze volledige
17,5 max km/u. Vlak voor de brug naar de haven van
Maartensgat (geen heilige overigens) de bimini naar
beneden gehaald. Toen we onder de brug doorvoeren
kwamen we erachter dat de vlag er ook af had
gemoeten, deze staat inmiddels nog wat schever naar
achteren, maar hangt er nog aan.

We werden daarna, zoals altijd, goed geholpen door de
havenmeester en naar een mooie box geleid. Het was
eerst tijd om de hond uit te laten, gevolgd door een
borrel en hapje eten op het terras van Restaurant Lef
Dordrecht

met

de

altijd

leuke

bediening.

In

Maartensgat zijn de steigers overigens gemaakt van
metalen rasters, iets waar onze hond niets mee kan en
zeker niet op gaat lopen. Daar is een leuke oplossing
voor en we hebben Melle met de honden-bolderkar
van en naar de boot vervoerd.
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De volgende ochtend konden we rustig opstarten,

Daarna voeren we de prachtige Giessen op. Wat een

omdat we de Peulensluis, op 12 km van Dordrecht, pas

mooie route is dit. Het ene huis is nog mooier dan het

rond het middaguur wilden bereiken. Na het ontbijt

andere. De Giessen start als smal watertje, maar wordt

een

gelegen

uiteindelijk een mooie brede rivier. Bij Giessenburg zijn

bunkerstation en de Merwede opgedraaid richting

we afgeslagen richting Ottoland. Daar werd de brug

Hardinxveld-Giessendam. De route van vandaag is

niet bediend en moest de buiskap naar beneden om er

geïnspireerd door Varen met de Canicula.

toch onderdoor te kunnen. Het was inmiddels wel tijd

tankstop

gedaan

bij

het

vlakbij

voor een lunchstop bij restaurant Raadhuis eten &
drinken in Goudriaan. Dit restaurant heeft een leuk
terras aan het water en we hebben hier heerlijk
geluncht.

De timing in verband met de sluizen is op deze route
een puntje van aandacht. De Peulensluis draait niet
tussen 12 en 13 uur, en de Damsluis juist wel (en
gedurende nog twee andere tijdslots, vroeg in de
ochtend en einde dag). Om soepel de Alblasserwaard
in te varen wilden wij voor 12 uur de Peulensluis

Na de lunch gingen we naar onze eindbestemming, de

hebben, zodat we door de Damsluis konden als deze

molens van Kinderdijk. Die liggen circa 10 km verderop

om 12:00 open ging. Het leuke van deze oude sluis is

en je komt er via een groene, maar vrij saaie vaart. De

dat hij met de hand bediend wordt en dat half

doorvaarthoogte is minimaal 2,10m, waardoor we met

Giessendam staat te kijken.

de bimini op konden varen. Om 17:30 uur kwamen we
aan bij Jachthaven Overwaard, waar de havenmeester
helaas al weg was. We hadden van te voren al wel
telefonisch contact gehad en hij had ons uitgelegd
waar we het beste konden aanleggen. Na even de
hond te hebben uitgelaten zijn we doorgevaren naar
de molens, die er prachtig bij stonden in het
avondlicht. Het is hier erg rustig, we hebben maar een
handvol andere boten gezien. In het weekend schijnt
dat wel anders te zijn.
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Er volgde een borrel en eten op de sloep in de

Na enig passen en meten ging alles gelukkig goed, en

avondzon. We waren alleen in de haven en genoten

gingen we richting de Peulensluis, waar zich nog flink

van de prachtige natuur. Wat een topdag!

wat meer scheepjes hadden gemeld voor de eerste

Na onze overnachting in deze kleine en eenvoudige
jachthaven

bij

Kinderdijk

(waar

ook

geen

hondvriendelijke steigers waren en ook geen bolderkar,

opening na de lunch. Met een volle sluis waren we
binnen no time weer terug op de Merwede, waar het
wat minder druk was dan de dag hiervoor.

dus het was even sjouwen met onze 30kg wegende
Melle) was ons eerste doel om tegen 12:00 uur bij de
Damsluis te zijn op zo'n kleine 3 uur varen van de
molens.
Als je door de Alblasserwaard vaart zie je op veel
plekken kleine steigertjes, al dan niet met een
connectie met de wal, waar je ook aan kunt leggen.
Toen wij vanochtend weer terugvoeren richting de
Giessen, kwam het gedicht van Marsman als vanzelf
naar boven "Denkend aan Holland zie ik rivieren traag
door oneindig laagland gaan". We voelen ons vandaag
net als André van Duin en Janny van der Heijden, die
een paar weken voordat wij er waren opnames hebben
gemaakt in de Alblasserwaard.
Bij de Damsluis aangekomen was het een rondje
wachten op 2 flinke RIB’s. Daarna zijn we samen met
een overmaatse kruiser en nog een klein rubberbootje
geschut, waarbij de andere helft van de bevolking van
Giessendam alweer stond te kijken.
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Ons doel voor de dag was de haven van Leerdam, waar
we einde middag een mooie plek in de schaduw tussen
de kruisers konden uitkiezen.
Daarna op de borrel bij Sloepen & Tenders medesloepvaarder Mark Nahuysen, die vlakbij de haven
mooi aan het water woont. Leuk om in persona kennis
te maken en elkaar iets beter te leren kennen. Was erg
gezellig. We waren van plan om uit eten te gaan, maar
we waren zo loom van de warmte en aangeslagen door
de pollen, dat we een klein hapje op de sloep genomen
hebben.
Voor de rest van de tocht stond op het programma om
de Linge verder op te varen richting Buren (voor de
lunch) en daarna weer af naar Arkel, waar we in de
jachthaven zouden overnachten.
Op de Merwede hadden we de wind en stroming tegen
(samen ca. 5 km/u). Met bijna vol gas konden we nog
net 11 km/u aantikken en voeren we binnen een uurtje
naar de Lingesluis in Gorinchem. Die tegenwind in
combinatie met wat spray was overigens heerlijk
verkoelend.

Helaas ging dat niet door en kwam er een niet
geplande tocht naar huis. Rob kreeg enorme last van
hooikoorts door de overdadige hoeveelheid pollen in
de lucht. Hij heeft daar wel vaker last van, maar hij
werd er echt heel ziek van en kon er ook niet van
slapen. Daarnaast zouden er de volgende dag flinke

Eenmaal in en door de sluis viel de wind weg en nam
de temperatuur tropische temperaturen aan. Na wat
industrie buiten Gorinchem wordt de Linge een mooie
en vooral groene rivier.

onweersbuien komen, waar we ook niet echt op zaten
te wachten op open water (later bleek dat er een
stevige windhoos met schade in Leersum was
langsgekomen). Dus na rijp beraad besloten we in één
dag terug te varen van Leerdam naar Leiden.
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We waren in drie dagen naar Leerdam gevaren en
wilden vandaag via de meest efficiënte route terug. De
snelste route bleek via de grote rivieren te gaan (totaal
circa 100 km), dus we zijn van de Linge stuurboord uit
de Merwede opgegaan, en via de Noord, de Maas en
de Hollandse IJssel weer richting huis gevaren. Het
goede nieuws was dat we dit keer stroom mee hadden
(goed voor de snelheid) en wind tegen (lekker voor de
afkoeling) De stroming gaf ons 4 km/u extra snelheid.
Dus we konden met 15-16 km/u op naar Rotterdam.

Bij de Julianasluis, tussen IJssel en Gouwe kwam de
marifoon

weer

eens

goed

van

pas.

Het

binnenvaartschip voor ons liet via de marifoon weten in
opvaart te zijn, en de sluismeester wees de sportsluis
toe. Rob vroeg vervolgens aan de sluismeester of de
sport erbij in de sluis mocht of een rondje moest
wachten. Volgens de sluismeester mochten de 4

Zo druk als het op onze eerste dag was, zo rustig was
het op de terugweg. We hadden de Merwede, Noord
en Maas bijna voor ons alleen. De wind was aan het
ruimen en werd steeds minder hard. We waren binnen

jachten achter het binnenvaartschip aansluiten. Daarna
haakte de schipper aan met het verzoek de jachtjes
(tja, dat zijn ze voor hem) voorin de sluis te laten (dan
kon hij zijn motor laten draaien). De sluismeester

4,5 uur bij de Hollandse IJssel.

twijfelde even, er leek even verwarring en we vroegen

Waar je normaal lekker door kunt stomen waren er

binnenvaartschip. Dat was weer gunstig voor ons, we

vandaag werkzaamheden aan de stuw bij Krimpen a/d

waren als één van de eerste weer weg.

duidelijkheid. Uiteindelijk gingen we inderdaad voor het

IJssel en deze was afgesloten. Er lag een flinke rij
jachten te wachten en wij sloten aan. We moesten

Ook hier overigens weer verwarring bij de wachtenden

eerst wachten tot de afvaart door de open sluis heen

zonder marifoon. Die wisten niet waar ze aan toe

was, daarna was de opvarende beroepsvaart aan de

waren. Uiteindelijk waren we na 9,5 uur varen weer in

beurt en daarna wij. Uiteindelijk hadden we maar 10

onze haven, moe maar voldaan. Inclusief sluizen

minuten oponthoud, terwijl sommigen daar 2 uur

hebben we 10,7 km/u gemiddeld gevaren, wat voor ons

hadden liggen wachten. Zo rustig als het op de andere

een record is.

rivieren was, zo druk was het op de Hollandse IJssel. Er
kwam van alles langs, waaronder een duwbak met
groen/blauwe zandsilo's.
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Tochten regio Zuid

Ga niet zonder goede voorbereiding
de grote rivieren op. Lees meer
hierover in ons hoofdstuk
Voorbereiding.

Veere
Esther is een groot liefhebster van de (Zeeuwse)
eilanden en had daarom eind juli 2020 een tochtje
naar Veere in Zeeland bedacht. Vaak geweest, maar
nog niet met de sloep. Het idee was om zo’n 6 dagen
op pad te gaan. Het was erg warm die week en het was
heerlijk om via de Rijn en de Gouwe naar het zuiden te
varen. De Boskoopse brug was deels gestremd en we
moesten wachten om er met een konvooi doorheen te
kunnen. De route werd vervolgd via de Hollandse IJssel,
Maas, Noord en Dordtse Kil naar de Moerdijk.

Daar

het

Hollands

overnachtingsstop

in

Diep

op

richting

Willemstad.

Een

onze
sfeervol

vestingplaatsje met twee havens, waaronder de
Stadshaven, direct gelegen in het historisch centrum
aan

de

stadsmuren.

