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Motortje aan - motortje uit.. 
Vanmorgen al vroeg op, maar we kunnen 
pas rond 11.00 uur weg omdat de stroom 
richting Nieuwpoort 12.00 uur gaat lopen. 
Poosje tegenstroom varen is niet erg als we 
maar met stroom mee aankomen. Het boek “ vaarwijzer “ van 
Clemens Kok sla ik eens open. Fijn dat het in het Nederlands 
is. De krant is binnengehaald. Nog tijd om te schilderen. Het 
Oerol -  beleef - boek gaat het worden. Merien is om wat 
boodschappen bij de Jumbo. Op dat plein staan wel vier 
supermarkten! Dan wordt de motor gestart en gaan we … sluis 
Vlissingen gaat heel vlot! Westerschelde spiegel glad - motor 
bij - Truus geplaatst, haring schoongemaakt en ze stuurt tot 
aan Cadzand. Daar Belgische toestanden met kranen, die 
boven de duinen uitsteken. We krijgen wind: knoop of 9- 10 
uit het zuiden! Zeilen op en gaan … duurt tot aan Zeebrugge. 
Uurtje dus … Motor bij tot aan Oostende …” Bezeild op de 
motor” … noemt men zo iets. Het is als een fiets met 
elektrische ondersteuning. Zeilen en de motor bij voor de 
nodige voortgang. Je moet wel als je ergens wilt komen. Bij 
Blankenberge te veel zand voor de ingang. Men baggert … 
Men blijft baggeren……. Wind wordt NWest … 8-9 knopen. 
Zeehond steekt z’n kop boven water!  Met de stroom in de 
poep lopen we om 17.30 de haven van Nieuwpoort binnen. 
Box E 26. Wijntje in de kuip en daarna een karbonade met 
witlof … hmm gaat er wel in. Merien had het traject voor 
morgen al berekend…. ik doe het daarna nog even voor de 
controle. Klopt! Morgen 10.00 uur vertrek naar …… We 
denken Dover te halen. Wandeling over de haven met uitzicht 
op de IJzermonding. “ Hé is dat niet het konijn van 4 jaar 
geleden? Het blijft mooi!
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Het Weer 

Voor komende weer ziet de 
weer verwachting er goed uit. 
Goed genoeg om naar de 
Engelse kant over te steken. 
Voor vandaag zal deze eerst 
Zuid zijn, kracht 3 en later 
draaien naar NW ook kracht 3, 
mogelijk 4, maar dat hebben 
we niet gezien. Voor 
woensdag weinig wind en dan 
NO - wind tot kracht 4. De rest 
van de week ook langs de Zuid 
Engelse kust wind uit het N-
Oosten. Wat wil je nog meer! 
Er zal veel zon zijn en 
temperaturen tot boven de 25 
graden. Zomer dus! 

Vragen 

Als we vanmorgen nog lang 
moeten wachten voordat we 
kunnen gaan varen en de 
laatste uren op Omroep 
Zeeland afgestemd staan … 
komen er allerlei vragen in me 
op …… b.v. Hoe zou het met 
En - Passant zijn ? Wat gaan we 
doen als we die vermiste zeiler 

LOGBOEK 
Trajekt: Vlissingen - Nieuwpoort | 36 Mijl  Wind: Z - 3 / NW 3 Zon - Licht Bewolkt - temp: 20 graden

dinsdag 4 juli 2017

Goed gedaan Merien!

Volg ons op 
Marine Traffic 
Op find ship of 
AIS
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Gisterenavond vreselijk 
gelachen … eigenlijk 
om mij zelf. Je had me 
bezig moeten zien met 

de filmpjes. Nu had ik het programma “ trailer maken “ 
gevonden in mijn film programma en dacht dat te gebruiken 
om een Vlog te gaan maken. Dat is een Blog maar dan met 
veel beeld/ film en weinig tekst. Nou de teksten gaan 
automatisch en moeten dus her en der aangepast worden. 
Soms is het ook weer te gek, vanwege stomme of gekke tekst. 
Mijn eerste vlog is dus klaar maar nog niet op internet. Dat is 
weer een heel ander verhaal, bleek! Zegt Levi nog: “ zet je 
gewoon even op You-tube …” , maar ja ik ben boven de zestig 
en blond! Ik heb het even opgegeven na een uur bezig te zijn 
geweest. Morgen probeer ik het weer! Belooft, want dan 
kunnen jullie ook filmpjes zien! Het geheel duurt niet langer 
dan 1.20 minuten. Dat gaat super snel! 