Na

een

heerlijk

avondje

Willemstad gingen we de dag erna door naar Veere.
Eerst

vlakbij

Willemstad

via

de

Volkeraksluizen

(behoorlijk groot) richting de iets verderop gelegen
Krammersluizen (erg druk).
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Vandaar via de Oosterschelde richting het Veerse
meer. Na twee dagen van een kleine 8 uur varen met
gemiddeld 11 km per uur arriveerden wij in de
prachtige oude stadshaven in Veere. Hier zouden we
onze zeilende vrienden ontmoeten, die ook met de
boot op pad waren.
Er heerste een gezellige drukte in Veere, er werd naar
de broodnodige afkoeling gezocht in het water van de
haven en wij vonden verkoeling met een lekker drankje
op een schaduwrijk terras.
De eerste nacht sliepen we op de boot en voor de twee
nachten daarna hadden we een kamer gereserveerd in
hotel De Campveerse Toren, op de kop van de haven
aan het Veerse meer (heerlijk hotel, goede keuken,
hondvriendelijk). Onze kinderen zouden het weekend
met de auto komen en konden zo op de boot blijven
slapen.
De dagen die volgden hebben we leuke tripjes
gemaakt, naar Middelburg via het kanaal door
Walcheren, en naar het strand bij de Veerse gatdam.
In Veere hebben we heerlijk gegeten en na het
weekend begonnen we weer aan de terugtocht.
Het weer was helaas minder mooi dan de dagen
daarvoor en op de Oosterschelde en de Krammer
werden we ingehaald door stevige buien en harde
wind.
We waren blij weer in het fijne en droge Willemstad te
kunnen afmeren voor de nacht en een heerlijk diner
aan de haven. Het duurde wel even voordat alles weer
droog was, maar gelukkig kregen we hulp van een
lekker zonnetje.
De volgende dag zijn we weer terug naar Leiden
gevaren langs dezelfde route als de heenreis.
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Voorbereiding
Tochtplanning
De inspiratie voor een nieuwe tocht kan bijna overal
vandaan komen. Verhalen van andere sloepvaarders
uit Sloepen en Tenders, ontmoetingen in de jachthaven,
eigen tochten, boekjes met routes etc. Wij vinden het
heerlijk om in de winter, als de Tranquility in de stalling
ligt, te mijmeren over nieuwe tochten.
Hoe lang is deze tocht, kunnen we er wel komen met
onze boot en waar komen we allemaal langs? Voor de
eerste planning van een tocht gebruiken wij bijna altijd
apps zoals Vaarkaart Nederland. In de app geef je de
doorvaarthoogte, breedte en de diepgang van je boot
in. Je kunt vervolgens een begin en eindpunt van je
potentiële route opgeven en je krijgt dan een eerste
idee van de tocht, net als de navigatie in je auto. Je ziet
de afstand en een overzicht van bruggen en sluizen
waar je langskomt.
Bruggen

en

sluizen

bedieningstijden

en

en

dan

met

doorvaarthoogtes

name

de

zijn

een

belangrijke parameter bij de planning. Deze informatie
bepaalt voor een groot deel hoe ver je op een dag kunt
komen en hoe laat je het beste kunt vertrekken.
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Als je een aantal tochten gemaakt hebt, weet je hoeveel
kilometer je ongeveer op een dag kunt en wilt varen. Dit
hangt van nogal wat factoren af:
Morgen via de zelfde route terug. Omdat de bloktijden bij Boskoop voor
ons onhandig zijn willen we omvaren over de dubbele Wiericke en
Driebruggen naar de Oude Rijn. Daar zitten een sluis en diverse lage
bruggen in. Iemand ervaring met die route om Boskoop heen?

Gaat de route over kleine vaartjes of grote rivieren/meren?
Hoeveel sluizen/bruggen die open moeten kom je tegen?

Op de dubbele Wiericke krijg je een brug waarvan het telefoonnummer niet te lezen
is. Bel Andrea op 06-30041746. En bel ook van te voren de spoorbrug, deze gaat pas
om 10 00 open en soms nog langer wachten ivm treinen. Het is een prachtig stukje.
Wel genoeg
muntjes meenemen,
klompjes
op de route.
Janet Rietveld
dank je voorveel
deze
super tips!

Hoe hard wil/kun/mag je varen?
Hoeveel stops wil je maken?
Heb je een hond die af en toe uitgelaten moet worden?
Etc.

Wij varen circa 9 km/u op een gemiddelde tocht met

Zoals gezegd bieden diverse apps informatie over

één of 2 stops. Doen we rustig aan dan is dat wat

bedieningstijden van sluizen en bruggen en eventuele

minder, willen we afstanden afleggen, wat meer. We

contactinformatie (zie Bijlage II). Liever niet digitaal?

doen zelden meer dan 80 km per dag en meestal 50-

Dan biedt bijvoorbeeld de Wateralmanak deel 2

60 km. Het hebben van een indicatie van deze afstand

uitkomst voor dit soort informatie.

is handig bij het plannen van stops en het aantal dagen
dat je nodig hebt voor de complete tocht.

Wij plannen meestal de stops en de globale route.
Tijdens de tocht zelf is flexibiliteit het sleutelwoord.

Er zijn vaak meerdere routes die je kunt volgen. Als je

Soms zit alles mee, maar er zijn ook dagen dat

van Amsterdam naar Lemmer wilt, kunnen wij

bijvoorbeeld bruggen en/of sluizen tegen zitten. Het

bijvoorbeeld uit vier routes kiezen: één langs de kust

kan dus handig zijn om van te voren te inventariseren

van

het

wat alternatieve stops kunnen zijn. Maar je kunt ook

Markermeer en Lelystad, één via de Randmeren en één

aanzien hoe de reis verloopt en het eventueel tijdens

door de polders. Het maakt nogal wat uit welke route je

de tocht zelf doen.

Noord-Holland

via

Enkhuizen,

één

via

neemt als je naar de benodigde tijd kijkt. Alternatieven
zijn handig om paraat te hebben.

Dat laatste doen wij meestal en is met alle apps en

Tijdens de reis zelf dicteert met name het weer wat

de leuke aspecten van het maken van tochten, je komt

mogelijk, dan wel leuk is. Wij hebben bij het maken van

op plekken die je niet vooraf bedacht hebt.

internet goed te doen. Zelf vinden we dit ook één van

de planning vaak vragen gesteld in de Sloepen en
Tenders groep. Het leuke is dat de andere groepsleden
hun eigen vaargebied goed kennen en je vaak
uitstekende tips kunnen geven.
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Waar ga je overnachten?
Dit hangt erg af van je eigen voorkeuren en de

Het kan handig zijn om je accommodatie van te voren

mogelijkheden van je sloep. Naast de jachthavens zijn

te reserveren, zeker op een plek waar weinig

er legio hotels en B&B’s aan of in de buurt van

alternatieven zijn en als je in een drukke periode zit

vaarwater. In Bijlage IV vind je een lijst met meer dan

(hoogseizoen, feestdagen, bloedmooi weer). Ook als je

150

water,

met kinderen en een hond reist kan het handig zijn om

samengesteld door Mariska van Vliet-Bergsma en

van te voren alvast even te kijken voor een

Martin van der Velde. Deze lijst wordt continu

overnachtingsplek, omdat dan de opties wat beperkter

aangevuld en kun je ook terugvinden in de Facebook

kunnen zijn.

overnachtingsplekken

aan

het

groep Sloepen en Tenders.

Heb je een cabin sloep, dan heb je meestal de

Jachthavens variëren van een eenvoudige steiger tot

mogelijkheid om op de sloep te overnachten. Je bent

luxe jachthavens die veel weg hebben van een 5-

zelfvoorzienend en minder afhankelijk van het weer.

sterren camping. Daarnaast kun je, als je sloep dat
toelaat, ook aanleggen aan recreatiesteigers of zelf het

Over het algemeen geldt, hoe groter de sloep hoe

anker uitgooien en aan boord overnachten. Keuze te

meer zelfvoorzienend je bent. Dit kan handig zijn als je

over dus.

bijvoorbeeld een brugopening mist aan het einde van

Wat voor sloep je hebt en wat je zelf leuk vindt bepalen
of je op je sloep gaat slapen. De meeste sloepen
hebben voorin een zonnebed onder de buiskap waar je

de dag en ergens aan het water zonder faciliteiten
moet overnachten. Met een beetje planning kun je dit
meestal vermijden.

op kunt liggen. Met een topdekmatras op de kussens
van het zonnedek kan dat heel comfortabel zijn.
Heb je een kleine sloep, waar je wel op kunt slapen
maar zonder toilet en beperkte mogelijkheden om met
wat minder weer op de sloep te verblijven, dan is een
hotel, B&B of jachthaven een prima alternatief. Als je
met een dergelijke sloep het anker uit wilt gooien en
wilt

overnachten

op

het

water

moet

je

van

improviseren houden.
Er zijn leden van de Sloepen en Tenders groep die een
boot hebben waar je prima op kunt slapen maar dat

Wij

vinden

zelf

een

combi

van

hotels/B&B’s,

nooit zullen doen, het is maar net waar je je prettig bij

jachthavens en aanleggen bij eilandjes het leukst. Als je

voelt.

wat minder tijd hebt zijn jachthavens handig. Je hebt
daar alle faciliteiten en kunt vaak ook tanken aan het
water.
Wij hebben ervaren dat een huisje aan het water ook
ontzettend leuk is. Je hoeft dan niet iedere dag te
varen

en

je

kunt

kennismaken

met

nieuwe

vaargebieden. De tocht naar zo’n huisje is dan ook
gelijk een leuk deel van je vakantietrip.
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Met wat voor sloep kun je welke tochten
maken?
Dit is de meest gestelde vraag aan ons tijdens onze

Het weer is de belangrijkste

tochten (en daarna). Zeker bij het oversteken van het

parameter die bepaalt waar

Wad of het IJsselmeer. Sloepen krijgen per model een
CE-certificering die aangeeft voor welke maximale
omstandigheden

ze

ontworpen

en

geschikt

je wel en niet kunt varen

zijn.

Sloepen hebben meestal een categorie C of D. Grotere
sloepen heel af en toe categorie B. Dit zijn de 3
categorieën:

Tijdens onze trip naar Terschelling toen het weer

Categorie D: Ontworpen voor de vaart in beschutte
wateren tot windkracht 4 en een golfhoogte van max.
0,5 meter, bijvoorbeeld binnenwateren. Het noemen
van een vaargebied (zonder de bijbehorende wind- en
golfkarakteristieken)
omstandigheden

is
op

riskant,
het

omdat

de

Amsterdam-Rijnkanaal

(toegestaan voor de lichtste categorie) wel eens

omsloeg hebben we bij circa 5 Beaufort voor het
zeegat tussen Vlieland en Terschelling 500 meter tegen
de wind met golven van meer dan een meter gevaren.
Er kwam toen veel buiswater binnen en er stond 20 cm
water in de kuip, de bilgepomp draaide overuren. Dat
was even leuk en spannend, maar niet iets wat wij een
paar uur achter elkaar leuk vinden.

zwaarder kunnen zijn dan op de Noordzee (de op één
na zwaarste categorie).
Categorie

C:

kustwateren,

ontworpen

voor

riviermondingen,

het

baaien,

varen

in

meren

en

rivieren tot en met windkracht 6 en een golfhoogte van
maximaal 2 meter, bijvoorbeeld IJsselmeer en beperkte
kustvaart.
Categorie B: ontworpen voor zeereizen tot windkracht
8

en

een

golfhoogte

van

maximaal

4

meter,

bijvoorbeeld op de Noordzee.

Het weer is de belangrijkste parameter die bepaalt

Belangrijker dan deze rating is de vraag hoe

waar je wel en niet kunt varen. Zoals eerder gezegd

‘zeewaardig’ de bemanning is.

vinden wij windkracht 4 tegen niet meer comfortabel.
Het hangt er wel vanaf waar je aan het varen bent.

De sloep kan een bepaald weertype vaak wel aan, maar

Op meren en zeker op het IJsselmeer is de golfslag

kan

relatief kort, de golven slaan snel over de sloep en

de

bemanning

dat

ook

en

tot

welke

omstandigheden is het nog veilig en leuk?

het kan je een ongemakkelijk gevoel geven.

Onze Tranquility heeft CE categorie C, maar wij zullen

Op zee is een langere golfslag, waar de sloep als het

zeker niet met windkracht 6 gaan varen in golven van 2

ware op meebeweegt. Varen aan hoger wal of lager wal

meter.

maken qua golfslag ook nogal wat uit.
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Bij wind van minder dan 2-3 Beaufort kun je met vrijwel
elke sloep grote wateroppervlakten oversteken. Je hebt
daar dan ook niet heel veel motorvermogen voor nodig.
Er zijn leden van Sloepen en Tenders met sloepen van
circa

6

meter

en

20

pk

aan

boord

die

alle

Waddeneilanden bezocht hebben.
Met rustig weer is dit goed te doen. Helaas is het weer
soms onvoorspelbaar en dan is de vraag of je daar mee
om kunt gaan?

weersomstandigheden in te spelen? Als je op het water
zit is voor de wind gaan varen een optie om wat minder
water binnen te krijgen. Als je in een haven ligt en de
wind is te hard dan kun je ook wachten tot de wind
minder wordt. Je zou zelfs je sloep in de haven kunnen
laten liggen en zelf bijvoorbeeld met de trein naar huis
kunnen gaan om een paar dagen later alsnog de tocht
voort te zetten.

dan 20 kilometer per uur, is een vaarbewijs
toch aan te bevelen. Als je langere tochten gaat
maken is het wel heel prettig en ook veilig om
de regels op het water te kennen. Niet alleen
voor

jezelf,

maar

watersporters

en

ook
niet

voor
te

je

mede-

vergeten

de

beroepsvaart.
In dit boekje hebben we het regelmatig over
de marifoon, die vooral handig (bij bruggen en

Het is handig om, voordat je flinke tochten gaat maken,
te testen waar de grenzen van jou en je sloep liggen. Je
kunt dat bijvoorbeeld bij windkracht 4 of 5 op een
kleiner water doen. Met deze kennis kun je de
weersverwachting wat beter inschatten en de goede
beslissingen maken voor een leuke tocht.

tochten. Vooral bij veel wind en stroming kun je dan
langer wat meters blijven maken en houd je meer
controle over de wendbaarheid van je sloep. Je kunt op
ook

extra

snelheid

gebruiken

sluizen) en veilig is.
Een marifoon is ook niet verplicht. Als je er toch
een

wilt

gebruiken

moet

je

eerst

je

basiscertificaat Marifonie halen en de marifoon
tijdens het varen uitluisteren. Er zijn jaarlijkse
registratiekosten voor het gebruik van de

Wat meer motorvermogen kan wel helpen op langere

water

Hoewel het niet nodig is als je vaart in een
schip korter dan 15 meter dat niet sneller kan

Hoe goed ken je je sloep en hoe goed weet je op de

ruim

Vaarbewijs en Marifoon
certificaat

om

maritieme frequenties, in 2022 zijn deze € 46.
Een marifoon is gekoppeld aan een schip. Elk
vaargebied gebruikt andere marifoonkanalen.
Qua voorbereiding is het handig om alvast op

bijvoorbeeld slecht weer (onweersbuien) voor te blijven.

te zoeken welke marifoonkanalen je onderweg

Neem ook maatregelen voor de veiligheid van degenen

tegen met daarop de letters VHF en het te

die aan boord zijn. Je leest hier meer over in het
hoofdstuk Op reis met de sloep.

tegenkomt. Tijdens de route kom je borden
gebruiken kanaal, maar net als op de snelweg
kun je die wel eens missen. Je vindt overigens
alle

kanalen

ook

online,

bijvoorbeeld

op:

watersportalmanak.nl/artikel/marifoonkanalennederland.
Op een marifoon kun je overigens ook actuele
weersinformatie ontvangen. Deze wordt op
vaste tijden en kanalen uitgezonden.
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Route: hoe kom je aan de goede
informatie?
Een goede voorbereiding van je reis begint met een
vaarkaart of een vaarkaart app. Door een start en
eindpunt in te geven komen de meeste apps met de
route, maar ook met havens, sluizen en bruggen. Door
het aflopen van de route kom je vanzelf de punten
tegen waar je niet altijd door kunt varen. Wij beginnen
onze planning altijd met de Vaarkaart Nederland app,
omdat deze een planning biedt voor heel Nederland.
Dat is lekker overzichtelijk.
Als we ons vaargebied voor de betreffende route

Met slecht weer, als jij en je mobiele device nat worden,

hebben

meer

werkt soms je touchscreen niet meer (door de

gedetailleerde kaarten van NV charts. Dit zijn niet persé

bepaald

gaan

we

over

op

de

nattigheid dus). Dan ben je aan het navigeren en

goedkope, maar wel zeer betrouwbare vaarkaarten,

bijvoorbeeld dieptes of betonning bij een vaargeul aan

zowel fysiek als digitaal. Je krijgt ook updates

het bekijken en dan zit je ineens zonder info. Dat is

toegezonden zodra er wijzigingen te melden zijn. Wij

geen aanrader kunnen wij uit ervaring vertellen.

gebruiken deze kaarten als we de route zelf aan het
varen zijn. In combinatie met de dieptemeter kun je

We hebben in de laatste 2 jaar meer

onderweg goed navigeren. Ook in deze kaarten kun je
uitstekend je route uitzetten, opslaan en nog heel veel

centra van Oudhollandse plaatsen

dingen meer. Als je de fysieke kaart koopt, krijg je een

gezien dan de 20 jaar ervoor

code om de betreffende kaart ook in de NV Charts app
te gebruiken. Maar neem absoluut ook de fysieke
vaarkaarten (in plastic) mee aan boord.

Het sloepenboekje van Daemes op de Golven & Heeren
op het Water biedt veel extra informatie op het gebied
van eetgelegenheden en verblijf. Daarnaast is er op
internet voldoende info hierover te vinden. Voor
degenen die liever niet alles digitaal opzoeken zijn er
voldoende boekjes te koop met informatie over varen,
routes, accommodaties e.d., bijvoorbeeld bij de ANWB
en watersportwinkels.
Op de meeste routes passeer je leuke en vaak oude
plaatsen, groot en klein. Omdat veel steden en dorpen
aan het water zijn ontstaan kun je bijna altijd door het
centrum varen. Ontzettend leuk om te stoppen voor
een hapje en een drankje, boodschappen, hond
uitlaten of gewoon lekker rondkijken. We hebben in de
laatste 2 jaar meer centra van Oudhollandse plaatsen
gezien dan in de 20 jaar ervoor.
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Last but not least is de Facebook groep Sloepen en

Als het zwemweer wordt zijn er altijd een setje

Tenders niet alleen leuk, maar ook reuze handig. Met de

zwemkleding, waterschoentjes en sneldrogende

zoekfunctie

handdoeken aan boord aanwezig. Op tochten

kun

je

heel

veel

“sloep

specifieke”

informatie over havens, sluizen, bruggen en allerlei

nemen we ook waterdichte (zeil)laarzen mee.

waterwegen vinden. Is de info niet beschikbaar, stel dan
een

specifieke

vraag

en

een

paar

duizend

sloepvaarders denken met je mee.

Type reddingsvesten:
Voor onze hond: een Besto XL
Voor onszelf: Crewsaver, Crewfit 165 sport

Een lijst met informatiebronnen staat in Bijlage II.

Extra: Besto 165

Wat neem je mee?
Een meerdaagse tocht met de sloep laat zich qua
spullen goed vergelijken met een kampeertrip. Je sloep
is immers een soort van vouwwagen/caravan op het
water.

Wat je meeneemt hangt uiteraard af van het type trip,
je persoonlijke behoeften en wat je standaard al op de
boot hebt liggen. Wij gebruiken zelf een paklijst voor
elke trip om te zorgen dat we alles bij ons hebben.
Deze paklijst vind je in Bijlage III. De lijst is
onderverdeeld in een paar categorieën:

2) We hebben een opbergruimte boven de
koellade, waar we altijd een basisvoorraad eten
opslaan, gesorteerd in plastic boxen, zodat het én
vindbaar blijft, én vers als geopend.
Een box voor thee en dergelijke (wij zijn geen
koffiedrinkers), eentje met crackers & broodbeleg
(kleintjes hagelslag, jam en pindakaas b.v.), een
box met zoetige en een met hartige snacks, en een
box met lekkers en een portie brokken (voor je
weet maar nooit) voor de hond. Ook een
voorraadje wijn mag hier niet ontbreken. Wij
hebben ook altijd een ruime voorraad grote

Slapen

flessen met plat water aan boord.

Eten en drinken

3) Dan hebben we een bergruimte voor alle

Kleding

technische zaken, ook in handige, gelabelde plastic

Hond

boxen.

Denk

hierbij

aan

usb

laders,

usb-

Techniek

leeslampjes voor bij ons bed, snoertjes en

Entertainment

draadjes

voor

van

alles.

Hier

is

ook

een

verband/medicijndoos te vinden, een kompas en
een waterdichte verrekijker.

Onze standaarduitrusting
Om niet iedere keer van alles te hoeven meeslepen
hebben wij een aantal zaken standaard aan boord.
1) We hebben één bakskist met kleding, extra
plaids (ook voor gasten) en reddingsvesten (4x +
hond). Qua kleding hebben we standaard een dun
regenjack, een zeiljas en -broek en in het voor- en
najaar een warme jas en trui aan boord.
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4) Op verschillende andere plekken hebben we dan
natuurlijk dingen als milieuvriendelijk wc-papier,
keukenrol, vuilniszakken en schoonmaakmiddelen.
Maar ook altijd zonnebrand, een leesbril, een bakje

Is de info niet beschikbaar,

met muntjes (voor sommige bruggen en/of sluizen
en in jachthavens douches, walstroom en water) en

stel dan een specifieke vraag

niet te vergeten een goed zakmes en een paar
schok-koordjes

met

stopsysteem

(elastische

en een paar duizend sloepvaarders

touwtjes om handig even wat dingen vast te
zetten).

denken met je mee

Een paar opvouwbare paraplu's zijn ook erg
handig, net als een 12v kruimeldief.
5) Dan hebben we een bakskist met 2 manden met
serviesgoed en eentje waar een broodplank, onze
Cobb bbq met toebehoren en een 220v waterkoker

Slapen

in zit (voor aan de walstroom).

Als je niet op de sloep overnacht is het natuurlijk

6) Weer een andere bakskist is gevuld met de
brandblusser, reddingsband, walstroomkabel, een
waterslang voor het bijvullen van de watertank en
een extra kettingslot voor onderweg. De waterbak
voor de hond is hier ook te vinden.

makkelijk. Doe je dit wel en heb je geen cabin met vast
bed, dan moet je wel e.e.a. meenemen.
Onze uitrusting om een comfortabel bed op het
zonnebed te maken is als volgt: wij leggen op de
kussens van het zonnebed een topdekmatras (dunne

Twee van de bakskisten zijn voorzien van slotjes. Je
kan erover discussiëren of dit slim is, maar wij
vinden het toch handig om wat spullen in te leggen
als we even van boord gaan. Dan is het toch
minder makkelijk ‘zomaar’ mee te nemen voor de
gelegenheidsdieven.
7) Op het achterdek liggen altijd extra lijnen in

versie van Leen Bakker) met daarboven een softtop
matrasoplegger (van Optidee). Daarop liggen onze
aanritsbare slaapzakken (aanritsbaar, zodat het 1 grote
tweepersoons slaapzak wordt). We gebruiken de
kussens van onze boot als hoofdkussen en nemen
hiervoor kussenslopen mee. De slaapspullen nemen
we mee onder ons zonnebed.
In het volgende hoofdstuk kun je zien hoe we een

verschillende lengtes.

eenvoudig ‘demontabel’ bed inrichten voor de reis.

Eten en drinken
Als we op de sloep warm eten willen maken, doen we
dat

op

de

Cobb

barbeque.

We

hebben

dus

cobblestones (de kooltjes voor de Cobb) op de lijst.
Verder nemen we altijd voldoende flessen water mee.
We doen boodschappen voor een aantal dagen en
nemen dat mee in de koellade en het eerder
genoemde voorraadkastje. Je kunt ook eten sealen,
zodat het langer goed blijft.
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Kleding
Als je een paar dagen weg gaat heb je meestal genoeg

Onze hond draagt in ieder geval aan boord altijd een

aan een weekendtas. Wij laten tijdens de reis het

tuigje in plaats van een halsband, zodat we hem

zonnedek er (deels) in en hebben daaronder dan

makkelijker kunnen vasthouden als we hem van/aan

voldoende plaats voor tassen. Tip: gebruik de pikhaak

boord moeten helpen of als hij in het water valt. Op

om tassen onder het zonnedek uit te halen.

groot water of bij veel wind krijgt hij zijn reddingsvest

Als we langer weg gaan gebruiken we zogenaamde
‘Packing Cubes’. In deze dichtritsbare zakken van
verschillende

formaten

kun

je

soortgelijke

aan. Het is ook handig, voor meerdere redenen
overigens, om altijd een pikhaak aan boord te hebben.
Daarmee kun je ook je hond helpen als dat nodig is.

kledingstukken organiseren, bijvoorbeeld ondergoed
en sokken in een cube, shirtjes in een andere etc. Alle
packing cubes bij elkaar kun je dan heel efficiënt in een
van de bakskisten doen. Bij ons gaat daar verrassend
veel in en we kunnen op deze manier voor minimaal
een maand kleding meenemen.