Als Merien terug is van de boodschappen gaan we water en 
diesel olie tanken bij de Havenmeester. Alles vol. Aan diesel 
gaat er 36 liter in. Grootzeil gezet in het havenkanaal/ 
monding IJzer. Nieuwpoort uit. We  zien de zeilschool van de 
Bloso…. kinderen met gele helm en zwemvest. Als ze dat 
weten bij de WSVW komen er ook van die vierkante helmen….   
De motor weer bij op 2600 toeren, als trapondersteuning tot 
aan Duinkerke / Gravelines. Daar krijgen we de stroom mee en 
kan de motor uit. Heerlijk!  Op Slack ( moment dat er geen of 
weinig stroom is/ stroom draait ) trekken ze net met twee 
sleepboten een enorme ertstanker naar binnen! Voor de 
hoogovens daar. Die blazen een gelige rook, die je ervaart als 
sluier bewolking. Ook de zeeschepen in de traffic zone van het 
kanaal doen dat …De horizon krijgt er zo’n gelige wazige tint 
van … Zo zijn we vandaag in Frankrijk geweest en nu 
aangekomen in Engeland, waar de klok voor ons een uur 
vooruit staat. We houden voor het gemak Nederlandse tijd 
aan! Dover Coast Quard hoor je in Oostende al roepen en 
geeft een veilig gevoel. Als we om 19.00 uur het Granville 
dock in Dover in varen krijgen we dezelfde plek als de vorige 
keer. High Five! Wijntje , biertje, kipfilet met sla en we krijgen 
weer lekkere gloei “ Kikjes “ Komen helemaal op temperatuur! 
Morgenochtend maken we Dover nog even onveilig.   

Het weer 

Vanmorgen vertrokken in korte 
broek en T-shirt. Met zwemvest er 
over heen. Geen schoenen. Gezicht , 
armen en benen ingesmeerd met 
factor 20. Dat beetje zon van 
gisteren was al genoeg voor een 
rode neus. Zonneklep … een 
nieuwe … nu een rode want de 
blauwe kan ik niet vinden. Stukje 
afgeknipt zodat mijn krullen er 
overheen wippen. Zonnebril 
schoongemaakt met brillen doekje 
en voor Merien een zonnebril op 
gezocht. Het wordt een hele snelle 
… maar als de zon langzaam achter 
de zeilen verdwijnt … zo midden in “ 
het kanaal “ bij de oversteek … 
wordt het koud. Gaat de lange 
broek aan, een trui met lange 
mouwen over het t-shirt en mijn 
fleece vest. Sokken en dichte 
schoenen. Dan hou je het wel een 
poosje vol! Vandaag 9 uur gevaren! 
En er kwam steeds meer wind… 
maar niet meer dan 13 kn. dus 
prachtig voor zo’n oversteek! We 
lopen constant 5,7 - 6.1 door het 
water. Over de grond gaan wie bijna 
altijd 7,4 kn. 

Woensdag 5 juli 2017

Trajekt: Nieuwpoort - Dover |- 57 Mijl  Wind: NNO 3  Zon - sluier - temp: 20 graden
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Vloggen

Ik voel me als een prinses op de erwt

Trappegeer boei/ingang 
Zuijtcote
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Donderdag 6 juli : Traject Dover - Eastborne - 45 mijl NNO 4-5 afnemend 1 zonnig - zicht matig - 24 
graden.

�

Dover 

Bij het filmen van het links rijdende 
verkeer op de hoofdweg die naar de 
tunnel gaat, komt één stroom van 
oude “ sportwagens” met open dak, 
mannen met lederen helmen en 
zware zonnebrillen op me af. 
Geweldig! Oude en nieuwe kranen 
bepalen het gezicht van Dover. Op 
het terrein waar vroeger de 
Hovercraft vertrok, verrijst nu een 
nieuwe jachthaven. Tekening!