Techniek
Qua techniek is er van alles mee te nemen. Wij hebben
altijd ons (Galaxy tab active pro) tablet voor navigatie
mee (je kunt er ook prima een film of serie op kijken)
en een waterdichte bluetooth speaker. Oplaadkabels
voor alle mobiele spullen en onze marifoon (handheld
waterdicht, ook via een kabeltje op te laden).
Verder hebben wij altijd een klein kacheltje bij ons dat
op 220v (dus alleen aan de walstroom) te gebruiken is.
Na een dag met veel buiswater en weinig zon zorgt dit
ervoor dat de spullen weer op kunnen drogen. Een
goede (oplaadbare) zaklamp en een zakmes zijn ook
handig, bijvoorbeeld als de lijnen vast komen te zitten
in een sluis. Wij hebben standaard een klein setje

Hond
Voor onze hond is er op zich niet heel veel nodig. Er
zijn altijd wat hondensnacks en wat porties brokken
aan

boord

voor

onverwachte

gereedschap bij ons, dat zeer regelmatig gebruikt
wordt.

omstandigheden.

Afhankelijk van de lengte van de reis nemen we porties
eten voorverpakt in plastic zakjes mee of voer in groter
formaat. Uiteraard heeft hij z’n eigen waterbak en ligt
er een reddingsvest en een lifeline klaar.
Over de veiligheid van een hond aan boord: denk hier
niet te makkelijk over, in de trant van ‘mijn hond kan
zwemmen, dus niets aan de hand als hij overboord
gaat’. Er zijn allerlei omstandigheden denkbaar dat de
hond zich niet kan redden als hij te water gaat. Je leest
hier meer over op verschillende sites, bijvoorbeeld:
hondenaanboord.nl/de-veiligheid-van-je-hond-bijhet-water.
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Wij hebben bij de bouw van de Tranquility een extra
lang (1m) achterlicht besteld dat los geschakeld kan
worden van de navigatieverlichting en kan dienen als
ankerlicht.
En vergeet dus ook niet een pikhaak. Die van ons kan

Normaal is dit een 20 cm kort (demontabel) paaltje dat

ook gebruikt worden als handpomp en dat bleek erg

onder de Leidse bruggen door kan. Voor varen in het

handig toen de zekering van de bilgepomp het had

donker hebben we ook een flinke (LED) schijnwerper

begeven in de Biesbosch. Hij is multi-inzetbaar en ligt

die aan de veiligheidsrailing bij het dashboard

voor het grijpen op het achterdek.

gemonteerd is. Zowel de schijnwerper en het tablet zijn

Verlichting is ook iets om over na te denken bij langere
tochten. Uiteraard heb je normale navigatieverlichting
nodig als het donker wordt. Als je van plan bent om

bevestigd op deze veiligheidsrailing met zogenaamde
RAM mounts, deze zijn erg handig om van alles vast te
maken aan een railing.

voor anker te gaan en daar te overnachten dien je

Bij overnachten op de sloep is het ook handig om wat

tussen zonsondergang en- opkomst je ankerlicht aan

verlichting op batterijen bij je te hebben. Soms is er in

te zetten. Zo kunnen andere schepen je gemakkelijk

de sloep ingebouwde (sfeer)verlichting. Wij zijn dol op

ontwijken. Een sloep is meestal niet erg hoog, waarmee

oplaadbare lantaarns en hebben er meer dan nodig in

de

diverse maten, voor de gezelligheid. Zoals gezegd

zichtbaarheid

van

het

ankerlicht

niet

hebben we ook LED bedlampjes voor het lezen op bed.

vanzelfsprekend is.
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Systeem check
Voordat we vertrekken checken we de systemen op de
sloep. Dit doen we meestal een paar dagen voor de
reis. Een week voor onze trip naar Terschelling bleek de
zekering van de bilgepomp kapot. We waren erg blij dat
deze nog voor de trip vervangen kon worden.
Bijvullen watertank
Bijvullen dieseltank en reserve tankjes
Olieniveau van de motor
Schoonmaken wierpotten
Check watersysteem en bilgepomp
Checken en schoonmaken koelkast (ook na de reis)
Checken en schoonmaken toilet (ook na de reis)
Checken reddingsvesten
Check van het elektrische systeem

Om te kunnen vlaggen hebben wij een grote

Check koelvloeistofniveau interne koelcircuit

vlaggenstok met een NL/Sloepen en Tenders-vlag, met
daaronder een Leidse vlag en een Friesland wimpel.

Check V-snaar (spanning en scheurtjes)

Deze vlaggenstok is te hoog voor de bruggen in Leiden

Check waterafscheider (is een groffilter) van de

en daar hebben we een speciaal kort vlaggenstokje

brandstoftoevoer

voor gemaakt met een klein Leids vlaggetje.

Niet elk punt zal voor elke sloep van toepassing zijn.
Check de onderhoudsmanual van je sloep hoe je

Entertainment

bovenstaande punten kunt controleren.

Op de sloep genieten we zo veel mogelijk van de
omgeving en elkaar, maar een goed boek is ook wel fijn.
Wij vinden onze e-readers superhandig omdat ze
weinig ruimte innemen, spatwaterdicht zijn en je op
ieder gewenst moment een boek kunt aanschaffen.
Op de tablet die we voor onze navigatie gebruiken kan
ook Netflix of iets dergelijks gekeken worden. Als je
geen snelle verbinding hebt, dan kun je voor vertrek
wat films en series downloaden. Leuk voor als het dan
toch een keer regent. Speelkaarten of een leuk spelletje
zijn ook altijd goed voor aan boord.
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Sloep reisklaar maken
De dag voor vertrek maken we de Tranquility klaar voor
de tocht. Dit doen we omdat we vaak op tijd willen
vertrekken om de geplande afstand van de route van
de eerste dag, inclusief mogelijke tegenslagen, toch af
te kunnen leggen.
We houden de buiskap tijdens het reizen op om ons
slaapvertrek altijd droog te houden. Ondanks mooi
weer kan er, zeker op ruimer water, een golf over de
boeg komen en dan is alles nat. Om over de buiskap
heen te kunnen kijken en toch niet de hele tijd te
hoeven staan, gebruiken we 2 kussens van het
zonnebed waar de schipper op kan zitten voor het
overzicht.

Ons zonnebed bestaat uit 4 delen. s’ Nachts gebruiken
we deze 4 delen om op te slapen. In de ochtend gaat
het voorste deel eruit en slaan we de topdekmatras en
de slaapzakken terug, zodat ze op 3 delen liggen
(binnenwaarts, anders rolt het terug) . Er ontstaat dan
ruimte om onder de buiskap te zitten. We kunnen dan

Wat doen we om de Tranquility reisklaar te krijgen?

ook beter bij de koelkast en het toilet. Aan de voorkant
ontstaat een soort kuiltje waar onze Friese Stabij op
een kleedje vaak ligt te snurken. De ‘hobbel’ waar

Kleding inpakken (tassen of packing cubes).

matras en slaapzakken dubbel liggen gebruiken we om

Eten en drinken in voorraadkast/koelkast.
Vuilniszak plaatsen in ons handige Flextrash vuilnisbakje
van 9ltr, dat aan de motorkist hangt.

jassen etc. op te leggen, zodat die snel voor het grijpen
liggen bij wisselend weer. De volgende nacht alleen het
voorste deel van het zonnedek er weer in, matras en

Koelkast vullen en aanzetten (met walstroom erop).

slaapzak terugslaan en we zijn binnen een paar

Bed klaarleggen.

minuten klaar om te slapen. Tussen de kussens voorin

De Sloepen en Tenders vlag klaar leggen:-)

zijn aan weerszijden twee 12v aansluitingen gemaakt

Het klaarleggen van het bed is een belangrijk onderdeel
van de voorbereiding. Tijdens onze eerste tochten

voor flexibele LED leeslampjes en het opladen van
onze mobieltjes.

maakten we elke avond het bed klaar en haalden we

We zijn meestal binnen 2 uurtjes reisklaar. Vervolgens

alles in de ochtend weer af. Dit is zeer tijdrovend, zeker

houden we de Tranquility in de nacht aan de walstroom

in de relatief krappe ruimte van een sloep en ook lastig

en kunnen op de dag van vertrek binnen 20 minuten

met slecht weer.

de haven uitvaren. Dan begint het leukste stuk, de
tocht zelf!
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We hebben altijd veel zin in de eerste reisdag als er
weer een nieuw avontuur gaat beginnen. Aan de ene
kant zijn wij best wel van het plannen, maar het leuke
van dit soort tochten is juist dat niet alles voorspelbaar
is. Voordat we de haven uitvaren maakt Rob meestal
een foto van het dashboard om een startpunt van het
aantal gevaren uren te hebben. Hij zet ook zijn
sporthorloge (Garmin Fenix 6) aan, deze houdt de
route bij en geeft de snelheid aan en zo kunnen we
later de route op een kaartje terugzien.

Navigeren
Voor het navigeren gebruiken we én de tablet met de
Vaarkaart Nederland app voor het grotere overzicht én
de NV Charts app op de mobiele telefoon van

Marifoon

navigator Esther. De tablet hebben we handig

Voor een sloep van ons formaat, die voor recreatieve

gemonteerd met een RAM Mount houder aan de

doeleinden wordt gebruikt, is een marifoon niet nodig

veiligheidsrailing bij het dashboard. We zorgen meestal

of verplicht. Wij vinden het toch heel handig en veilig,

ook dat de verrekijker paraat is, om borden op afstand

met name bij bruggen en sluizen. Op grote wateren

alvast te kunnen bekijken. Navigatie software is zeker

vinden wij de marifoon een must, zoals op het

niet perfect en het is belangrijk om zelf goed op te

IJsselmeer, de Wadden, de Zeeuwse wateren en de

blijven letten tijdens de tocht. Tenslotte zetten we de

grote rivieren. Leuk is dat het andere scheepsverkeer

marifoon op het lokale marifoonkanaal.

niet verwacht dat je een marifoon bij je hebt.
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Op weg van Makkum naar de Lorentzsluizen bij
Kornwerderzand vroeg ik aan de sluiswachter of er nog

Op grote wateren vinden wij de

plaats was. Daarop kwam het droge antwoord: “Van

marifoon een must

jullie formaat kunnen er nog wel 100 bij”.
De haven van Rotterdam heeft een zeer actieve
havendienst die het verkeer monitort. Wij voeren daar
rustig goed aan stuurboordwal op de Maas, toen een
zeeschip toestemming vroeg om een haven in de
draaien, waar wij net voorbij voeren. De havendienst
meldde toen dat ze even moesten wachten, want er
voer een ‘pleziervaartuigje’ voor de monding van de

In gebieden met veel beroepsvaart, is er vaak naast de
grote vaargeul met rood/wit en groen/wit gestreepte
bakens een recreatiegeul aangegeven (op een aantal
grotere wateren zijn ze geel). De diepgang is hier rond
de 150 cm.
De meeste sloepen hebben weinig diepgang en

haven. Fijn dat er op je gelet wordt.

kunnen dus bijna overal varen. Toch moet je blijven
Eenmaal weggevaren en gesetteld is het tijd voor een

opletten, omdat je op onverwachte plekken erg

drankje. Wij zijn van de thee, dus met een thermos

ondiepe stukken tegenkomt. Op het Hollands Diep

warm water, onze thee voorraad en wat lekkers erbij

bijvoorbeeld zijn, buiten de vaargeul, stukken van

genieten we van alles om ons heen. Vooral kijken naar

minder dan een meter diep en op de Waddenzee

alles wat voorbij vaart blijft leuk. Maar ook het

zorgen de getijden voor veel wisselingen in diepte.

landschap en de plaatsjes die je tegenkomt, alles ziet er

Windy

toch heel anders uit vanaf het water.

Weersinformatie
Tijdens het varen houden we het weer goed in de
gaten, zeker op groter water. Buienradar en Buienalarm
zijn bruikbaar voor een algemeen beeld. Daarnaast
gebruiken wij Windy, Windfinder en/of Zeeweer om de
lokale windsituatie te bekijken.
Deze apps bieden veel informatie voor op het water.
Naast windkracht en neerslag vind je hier ook
gedetailleerde info over windrichtingen, windstoten,
golven, deining en getijden. Als de wind te hard wordt
of de omstandigheden om een of andere reden
verslechteren kunnen we ofwel een andere route
plannen, danwel eerder stoppen.