Helemaal opgetuigd bootje net als 
Bouw gezien 

Er zijn geen verbindingen mogelijk zonder code’s!        
Aan boord mijn tekening afmaken. Dat kan nog voor 
11.30 uur voor we vertrekken. We nemen twee uur 
stroom tegen, voor lief. Schieten als een pijl uit de boog 
uit de haven met het grootzeil al op om door de bonkige 
stroom tegenin de windse golven te komen. Het waait 
dan nog 17 kn. uit NNO dus wind in de poep! De motor 
bij. Bulletalie aan. Fok uitgedraaid en koers verlegd tot 
bakstagwind. We gaan dan voor de wind kruissen. Het 
duurt lang voor we Dungeness ( Engelse kerncentrale op 
een puntje )in zicht hebben. Het zicht blijft matig, de 
hele dag, al schijnt de zon, want onze lange broek wordt 
al spoedig verruilt voor een korte. Vandaag krijgen we te 
maken met een bootje van Boskalis, waarop een man een 
groot bord toon VHF 73! We zitten aan de rand van een 
schietgebied, of we vanaf nu 235 graden willen gaan 
sturen. Na de Baay van Rye mogen we richting 
Eastborne. Oké, doen we dan maar…… We krijgen te 
maken met een vliegen invasie, doordat de wind afneemt 
tot niets…. Zeekoeten, Jan van Genten zijn prettigere 
beesten. Tijd om te lezen, film te plakken en knippen, 
bonen doppen. Met dit zicht duurt het lang voordat we 
Beachy Head zien. Iets daarvoor moeten we rechts af. De 
sluis staat al open. Onze toegewezen box is al bezet. We 
varen in een andere. Later op de avond gaan we de 
havenmeester alsnog gelukkig maken door alsnog in een 
andere box te varen. Het was er maar net diep genoeg. 
Aardige buurman uit” de Put” Nieuwendijk is op de terug 
weg. Rondje haven gelopen. Merien belt met Guus: ligt 
op Jeysey. Marian in Malo opgestapt. 
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Zeilen 
Nou dat kan niet meer stuk 
vandaag! Als een speer liepen we. 
De wind ZW 3-4 … dus 10 - 14 
knopen. Voor ons hoeft het nooit 
harder te waaien. Hardebolle is 
in d’r element zeker met deze aan 

de wind- se koers. Eerst richting Beachy 
Head. Daar een slag maken en dan naar 

Brighton. Eindelijk weer een heel traject zonder de motor te 
hoeven gebruiken! De boten die een sluis eerder dan ons 
vertrokken zijn …. Lopen we die boot nou in?? Nee, zegt 
Merien, “ die komt naar ons toe “ … bleek geen waar. We 
lopen die 40 voet Jeanneau gewoon in …. Ook de winner 
10.20 …. Die gaat er ook aan! Felle zon maar er tegenin is toch 
een trui rond je nek … Op de golven doet bolletje het goed en 
ik stuur haar er prachtig overheen met een knoop of 6 soms 
6,1 … maar het log geeft eigenlijk te weinig aan. Dus gaan we 
nog harder. Geweldig! De krentenbollen gaan er ook goed in! 
Merien denkt dat Brighton nog verder weg ligt …..” Die stad 
daar, is volgens mij Brigthon", merk ik op. “ Of is dat dan New 
Haven” …Je zei net dat we de nul meridiaan al gepasseerd zijn 
… die ligt toch bij Brighton ?” Merien gaat nog eens op de 
kaart kijken …Blijkt hij de bulderstreet voor de Brighton pier 
aan te zien… Nou zeg ik: “ Dat kost je een rondje op de pier, 
als het treintje rijdt!” En Ondanks de “ omweg” zijn we toch 
nog eerder dan de Winner! Het grootzeil laten we heel snel 
zakken, als we de haven inkomen. Oeps, alles hangt dan voor 
je ogen en je raakt verstrikt in de touwen als je niet oppast. 
We vinden een plekje en de Winner komt langszij. Het blijken 
frans- talige belgen. Boot uit Kortgene. Overburen dus. 
Merien dacht nog dat ook deze pier afgebrand was maar de 
vrouwelijke havenmeester reageerde niet toen ik zei dat we 
wel met de elektrische trein naar de Pier gingen. Lopend langs 
de terrassen, de pizza tenten, casino en parkeergarage, langs 
het strand … met waterpijp rokende moslima’s, komen we bij 
de electric railway uit 1912. Brief op de kassa: “ helaas hij 
wordt opgeknapt , rijd niet “. Dat wordt een kant en klare, 
warme kip uit de supermarkt !  met sla…. en een glaasje witte 
wijn ….. 