Diepgang
Op sloten en vaarten blijf je met de sloep meestal
gewoon rechts (stuurboord) varen. Zodra je op wat
groter water komt is er vaak een vaargeul, aangegeven
met de ter plaatse toepasselijke betonning. Omdat
onze sloep met circa 80 cm weinig diepgang heeft
varen we meestal net naast de geul.
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Aan de grond lopen is niet handig, dus we doen ons
best om zo nauwkeurig mogelijk te navigeren. Onze
dieptemeter is ingesteld op een alarm als er minder
dan 1m water staat. De dieptemeter moet goed
gekalibreerd worden, zodat je vanaf de waterlijn meet
en dus een match hebt met dieptekaarten. In de
handleiding van je meter vind je hoe je dat precies
doet. Als je de diepte op de plek waar je wilt kalibreren
weet, zou het niet moeilijk moeten zijn.

Tanken
Onze ervaring is dat je meer moet zoeken naar een
tankstation aan het water dan op de weg. Het is
handig om je brandstofvoorraad in de gaten te
houden, zodat je tijdig kunt tanken. Wij beginnen
onze reis altijd met een volle tank en 2 gevulde
jerrycans. Onderweg plannen we het tanken meestal
aan het begin van een vaardag. De diverse
vaarkaarten geven aan waar getankt kan worden.

Als we op bestemming zijn aangekomen, gaan we
meestal eerst onze hond Melle uitlaten. Terug op de
sloep is het dan borreltijd. Als we op de boot slapen
zetten we ook de hoge achtertent op.
Na een lange tocht is de zin om te koken vaak beperkt
en eten we meestal in een eetgelegenheid in de haven
of in de plaats waar we overnachten. Maar het kan ook
zo zijn dat de Cobb aan gaat en we zelf gaan
kokkerellen. Wij hebben verschillende kookplaten bij de
Cobb, zodat we kunnen bbq-en, maar ook bijvoorbeeld

Overnachten

kunnen wokken of een eitje kunnen bakken. En we

Afhankelijk van de omstandigheden en de route

hebben een speciale waterkoker voor op de Cobb, ook

reserveren we soms van te voren een jachthaven of

reuze handig. Die gebruiken we vaak na het koken/bbq-

andere overnachtingsplek, thuis of tijdens het varen.

en om met de restwarmte van de bbq water te koken

Zeker in het hoogseizoen met mooi weer geen

voor een kopje thee.

overbodige actie. Het komt ook voor dat we nog niet
een uitgestippeld plan hebben en tijdens de route

Je steekt de Cobb aan met een Cobblestone en een

bedenken waar we de nacht gaan doorbrengen.

aanmaakblokje. Deze brandt ruim 2 uur. Als we minder

Jachthavens hebben vaak een meldsteiger waar je even

lang willen kokkerellen, gebruiken we een halve

kunt gaan liggen om je te melden bij de havenmeester

Cobblestone of Barbecoco briketten, die makkelijk te

en te kijken of er een passende plek voor je is.

doseren zijn (beiden van geperste kokos).
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Ankeren

Aanuitnet.nl & Walstroom
Sommige
maken

aanlegplaatsen
gebruik

van

of
de

Als je besluit om op het water te overnachten kun je

jachthavens
zuilen

van

Aanuitnet.nl voor het afrekenen van verblijf,
stroom of water. In de zuil zit een controller
die

communiceert

met

het

AanUit.net-

systeem. Je kan met je mobiel, tablet of
laptop makkelijk inloggen op het systeem
om aan te geven welke AanUit.net stroom- of
wateraansluiting je wilt gebruiken (via

voor anker gaan. Over manieren van ankeren en
diverse typen ankers is online veel informatie te
vinden, inclusief leuke Youtube filmpjes. Wij hebben
een French anker als hoofdanker en een paraplu
anker als 2e anker.
Als we willen ankeren zoeken we eerst een geschikte
plek op, weg van vaargeulen en druk vaarverkeer, in
de luwte en met niet al te veel diepte. Dan varen we

locatie-nummer of -naam).

rustig tegen de wind in, leggen de sloep stil en laten

Hierna start de levering op de betreffende

ligt gaat de sloep rustig in zijn achteruit en houden

het hoofdanker zakken. Als het anker op de bodem

aansluiting en wordt het verbruik nauwkeurig

we het anker stevig vast totdat het anker 'pakt' op de

gemeten. Het AanUit.net systeem berekent

bodem. We leggen dan de ankerlijn vast aan de

na afloop de totale kosten van het verblijf en

voorkant van de sloep. Hoe langer de ankerlijn hoe

verbruik en stuurt aan het eind van de

stabieler de sloep aan het anker ligt. Als vuistregel

maand een rekening. Om gebruik te maken

kun je aanhouden dat de totale ankerlijn ongeveer

van Aanuitnet.nl kun je je gratis registreren

vijf maal de waterdiepte moet zijn.

op de website of app.

Om ervoor te zorgen dat de sloep stabiel blijft liggen

Voor walstroom is het wel handig om te

zetten we daarna een 2e anker uit vanaf de

weten dat je in een jachthaven meestal

achterkant, tegen de windrichting in. Deze 2 ankers

minder 'sterke' stroom hebt dan thuis. Dit

houden de sloep netjes stabiel zolang de wind niet

betekent

draait. Er zijn apps, o.a. BoatSpeed, die een

dat

je

er

minder

apparaten

tegelijkertijd aan kunt verbinden en dat de
'stop' eruit knalt als je dat wel doet. Thuis heb
je 16 ampère (16A) stroom, wat betekent dat
je er ruim 3.500 Watt aan apparaten op kunt

waarschuwing (anchor alert) geven als je sloep meer
dan een ingestelde hoeveelheid meters uit positie
raakt. Dan kun je rustig slapen.

gebruiken. In jachthavens is de stroomsterkte
vaak beperkt tot 6A of 10A. Dit betekent dat
je hier maximaal 1.320 Watt dan wel 2.220
Watt aan apparatuur tegelijkertijd op kunt
aansluiten.

Wij

hebben

daarom

een

waterketeltje van 1.800 watt en een kacheltje
van 2.000 watt. Houd hier rekening mee met
de aanschaf van je elektrische apparatuur en

Wij hebben overigens een hangslot dat we in de

bij het gebruik van stroom in de haven.

haven op het roer zetten, maar dat ook ideaal is om
onderweg je boot veilig ergens achter te laten.
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Bruggen en sluizen
Tijdens een meerdaagse tocht passeer je veel
bruggen en waarschijnlijk ook sluizen. De meeste
bruggen zijn geen probleem, maar het is wel
verstandig als je de regels en gebruiken kent. Zeker
als je in hetzelfde vaarwater zit als de beroepsvaart
is het even opletten. Een marifoon is hier handig. Je
kunt

vragen

stellen

aan

de

brugwachter

of

sluismeester en horen wat voor instructies deze
geeft aan je collega vaarweggebruikers.
Beroepsvaart vaart snel en neemt vaak ruim voordat
je ze kunt zien contact op met een brug of sluis. Zo
kan een groen licht, dat bij een brug aangaat als je

Sluizen zijn qua nadering hetzelfde. Bij grote sluizen
worden beroepsvaart en sport van elkaar gescheiden,

mag gaan varen, ineens rood worden als van de

dat staat op grote borden duidelijk aangegeven. De

andere kant beroepsvaart aankomt. Of een rood licht

uitdaging ligt meer in het naar binnen varen en

bij een sluis blijft aan ondanks dat de sluis leeg is,

aanleggen in de sluis. Ook hier is een marifoon handig

omdat achteropkomende beroepsvaart eerst in

voor als er instructies van de sluismeester komen. De

moet varen.

sluismeester loopt ook wel eens rond en geeft dan

Bruggen en sluizen passeren begint al ruim voor
aankomst. Op een waterkaart of app kun je zien wat de
doorvaarthoogte van een brug is en aan de hand

instructies (wij kregen bij de Krammersluizen van hoog
boven ons te horen: “die sloep aan bakboord met de
neus tegen de deur”).

hiervan bepalen of je er onderdoor kunt (kun je ook

Het lastige met een sloep in de sluis is dat je snel

berekenen aan de hand van het kanaalpeil en de

verwaait en met een beetje pech dus niet goed kunt

peilstok, meestal is dat voor sloepen niet echt nodig).

aanleggen, met als gevolg dat je dwars in de sluis

Wij gebruiken ook vaak een verrekijker om van een
afstand te zien wat de doorvaarthoogte is (staat bij de
meeste bruggen wel duidelijk aangegeven).

komt te liggen. Dan ben je niet blij. Een boegschroef
helpt om de sloep aan een van beide sluismuren te
houden. Zonder boegschroef moet je goed sturen

Vervolgens kun je ófwel er onderdoor (let wel op de
lichtsignalen en op je vlag), ófwel je wacht bij een
geopende brug op het groene licht en je vaart door. Als
je moet wachten zijn er vaak speciale aanlegplekken

en snel een lijntje aan kunnen leggen. Maar ook een
pikhaak komt hier weer goed van pas, om je af te
duwen of juist ergens naar toe te trekken. Het zijn in
onze ervaring vaak zeilboten, die in veel gevallen

voor sport en beroepsvaart. Bij openen van de brug

geen boegschroef hebben, die dwars komen te

bepaalt de brugwachter welke kant als eerste mag

liggen.

doorvaren, zij krijgen als eerste een groen licht.

Dat kan vervelend zijn als jij net invaart en tot

Het is met name oppassen bij veel wind en drukte. Bij

irritaties op de boot zelf en tussen de diverse

een sterke wind die dwars op het water staat waai je of

schippers leiden. Maar ach, je bent voor je plezier op

naar de kant of juist naar het midden van het

weg, het kan iedereen gebeuren en een helpende

vaarwater. Wij leggen dan meestal aan.

hand toesteken waar mogelijk is wel zo vriendelijk.
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Wij willen hier toch wel één irritatiepuntje benoemen.
Wij vinden het namelijk erg vervelend dat veel

Over landvasten | trossen | lijnen

schepen niet doorvaren/aansluiten in een sluis.

Kortom, over het touw waarmee je je boot

Daardoor kunnen er bij drukte minder schepen in de

vastmaakt aan de kade of wal. Een landvast

sluis.

moet stevig en lang genoeg zijn om golfslag

Een

goede

sluismeester

geeft

duidelijke

instructies en zorgt ervoor dat dit niet gebeurt. Bij

en verschil in waterstanden op te kunnen

grote sluizen (b.v. op het IJsselmeer en in Zeeland)

vangen. Maar ook als je wilt afmeren in een

gaan grote, geen beroeps, schepen tegen de

sluis is het handig dat de lijn voldoende

sluismuren en worden kleine sloepjes en dergelijke

lengte heeft om eventueel te kunnen

(want dat zijn ze tussen al die grote schepen)

doorvaren naar een volgende bolder of

gebruikt om de sluis op te vullen. Je legt dan aan bij
een groter schip, wij hebben een voorkeur voor
zeilboten,

die

hebben

makkelijke

toegankelijke

punten om even een lijntje te leggen. Je kunt er dan
overigens wel als eerste weer uit.

kikker. Het is gebruikelijk in de pleziervaart
om lijnen van 1 tot 1,5 keer de bootlengte
aan boord te hebben.
Wij hebben er standaard eentje op de vier
punten

waarvandaan

vastleggen,

2

voorop

we
en

de
2

sloep

achterop.

Daarnaast hebben we extra lange lijnen aan
boord (handig als je kops in een grote box
moet afmeren, anders kom je niet bij de
achterste palen) en ook wat kortere. Deze
hangen voor het pakken aan de reling van
het achterdek. Handig bij sluizen of als je
snel even ergens een (extra)

lijntje wilt

leggen.
Als

wij

kort

ergens

moeten

wachten,

bijvoorbeeld voor een brug of sluis, dan legt
een van ons een kort lijntje vanaf het
midden van de boot en houdt 'm vast tot we
verder kunnen. Met de boegschroef houden
we de boot op z'n plek.