S’avonds loopt het gedeelte haven wat uitgebaggerd wordt 
nog vol met drie boten uit Zweden, en een uit Denemarken. 
Echt internationaal hier! Leuk!

Log in …. 

Mijn logboek vanmorgen klaar 
gemaakt voor verzending …. 
maar helaas ik kom niet op 
internet! Meisje op het 
havenkantoor zegt:” Yes, wijst 
naar “Visitors “ There is it very 
Bad …. Op het kantoor helpt 
ze me verder en ook in het You 
tube kanaal ben ik weer een 
stap verder. Nu nog uitvinden 
wat Un ….huppeldepup 
betekend….. Inmiddels heb ik 
al 2 filmpjes klaar … nu nog 
uploaden dus. ( Nu even 
geduld a.u.b.) Testbeeld…. 

LOGBOEK
Vrijdag 07 juli 2017 Traject Eastborne - Brighton 25 mijl - ZW 3-4 zon - goed zicht - 23 graden
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Beachy Head
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Zaterdag 08 juli 2017 Traject Brighton - Chicester Kreek - 25 mijl - ZW 3 - 4 zon goed zicht  23 graden.

ANKERPLAATS 

Vandaag weer lekker opgeschoten in het traject. Het is prima 
weer en volgende week proberen we achter de Portland Bill te 
komen. Daar zijn we nog niet geweest en is alles nieuw! S’ 
morgens wordt het anker al in gereedheid gebracht. Bootje 
gesopt en gelukkig kunnen we na twee uur motoren, gaan 
zeilen. Het is naar de Bulderstreet niet helemaal bezeild, dus 
daar gaat de motor weer even bij. Op naar het baken, wat de 
ingang naar de kreek bepaald. Er komt nog een schip op 
gennacker voor ons varen…. Daar neemt de wind ineens toe 
toe 17 knopen in de poep.. de stroom tegen windje golven 
worden steeds groter. …. de genacker van onze voorganger 
gaat/ vliegt heen en weer …… spannend maar het gaat goed. 
Bij ons staat alleen het grootzeil nog. Als we in de kreek zijn 
halen we dat er af gaan op zoek naar een geschikte anker plek 
bij het strand. Dat had ik de vorige keer gezien… maar nu zijn 
we niet alleen….. Bij ons wint de wind het van de stroom. 
Diepte 4.0 meter. We zijn de enige Hollanders hier. 
Achterbuurman met zoon komt zwemmend langs en vraagt 
onze diepgang. “ twee meter”, zegt Merien. Man zegt dat er 
een richel zand ligt en dat die heel ondiep is…. Hij zwemt er 
naar toe en gaat staan …. tot aan zijn borst … oei, dan moet de 
wind niet draaien vannacht. Even later komt er ook een 
zandbank boven te liggen, vlak bij ons. Tja, wij hebben nog 
steeds 3.0 meter water … en op dit moment kunnen we niet bij 
ons anker ….. moeten wachten tot het water weer hoger is. 
Volgens de goeroe gaat de wind niet draaien, hooguit zuid en 
dat is nog gunstiger … We genieten van de zwemmers, alle 
eten wat aangevoerd wordt door de rubber bootjes en wat op 
het strand gegeten wordt, de zwemmers en …… je gaat het 
niet geloven …. Hé, daar rijdt een rubberboot! Hoog op drie 
wielen komt hij aangereden en rijdt zo het water in … willen 
klappen op en daar vaart hij … tot aan de zandbank die onder 
water staat … wielen weer uit .. rijdt weer … en vaart even later 
weer …. nou dat heb ik nog nooit gezien!  