Die sloep aan
bakboord: met de neus
tegen de deur!
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Als er geen aparte sluizen voor beroepsvaart en sport

Maak de lijnen niet vast maar leg ze om een bolder,

zijn let dan goed op als je samen de sluis in gaat.

houdt ze vast en trek ze aan of laat ze vieren

Meestal gaat de beroepsvaart eerst aan een kant

afhankelijk van het schutten. Wij hebben vaak leuke

liggen, vult de sport de sluis op en mag dan als eerste

gesprekken met andere watersporters in een sluis.

weer naar buiten, gevolgd door de beroepsvaart. Hou
er rekening mee dat beroepsvaart veel sneller vaart en
dat je goed stuurboord blijft, zodat ze kunnen
passeren. Als je achter beroepsvaart ligt die eerder de
sluis uit mag dan jij, houdt dan rekening met het
schroefwater, dat kan behoorlijk wat turbulentie
veroorzaken. Ook laten niet alle sluizen het water op
dezelfde plek en snelheid in en uitstromen, wat ook
wat turbulentie kan opleveren.

Een mooie gelegenheid om informatie uit te
wisselen.

Veiligheid
Maatregelen voor de veiligheid zijn erg belangrijk. Wij
hebben op groot water altijd goede reddingsvesten
aan, ook de hond. Als het weer erg onstuimig wordt
kunnen we de schipper zekeren met een lijn (de
hond kunnen we ook met een lijn zekeren, maar hij

Meestal geeft de sluismeester je tips over waar wel en

ligt ook vaak onder de afgesloten buiskap in dit soort

niet aan te leggen. Wij houden ons altijd goed vast,

omstandigheden).

zeker bij veel verval. In de havenkom van Almere ga je
bijvoorbeeld 5 meter omhoog (dat gaat daar overigens
best rustig). Bij de sluizen in de IJsselmeerpolders en in

De (waterdichte) marifoon is ook in dit soort situaties
van belang. Wij hebben ook een zelf opblaasbare

Drenthe heb je hierom hele lange lijnen nodig door het

reddingsboei bij ons, vuurpijlen voor noodsituaties

grote verval. De Overlekersluis bij Medemblik heeft veel

en uitschuifbare peddels voor als de motor er mee

stroming van de zijkant van de sluis tijdens het

ophoudt. Een goed anker is van belang als de motor

schutten. Ook iets om rekening mee te houden.

uitvalt en je sloep onbestuurbaar wordt. Verder

Sommige sloepvaarders worden wat zenuwachtig van
een sluis. De tip is om zo rustig mogelijk een sluis in te
varen, stootwillen al uit, bij voorkeur aan beide kanten
(want je weet niet altijd zeker waar je zelf komt te
liggen en of er iemand naast je aan moet leggen), en
een lijntje klaar te houden om snel aan te leggen op de
juiste plek.

hebben wij aan boord een noodhelmstok voor het
geval dat de hydraulische besturing de geest geeft.
Met slecht weer hebben wij meestal laarzen aan. Dat
heeft op ruw water overigens wel een nadeel. Mocht
je overboord gaan dan krijg je ze niet uit en maakt
het het zwemmen lastig. Van ex-wedstrijdzeiler en
verhalenverteller Hans Slob kregen we de tip om

Als je een boegschroef hebt is het handig om eerst de

surflaarzen te gebruiken in dit soort situaties.

achterkant vast te leggen, dan kan je niet meer
wegdrijven. Als de sloep op zijn plek ligt leg je een 2e
lijntje aan en wacht je zo het schutten af.
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Foto's en video's
Vergeet tijdens jullie tochten vooral niet om mooie

Onze tips voor gebruik van de GoPro: Koop er minimaal

foto’s en video’s te maken. Wij gebruiken die altijd om

een extra batterij bij. In onze ervaring neemt een

een verslagje voor Sloepen en Tenders te maken aan het

batterij ongeveer een uur aan film op. In die tijd laadt je

einde van onze reisdag, terwijl we een wijntje drinken.

de andere batterij op en kun je doorfilmen. Zorg ook

Deze verhalen inspireren anderen om ook tochten te

voor voldoende geheugenkaartjes. Er gaan micro SD

maken!

kaartjes in en wij hebben er een aantal van 256 en 128

We hebben voor het seizoen 2021 een GoPro Hero 9
aangeschaft.

Een

GoPro

is

heel

eenvoudig

te

bevestigen op bijvoorbeeld een railing op je sloep. Wij
hebben een RAM mount gebruikt, waar we ook het
tablet mee bevestigen. RAM heeft een speciale adapter
waarop je diverse typen GoPro’s kunt aansluiten. Wij
hebben er een selfie stick bij gekocht, die we overal op
de sloep kunnen monteren.

GB. Je kunt meerdere dagen op een 256 GB kaartje
vastleggen, afhankelijk van de gewenste kwaliteit. Wij
hebben ook de groothoeklens, de GoPro Max Lens
Mod, aangeschaft. Hiermee kun je een grote hoek van
155 graden filmen en kun je vaak het hele vaarwater in
beeld brengen.

Ter afsluiting
We hopen dat dit boekje heeft geholpen om
meerdaagse tochten met de sloep te gaan maken, en
wensen jullie heel veel plezier. Misschien tot ziens op
het water!

Contact info
Heb je vragen of opmerkingen, wij vinden het leuk om
met jullie in contact te komen. Je kunt ons bereiken via
e-mail:
esther@meerdaagsesloepentochten.nl
rob@meerdaagsesloepentochten.nl

De GoPro maakt geweldige video opnamen. Je kunt de
kwaliteit zelf instellen. Wij hebben er met name
zogenaamde

“Timewarp”

filmpjes

mee

gemaakt,

waarmee de opname versneld wordt afgespeeld. Op
deze manier zijn langere tochten mooi in beeld te
brengen. Een aantal van deze filmpjes hebben we
gepost in de Sloepen en Tenders groep. Je kunt
natuurlijk ook hele leuke filmpjes op normale snelheid
maken en die met video editing tools samenvoegen
met TimeWarp filmpjes en foto’s. Dit vinden wij met
name een leuke activiteit voor de winter, als de sloep in
de stalling ligt.
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Bijlage I Praktische route informatie
In deze bijlage tref je een overzicht van de routes aan
die we in Hoofdstuk 3 hebben beschreven.
Per tocht laten we via verschillende kaartjes zien welke
trajecten we hebben gevaren. In de bijgaande
beschrijving staat voor de duidelijkheid nogmaals de
route per dag vermeld.
Bij iedere tocht hebben we onze overnachtingsplekken
aangegeven. Overal staan links bij, zodat je snel zelf ook
de informatie over de betreffende plek kunt opzoeken.
Als laatste geven we wat tips voor onder andere leuke
restaurantjes en terrasjes en andere leuke of handige
plekken waar we zijn geweest of die we zijn
tegengekomen.

Een aantal kaartjes (staand formaat) zijn screenshots
van de Vaarkaart Nederland, andere kaarten (liggend
formaat) zijn van het Garmin horloge van Rob

credits tabel: prorun.nl

Voor de volledigheid hierbij ook een tabel over de
windkracht, die op verschillende plekken met
verschillende eenheden wordt aangegeven.
weersomstandigheden tijdens de tocht

wind en windrichting in km/u
tijdens de tocht

toelichting kaartjes Garmin
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Leiden - Terschelling via Friesland
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Route
Dag 1: Leiden naar Alkmaar (kaartje 1)
Dag 2: Alkmaar naar Medemblik en Stavoren (Kaartje 2 & 3)
Dag 3: Stavoren naar Makkum (kaartje 4)
Dag 4: Makkum naar Terschelling (kaartje 5)
Dag 5: Terschelling
Dag 6: Terschelling naar Harlingen (kaartje 6)
Dag 7: Harlingen naar Woudsend (kaartje 7)
Dag 8: Woudsend naar Vollenhove (kaartje 8)
Dag 9: Vollenhove naar Almere-Haven (kaartje 9)
Dag 10: Almere-Haven naar Leiden (kaartje 10)
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Praktische route informatie

Overnachtingen

Eten & Drinken

Passantenhaven aan de Turfmarkt in Alkmaar
alkmaarprachtstad.nl/havens

In Alkmaar kun je erg lekker eten bij Italiaans
restaurant Vito aan de Turfmarkt.
restaurant-vito.nl

Marina Stavoren Buitenhaven
marinastavoren.nl/marina-stavorenbuitenhaven/

In Stavoren zijn wij aangeschoven bij het lekker
ongedwongen restaurant It Alde Hearehus.
italdehearehus.nl

Gemeentehaven Makkum (aan het eind van het
Makkumer Djip, tegen het dorp aan)
dehavengids.nl/index.php/overzichthavens/ijsselmeer/140-makkum/570-makkumgemeentehaven
Jachthaven Terschelling
jachthaventerschelling.nl
Noorderhaven Harlingen
harlingenwelkomaanzee.nl/nl/verhalen/zeeheld
en/havens-visserij/noorderhaven
Aquacamping en jachthaven De Rakken
www.derakken.nl/nl/

Als je in Makkum ligt moet je eigenlijk even verse vis
halen bij Vis per Mare aan de haven. Heerlijk!
facebook.com/vispermare109094
Helaas is Gasterij Hennie fan Richt in Makkum
inmiddels definitief gesloten. Ook daar hebben we
genoten van een heerlijke diner.
In Woudsend kun je kiezen uit talloze restaurantjes
met terras aan het water. Heerlijk om naar al het
andere vaarverkeer te kijken. Vollenhove is een
sfeervol, schattig plaatsje, met een aantal eetgelegenheden.

Passantenhaven Vollenhove
havensweerribbenwieden.nl/vollenhove/

Ga niet zonder goede voorbereiding de grote
wateren: Waddenzee, IJsselmeer en grote
rivieren op. Lees meer hierover in ons
hoofdstuk Voorbereiding. Een goed boek om
van te voren over de Waddenzee te lezen is
'Handboek Varen op de Waddenzee' van
Marianne van der Linden.

Gemeentehaven Almere
jachthaven.nl/flevoland/gemeente-almerejachthaven-gemeentehaven-almere
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Praktische route informatie

Leiden - Terherne - Friesland/Lauwersoog via Markermeer, IJsselmeer en
de Randmeren
1

2

3

4

5

6

7

8
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Praktische route informatie

9

10

11

12

Overnachtingen

13

WSV de Blocq van Kuffeler bij Almere Buiten
blocq.nl
Vakantiehuis op Villapark De Herne
sneekermeer.com
Passantenplek kade Dokkum centrum
jachthaven.nl/friesland/ligplaatsen-dokkumcentrum
Jachthaven Noordergat Lauwersoog
noordergat.nl

Route
Heenreis
Dag 1: Leiden naar Almere Buiten (kaartje 1)
Dag 2: Almere Buiten naar Lemmer (kaartje 2)
Dag 3: Lemmer naar Terherne (kaartje 3)
Vanuit Terherne hebben we allerlei
dagtochten gemaakt (kaartjes, 4,5 en 6)

Eilandje aan de Grutte Krite in Nationaal park de Alde
Feanen
np-aldefeanen.nl

Tocht Terherne - Lauwersoog- Terherne
Dag 1: Terherne naar Dokkum (kaartje 7)
Dag 2: Dokkum naar Lauwersoog (kaartje 8)
Dag 3: Lauwersoog naar Alde Feanen (kaartje 9)
Dag 4: Alde Feanen naar Terherne (kaartje 10)

Oude Buitenhaven van WSV Buitenhaven in
Kampen
wsvdebuitenhaven.nl

Terugreis
Dag 1: Terherne naar Kampen (kaartje 11)
Dag 2: Kampen naar Muiderzand (kaartje 12)
Dag 3: Muiderzand naar Leiden (kaartje13)

M e e r d a a g s e

Jachthaven Lemmer Binnen
lemmerbinnen.nl

Marina Muiderzand in Almere
wsvdebuitenhaven.nl
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Tips
Handig: de Jumbo in Grou heeft eigen aanlegsteigers,
makkelijk om even je boodschappen te doen.
De historische Middelseeroute, onderdeel van de
Elfstedentocht, is heel leuk om te varen en een goed
alternatief voor het Prinses Margrietkanaal.