Na het eten ga ik lekker schilderen en tekenen en de wekker 
gaat op 4.00 uur vannacht …. dan wordt het weer laag water.. 
We besluiten te blijven liggen.                                                        
De maan is vol. De lucht helder. De stemmen verdwijnen. 
Horen alleen nog vogels en het water wat tegen de boot 
stroomt ….. het is prachtig! 

SUPERMARKT 

24 uur open! Ook hier veel “ 
Organic”. Engelsen gaan 
gezond ! Jamie Oliver! Minder 
suiker, minder vet en het lijkt 
allemaal wel goedkoper dan 3 
jaar geleden. De pond staat ook 
maar € 1.17 Flink inslaan! Willen 
voor anker in de baai van 
Chichester en achter Wight. 

Bulderstreet 

Dit is geen straatje, maar een 
vaarweg. Op zee, onder aan een 
kaap ligt een lange strook met 
stenen, kilometers de zee in …. 
Ze zitten allemaal onder water, 
zijn dus niet zichtbaar en je kunt 
er niet over heen…. behalve op 
één smalle plek… Dat heet de 
“Bulderstreet”. Het kan er echt 
spoken en met veel wind zul je er 
omheen moeten varen. Vandaag 
staat er nauwelijks wind, dus 
gaan we het doen. Het stroomt 
er als een gek. Goed opletten en 
door varen!

7
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Zondag 09 juli 2017 Traject  Chicester  Kreek- Yarmouth ( Wight ) - 23 mijl - Z 3 - ZW 4/5 zon goed 
zicht  23 graden.

ANKERPLAATS  vervolg 

Merien is er al eerder uit ….. Heeft het touw een meter of zeven gevierd en we hebben nog 2 meter 
water onder de kiel. Is net genoeg …. maar we liggen nu in de richting van de stroom in plaats van de 
windrichting. We draaien met de motor achter uit … dan blijven we vrij … Luminieus ( lampje ! ) idee 
om het anker achterop vast te maken i.p.v voor op. Merien gaat dat doen en de boot komt weer 10 
meter verder te liggen. Het roer gaat helemaal dwars en zorgt ervoor dat het gaat werken als een 
scheerbord. Dat drukt als het ware de boot van de ondiepte af. We liggen weer op 4 meter water! 
Prima… kunnen weer gaan slapen. Rond 7.15 uur, als ik uit bed ben, draait de stroom en maken we 
weer voren vast. Niets aan de hand … nu gewoon wachten tot het diep genoeg is om ons anker op te 
halen. Het is bijna springtij. We genieten van het ontwaken van de ankerplaats …. Heel veel hondjes 
worden er stuk voor stuk uitgelaten. Het lijkt de Carib wel, Dominique! 3 grote Duitse herders 
hebben de tijd van hun leven. Prachtig! Naast het bootje wat scheef op het strand ligt wordt een 
kleedje uitgespreid voor het ontbijt. Vissertje op het bootje vlak onder het strand is al volop bezig met 
zijn hengels en netjes… Achterbuurman met zoon slaapt nog als wij vertrekken om 11.30 uur. Net had 
ik een app-je van Leonie. Die had gisteren met Henk een hele zware dag gehad: het afscheid van Frans 
Maas en Freddy  Franssen, de collega van Henk. Er waren wel 800 belangstellende in de loods op de 
haven in Breskens. Twee ruwhouten kisten stonden er met handvaten van touw. Het frere de la cote 
was er ( oud zeilersgilde ) met een soort Zorro cape en piratenhoed, die de ereboog maakten. Zelfs zijn 
kleinzoon, die bij het ongeluk was, heeft nog gesproken. Dat is ongelofelijk indrukwekkend, appte ze. 
Het begon om 13.30 uur en om 17.30 uur waren ze pas weg …. Ik app haar terug met nogmaals heel veel 
sterkte ….