Eten & Drinken
Het terras van Hotel Restaurant Oostergoo in Grou is
een lekkere stek voor een tussenstop met zicht op alles
wat voorbij vaart. oostergoo.nl
Wil je een wat luxere culinaire ervaring? Laat je dan
verrassen door de chef van Restaurant Zuiver in Joure.
zuiver-joure.nl

Wat uitgebreider getafeld hebben we in Terherne bij 't
Schippershuis.
tschippershuis.nl
Bij Restaurant Meer van Lenten in Terherne smaakt de
Sangria 43 erg goed en was het goed toeven op het
terras.
meervanlenten.nl
Een plek die je eigenlijk niet mag missen is de schattige
B&B De Klokkenstoel aan het Water in Goingarijp aan
het Sneekermeer.
klokkenstoelaanhetwater.nl
Ben je in de buurt van Zoutkamp dan ga je voor een
lekker visje voor de bbq naar de palingrokerij en
viswinkel van Gaele Postma. Je kunt je visje ook ter
plekke binnen of buiten op het terras opeten.
palingrokerijpostma.nl

In Terherne hebben wij tijdens een kille en natte
zomerdag genoten van een lekkere kaasfondue bij
Eetcafé 't Far.
eetcafehetfar.nl

Joure naar Groningen - deels via de Turfroute
door Evert Jan Poppen
Overnachtingen
Marrekrite steiger nabij Engwierum.
marrekrite.frl
Jachthaven Reitdiep Groningen.
reitdiephaven.nl
Haven Gemeente Assen aan de Vaart.
assen.nl
Haven Donkerbroek (staat niet op waterkaarten), hier
mag je zelf kiezen wat je betaalt.
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Praktische route informatie

Leiden - Zaanstreek

Route
Dag 1: Leiden via Haarlem naar Wormer
Dag 2: Rondje door Waterland
Dag 3: Wormer via Amsterdam naar Leiden

Overnachtingen

Tips

Jachthaven van de Watersportvereniging Wormer
sites.google.com/view/wv-wormer/homepage

In het natuurreservaat Wormer- en Jisperveld kun je
fantastisch kayakken of roeien. Je huurt je kayak
bijvoorbeeld bij de familie Praag in Jisp:
zwethoeve.nl

Valerius Boutique Hotel
valeriushotel.nl

Eten & Drinken
Op het dakterras van Valerius Boutique Hotel kun je
met overzicht over het natuurgebied genieten van een
lekker hapje en drankje.
Bij de kerk in Broek in Waterland is een leuk terrasje
waar je wat kleine lunchhapjes kunt bestellen. Wij
genoten hier ook van de zelfgebakken appeltaart.

M e e r d a a g s e
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Praktische route informatie

Rondje Randmeren - Overijssel - Friesland - Flevopolder
door Karin en Gert van Soest

Overnachtingen

Eten & Drinken

Zaan Hotel in Zaandam
zaanhotel.com

Lim Asian Bistro in Spakenburg
limasianbistro.nl

B & B De Nieuwe Haven in Spakenburg
bbdenieuwehaven.nl

Grand Café Prins Mauritshuis in Blokzijl
prinsmauritshuis.nl

Hotel Elburg & Stadscafé de Tapperij
hotelelburg.nl

Sluiszicht in Blokzijl
sluiszichtblokzijl.nl

B & B Vergeet me Niet in Blokzijl
bedandbreakfastblokzijl.nl

Restaurant De Specerij in Lemmer
despecerij.nl

Sporthotel Iselmar in Lemmer
iselmar.nl

Royaal Belegd in Sneek
royaalbelegd.nl

B & B De Roos in Urk
benbderoos.nl

De Mallemok in Sloten
mallemok.nl

Boothuis Harderwijk
boothuisharderwijk.com

De Zeebodem in Urk
dezeebodem.nl
Otterskooi in Giethoorn
otterskooi.nl
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Praktische route informatie

Leiden - Haarlem
Route
Dag 1: Leiden naar Haarlem
Dag 2: Eerst stukje Haarlem ingevaren en daarna
weer richting Leiden.

Overnachting
Wij zijn voor anker gegaan recht voor de molen op
de Mooie Nel.

Eten & Drinken
Voor een lekker hapje en drankje aan het water op een
fantastische plek ga je naar Restaurant Zuidam, vlak
naast Molen de Adriaan. In de molen worden
rondleidingen gegeven.
restaurantzuidam.nl
molenadriaan.nl
In de buurt van Leiden en de Kaag zijn natuurlijk talloze
leuke pleisterplaatsen, zoals bijvoorbeeld Waterlust de
Kaagsociëteit. Je kunt hier aan het eind van de dag nog
lekker lang van de zon genieten.
waterlustdekaag.nl

Leiden - Vinkeveen

Route
Dag 1: Leiden naar Vinkeveen via Mijdrecht.
Dag 2: Rondje over de Vinkeveense plassen.
Dag 3: Vinkeveen naar Leiden via Mijdrecht.

Overnachtingen
Wij hebben tijdens deze tocht in de sloep geslapen, aan de
steiger bij de ouders van Rob. Vind ligplaatsen in de regio van
de Vinkeveense plassen op ligplaats.net/regio/Vecht

Eten & Drinken
Zin in een lekker ijsje? Leg dan even aan bij het het steigertje
van de IJssalon De IJsbeer, naast de Heulbrug, midden in
Vinkeveen.
ijssalon-vinkeveen.nl
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Praktische route informatie

Leiden - Nes - Ameland via Markermeer, IJsselmeer en de Randmeren
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Praktische route informatie

11

12

13

14

15

Ga niet zonder goede voorbereiding de grote
wateren: Waddenzee, IJsselmeer en grote
rivieren op. Lees meer hierover in ons
hoofdstuk Voorbereiding. Een goed boek om
van te voren over de Waddenzee te lezen is
'Handboek Varen op de Waddenzee' van
Marianne van der Linden.

Route
Dag 1: Leiden naar Almere Haven (kaartje 1)
Tussenstop Durgerdam i.v.m. motorpech (kaartje 2)
Dag 2: Almere Haven naar Ketelhaven (kaartje 3)

Dag 20: Ameland naar Dokkum (kaartje 9)
Dag 21: Dokkum
Dag 22: Dokkum naar Bolsward (kaartje 10)

Dag 3: Ketelhaven naar Zevenbuurt (kaartje 4)

Dag 23: Bolsward naar Heeg (kaartje 11)

Dag 4: Zevenbuurt naar Nes (kaartje 5)

Dag 24: Heeg naar Stavoren (kaartje 12)

Dag 5 t/m dag 15: verblijf in Nes
(kaartje 6 = rondje Alde Feanen)

Dag 25: Stavoren naar Edam (kaartje 13)

Dag 16: Nes naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (kaartje 7)

Dag 26: Edam naar Uithoorn (kaartje 14)

Dag 17: Dokkumer Nieuwe Zijlen naar Ameland (kaartje 8)

Dag 27: Uithoorn naar Leiden (kaartje 15

Dag 18 en 19: Ameland
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Overnachtingen

Eten & Drinken

In de havenkom van de gemeentehaven AlmereHaven.
jachthaven.nl/flevoland/gemeente-almerejachthaven-gemeentehaven-almere

Boutiquehotel, restaurant & Grandcafé 't Gerecht
in Heerenveen.
gerechtheerenveen.nl

In jachthaven Ketelmeer in Ketelhaven
jachthavenketelmeer.nl
Aan een Marrekritesteiger bij Zevenbuurt.
marrekrite.frl

Hotel Restaurant Goerres in Akkrum.
goerres.nl
Restaurant the Harbour bij de haven op Ameland.
harbourameland.nl
Hotel Restaurant Nobel in Ballum op Ameland.
hotelnobel.nl

Waterlodge bij Pean-Buiten.
peanbuiten.nl
In jachthaven Lunegat in Dokkumer Nieuwe Zijlen.
lunegat.nl

Stadscafé restaurant Artisante in Dokkum.
stadscafe-artisante.nl
Stadscafé 't Veerhuys in Bolsward.
hetveerhuysbolsward.nl

In Waddenhaven Ameland.
waddenhavenameland.nl
Op een passantenplek in Dokkum.
jachthaven.nl/friesland/ligplaatsen-dokkumcentrum
Op een passantenplek in Bolsward.
waterkaart.net/gids/jachthaven.php?
naam=Passantenhaven-Bolsward-BlauweVlag
In jachthaven Eendracht in Heeg.
jachthaveneendracht.nl
In Marina Stavoren Buitenhaven in Stavoren.
marinastavoren.nl/marina-stavorenbuitenhaven/

Paviljoen De Potvis in Marina Stavoren.
de-potvis.nl
Paviljoen Strandbad Edam.
strandbadedam.nl
Geniet aan de Amstel in Uithoorn.
genietaandeamstel.nl
Kijk voor meer suggesties bij onze andere tochten
naar Friesland. Er zijn een aantal restaurantjes
waar we meerdere keren hebben genoten.
Bijvoorbeeld Zuiver in Joure en 't Schippershuis in
Terherne.

In de jachthaven van Edam.
jachthaven.nl/noord-holland/jachthavenedam
In de passantenhaven Aeme-Stelle in Uithoorn.
aeme-stelle.nl/passantenhaven
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Leiden - Rotterdam

Route

Eten & Drinken

Dag 1: Leiden via Delft naar Rotterdam, Bergse
Achterplas.

Aan de Kralingse Plas kun je lekker eten bij De Schone
Lei of bij De Tuin van de Vier Windstreken.
deschonelei.nl
restaurantdetuin.nl

Dag 2: Bergse Achterplas naar Kralingse Plas. Kralingse
Plas richting Rotte naar de Rottermeren en vervolgens
de Rotte richting het centrum.

Aan de Bergse Voorplas is Gauchos aan de Plas een
aanrader.
gauchosaandeplas.nl

Dag 3: Bergse Achterplas richting de Maas en via
Krimpen a/d IJssel en Alphen a/d Rijn richting Leiden.

Tips
Overnachtingen
Wij hebben overnacht in Getaway Deluxe03. Helaas is
deze niet meer te huur. Hieronder nog wel even de link
voor een indruk hoe het daar was. Aan de Bergse
Achterplas worden meer accommodaties te huur
aangeboden.
https://www.bijzonderplekje.nl/getest-getawaydeluxe03-in-rotterdam/

M e e r d a a g s e

Je kunt heerlijk wandelen en picknicken in het Kralingse
Bos. Ook een lekkere plek om de hond uit te laten, een
deel van het bos is losloopgebied.
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Leiden - Oudewater

Route

Overnachtingen

Dag 1: Leiden via Alphen a/d Rijn en Woerden naar
Oudewater.

Wij hebben overnacht bij hotel Broeck in Oudewater en
kregen i.v.m. corona een uitstekend diner op de kamer
geserveerd.
broeckoudewater.nl

Dag 2: Oudewater via Woerden en Uithoorn naar
Leiden.
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Leiderdorp - Vecht - Utrecht - IJsselstein
1

5

2

3

4

Route
Dag 1: Leiden via Vinkeveen naar Breukelen (kaartje 1 en 2)
Dag 2: Breukelen via centrum Utrecht naar jachthaven
Marnemoende in IJsselstein (kaartje 3 en 4)
Dag 3: Jachthaven Marnemoende in IJsselstein
naar Leiden (kaartje 5)

Tips

Eten & Drinken

De passantensteiger in het centrum van Utrecht langs
de Catharijnesingel is leuk om te liggen (max. 72 uur).
ontdek-utrecht.nl/locatie/passantenhavencatharijnesingel

In jachthaven Marnemoende kun je een gezellig
borrelen en een lekker hapje eten bij Beachbar
Marnemoende . . .
marnemoende.nl/beachbar-marnemoende

Overnachtingen

. . . óf bij restaurant Rivers.
riversmarnemoende.nl

Logement aan de Vecht, Breukelen
logement.aandevecht.com
Jachthaven Marnemoende, IJsselstein
marnemoende.nl
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Leiden - Dordrecht - Biesbosch - Oud Beijerland

1

2

5

6

3

4

Route
Dag 1: Leiden via Gouda naar Dordrecht (kaartje 1)
Dag 2: Dordrecht via het Wantij richting Biesbosch.
Kruizend door de Biesbosch naar Drimmelen (kaartje 2
en 3)
Dag 3: Drimmelen via Amer, Dordtsche Kil en Oude
Maas naar Oud Beijerland (kaartje 4)
Dag 4: Oud Beijerland via Rotterdam en Delft naar
Leiden (kaartje 5 en 6)

Overnachtingen

Tips

Jachthaven van WSV Maartensgat in Dordrecht.
maartensgat.nl
Jachthaven Biesbosch in Drimmelen.
jachthavenbiesbosch.nl

Als het erg mooi weer is kan het op de smalle wateren
van de Biesbosch erg druk zijn in het weekend. Er zijn
dan ook veel huurbootjes die nogal snel varen. Het is
veel fijner om te genieten van de rust en het
natuurschoon van het gebied als het wat rustiger is.

Jachthaven van WSV het Spui in Oud Beijerland.
wsvhetspui.nl

Bij de Aakvlaai zijn veel mooie stukken om te
zwemmen.
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Leiden - Veere
1

2

3

4

Route

5

Dag 1: Leiden naar Willemstad (kaartje 1)
Dag 2: Willemstad naar Veere (kaartje 2)
Dag 3: Veere naar Middelburg v.v.
Dag 4: Rondje over het Veerse Meer (kaartje 3)
Dag 5: Veere naar Willemstad (kaartje 4)
Dag 6: Willemstad naar Leiden (kaartje 5)

Maar bijvoorbeeld ook bij Italiaans restaurant 1611 of
op het heerlijk tuinterras van In den Struyskelder
ernaast.
1611.nl | struyskelder.nl

Overnachtingen
Stadshaven Willemstad
jachthavendebatterij.nl
Jachtclub Veere
jachtclubveere.nl

In Willemstad hebben wij genoten op het terras van
Het Wapen van Willemstad. Je kunt er overigens ook
overnachten.
wapenvanwillemstad.nl

Romantik Hotel Auberge de Campveerse Toren
campveersetoren.nl

Tips

Eten & Drinken
Veere is niet groot, maar erg sfeervol met een paar
leuke winkeltjes en terrasjes. Je kunt heerlijk eten bij de
Campveerse Toren (neem ook een kijkje in de Toren
zelf en lees het bijzondere verhaal).

M e e r d a a g s e

Vanuit Veere is het leuk om via het Kanaal door
Walcheren naar Middelburg te varen. Dit is een leuke
plaats voor een rondje shoppen en er zijn voldoende
leuke restaurantjes en terrasjes. Daarnaast is het ook
heerlijk om door de kleine straatjes te slenteren en foto's
te maken van de schilderachtige geveltjes en doorkijkjes.
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Leiden - Giessen - Alblasserwaard - Linge
1

2

3

4

Route

Eten & Drinken

Dag 1: Leiden naar Dordrecht (kaartje 1)

Restaurant Lef in Dordrecht.
lefdordrecht.nl

Dag 2: Dordrecht naar Alblasserwaard (kaartje 2)
Dag 3: Alblasserwaard naar Leerdam (kaartje 3)

Restaurant Raadhuis in Goudriaan.
raadhuis-etendrinken.nl

Dag 4: Leerdam naar Leiden (kaartje 4)

Overnachtingen
Jachthaven Maartensgat Dordrecht.
maartensgat.nl
Jachhaven Overwaard
wsvalblasserwaerdt.nl/jachthaven-overwaardalblasserdam
Jachthaven de Oude Horn
wsvdeoudehorn.nl
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Bijlage II Overzicht informatiebronnen
In deze bijlage een overzicht van nuttige informatiebronnen voor het plannen van een trip en tijdens de reis. Dit zijn
de bronnen die wij gebruiken aangevuld met wat andere Sloepen en Tenders leden gebruiken.

Sites en facebook groepen
Sloepen en Tenders Facebook groep

Voor en door sloep en tenders vaarders

Varen doe je samen Facebook groep

Plezier- en beroepsvaart samen

De mooiste vaarroutes Facebook groep

Routesuggesties van watersporters

varendoejesamen.nl

Veiligheid op en rond het water vergroten

decanicula.nl

Leuke site met veel routes en films

daemesenheeren.nl

Alles over sloepen en tenders

waddendata.nl

Wadden waterstanden, getijden en golfhoogtes

vaarroute.online

Site en app met vaarroute planner

motorboot.com

Info over alle motorboten wel deels betaald

Apps
Weer
Buienradar

Generieke weersinformatie

Windy

Weer app met focus op wind, voor zeilers

Windfinder

Weer app met focus op wind, voor zeilers

Zeeweer

Weer app voor op zee

Weer & Radar

Generieke weersinformatie

Buienalarm

Generieke weersinformatie

Navigatie
Navigatie/route planning Nederland

Vaarkaart Nederland

Sloepenroutes via knooppunten

Sloepennetwerk
Waterkaarten Nederland (v.h. ANWB)
Waterkaart live
Navionics
Navkid
WinGPS
Quicktide

Navigatie/route planning NL, BE, DE en VK
Navigatie/route planning Nederland
Kaarten en navigatie wereldwijd
Navigatie/route planning Nederland
Navigatie, stroming, getijden, AIS
Actuele getijde informatie

M e e r d a a g s e
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Overige
KNRM

Officiële app van de KNRM voor veiligheid

Boatspeed

Snelheidsmeter en anchor alert

Ship Tracker of Marine traffic

Wereldwijd volgen van schepen

Knots 3D

Allerlei soorten knopen met een duidelijke uitleg

Trailerhellingen op de kaart

Ruim 22.000 trailerhellingen in heel Europa

Relive

Routes tracken en later foto’s toevoegen

GPX Tracker

Handig app waar je routes mee kunt terugkijken

Waterplantmelder

Melden en bekijken van waterplanten

EHBO

Eerste Hulp Bij Ongelukken

Boeken & tijdschriften
Sloepenboekje van Daemes & Heeren

daemesenheeren.nl

Incl. overzicht van sloepen/specs/
leveranciers en het Tijdschrift SLOEP!
Cursusboek Klein Vaarbewijs
Cursusboek Marifonie

ANWB

Honden aan boord

ANWB

Handboek Varen op de Waddenzee

Trudie Rutten / hondenaanboord.nl

Nederlandse Binnenwateren

Marianne van der Linden

35 Toertochten voor motorboot en sloep

Frank Koorneef

Vaarbewaarkrant

Frank Koorneef
varendoejesamen.nl

Knooppunten
Een vaarwegknooppunt is een drukke locatie
op de vaarweg waar sprake kan zijn van een
verkeersonveilige

situatie.

In

de

‘Knooppuntenboekjes’ van Varen doe je
Samen! staan per regio de belangrijkste

vaarwegknooppunten beschreven.
Aan de hand van de aangegeven routes op
de

kaarten

kun

je

zien

hoe

je

deze

knooppunten op een veilige en vlotte manier
kunt passeren. Het zijn adviezen, geen
verplichte trajecten: je kunt ook op andere
manieren de knooppunten oversteken. De
kaarten zijn een aanvulling op de officiële
waterkaarten. Ze zijn dus niet bedoeld om
op te navigeren. Lees voor vertrek de teksten
over de te passeren vaarwegknooppunten en
bestudeer de kaarten. Dan ga je goed
voorbereid op reis.
Kijk voor meer info op: varendoejesamen.nl.

108

M e e r d a a g s e

t o c h t e n

m e t

d e

s l o e p

Dit is onze basispaklijst,
aangevuld met suggesties
van Sloepen en Tenders
leden.
Zie dit als een lijst met
suggesties waar je je eigen
keuze uit kunt maken.

Bijlage III Paklijst sloepentocht
Slapen

Techniek

Topdekmatras
Hoeslaken Optidee
2 slaapzakken
2 kussenslopen

Zaklantaarn en lader
Oplaadbare lampjes
Zoeklamp
Tablet
Bluetooth speaker
Sleutel
Cobb platen
Zwemtrap
Laadsnoertjes
Zakmes
Marifoon
Vaarkaarten
Batterijen
Kacheltje
Gereedschapssetje
Pikhaak
Kruimeldief
Extra lijnen in verschillende
lengtes (afhankelijk van
type sluizen en boxen)
Extra lange walstroom
(verleng) kabel
Verloopstekker naar regulier
220v stopcontact

Eten & drinken

Kooltjes voor Cobb BBQ
Waterflessen
Wijn en fris aanvullen
Zoutjes en zoet
Hagelslag en Jammetjes
Eten voor de reis
Eieren
Alle bestek en servies
Thermos met warm water
Theedoeken

Kleding & pers. verzorging
Weekendtassen of Packing Cubes
Toilettassen
Oordopjes
Zeilkleding
Zeillaarzen
Zeilhandschoenen
Slippers
Sneakers
Hoeden en caps
Zwemkleding/waterschoentjes
Handdoeken

Hond

Twee lijnen
Zakken met voldoende voer
Hondensnoepjes
Kluifjes
Poepzakjes

Reserve onderdelen

Kun je ook standaard aan boord meenemen

Voor een buitenboord motor
Het bijgeleverde sleutelsetje met nood
starttouw en voor de snel varenden
onder ons een reserve dodemanskoord
Liter voorgeschreven motorolie
Voor een diesel motor
Reserve V-snaar
Reserve impeller
Liter olie
Liter koelvloeistof
Reserve start relais
Algemeen
Reserve zekeringen
Multitool en Bahco of setje steeksleutels
/schroevendraaiers.
Hand bilgepomp voor als het elektrische
systeem uitvalt

Overige

Entertainment/
communicatie
Telefoon
E-readers
Tablet
Downloaden films en series
Tijdschriften
Gezelschapsspelen/ Spel kaarten
Camera/GoPro
Snorkelsetje

M e e r d a a g s e
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Zonnebrand
Toiletrollen
Vuilniszakken (Flextrash)
Paraplu
Muntgeld
Zonnebril
(Zonne)leesbrillen
Vlaggen
ID/Vaarbewijs/Marifooncertificaat
Verzekeringsbewijs
Muggenafstotende spray
Wasknijpers
Medicijnen
Reserve sleutels
Magneet om sleutels uit het
water te vissen

s l o e p
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Bijlage IV Overnachten aan het water

Deze lijst is in de basis samengesteld door medesloepvaarders Mariska van Vliet-Bergsma en Martin van
der Velde en door ons aangevuld. De lijst is zeker niet
volledig en wordt continu door Mariska en Martin
bijgewerkt op basis van de feedback van sloepvaarders.
De informatie over honden ja/nee is ook zeker niet
volledig, maar puur ingevuld o.b.v. beschikbare
informatie. De up-to-date versie kun je downloaden via
de Facebook groep Sloepen en Tenders.
Op het kaartje hiernaast kun je zien waar deze
accommodaties zich globaal bevinden. Dit kaartje is
gemaakt door Marc Ypes. Je komt op het kaartje door
onderstaande QR-code te scannen.
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Kijk voor meer info op: varendoejesamen.nl.
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BIJLAGE IV Overnachten aan het water

Kijk voor meer info op: varendoejesamen.nl.
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BIJLAGE IV Overnachten aan het water

Kijk voor meer info op: varendoejesamen.nl.
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Laat je inspireren om meerdaagse tochten met je
sloep te maken door het enthousiasme van
Esther en Rob Steenbrink. Geniet mee met hun
tochten in Nederland. Lees hoe zij hun Seafury
800 hebben uitgerust en ingericht én hoe zij
tochten voorbereiden. Dit boekje kan je helpen
bij de voorbereiding voor een meerdaagse tocht.
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