SOLENT 

Bij de in/uit gang van de kreek gaan de zeilen op en met een knoopje of 7 wind zeilen we met een knik 
in de schoot de Solent op. Dat is het vaarwater tussen het eiland Wight en het vaste land.                   
De forten voorbij.. veerponten … hovercrafts die af en aan varen … de spinnaker tower in Portmouth. 
Bij Cowes een drukte van belang… kanonnen geven het startsein voor een wedstrijd met klassiekers. 
Prachtig! Ineens steekt de wind op en veranderd naar ZW tot 17 kn. We maken een slag naar de 
Beaulieu river en dan een slag naar Newtown kreek. Zeilen af en erin! Vinden een plek voor ons anker 
op 5 meter diepte tussen de vele andere schepen. Volgens de plotter liggen we weer op een rand van 
diep en ondiep. We doen een kop koffie en vertrekken verder naar Yarmouth. Gewoon een jachthaven. 
Daar krijgen we van de havenmeester een plekje toegewezen naast een Sadler 34. Een jonge vrouw geef 
ik mijn achtertouw en ze springt met mijn touw over haar achter schip op de kant en staat daar een 
beetje te trekken. Ik denk;” wat hebben we nou …. Je had dat touw op je eigenschip achter vast 
moeten maken” !  Voren pakt de buurman het touw van Merien en roept dat het te kort is … Ja 
natuurlijk… hij wilde dat ook meteen op de wal vast zetten…. Meestal zet je alles eerst op de boot 
naast je vast en brengt daarna lange fijne uit naar de wal ….. maar ja, je bent hier in Engeland en hier 
hebben we wel meer andere zeemanskunsten gezien….. We zetten de kuip tafel.. doen aperitieven, 
havenmeester betalen, folders halen, bustijden bekijken, rondje dorp en proberen de Wifi. Die doet 
het! Hé en eindelijke weer contact met Dominique. Ze is op Aruba. Nico is nog niet vertrokken uit de 
Azoren en ze heeft een mooi filmpje gemaakt. Life muziek klinkt uit de kroeg ….
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Maandag 10 juli 2017 Yarmouth ( Wight )- ZW 5-6 zon goed zicht  23 graden.

Vanmorgen geen wekker, lekker gedoucht, ontbijt in de kuip, boot naar voren aan de steiger gelegd, 
koffie, spullen pakken en naar de bus. De bus gaat toch eerst naar The Needles en daarna naar 
Newport. Onze belevingen van een leuke dag.

BUS IMPRESSIE’S 

De roverkaart bestaat nog. 2 x £15,- voor 48 uur. 
Hier ook droog gras. Enge man in de bus met overal 
dotten en bulten op z’n hoofd/ gezicht maar ze zijn 
ook zichtbaar ook door z’n T - shirt heen. brrr. 
Veewagen als camper. Bus houd takken hoog. Geen 
driehoekig bord spelende kinderen maar Eldery 
people …..  Een kerkhof in je tuin? Versauto haalt 
aardbeien thuis op. Fel paars gekleurde heide. 
Prachtig uitzicht over de Solent. Stoere Landrover 
met smily hoesjes over de lampen. Veel verveloze 
overstekken en ramen, zeker bovenin. 
( dubbeldekker ) Weinig zangvogels- veel kraaien en 
koutjes. Veel goed doel ( charity) winkels die 
tweedehands verkopen. Echte rode telefooncel. 
Bijna ieder huis heeft een erker … bij kleine huizen, 
kleine voortuinen, waar alleen de vuilnisbakken in 
passen of een auto. Er stapt een “ Erremuenaar” in 
de bus.. praatje met heel veel Yeh..Yehhh… ’s 
Geitenfarm. Hier kun je vanuit de bus appels 
trekken! Lakenvelders of andere korte dikke koeien 
met een wit middenstuk? Bomen in de wei voor 
schaduw koeien. Ouderen pas gratis openbaar 
vervoer. Met hagen verdeelde stukken heuvelig 
land. Na Osborne house stapt warempel een trivera- 
plissé jurk met bloemen in de bus. Daar rijdt de 
buschauffeur net als Ton Koole op St. Maarten.

OSBORNE HOUSE 

Het zomerpaleis van koningin  Victoria en haar 
Albert. Het is typisch neoclassicistisch met 
ornamenten gegoten en aangeplakt in gips. Hier 
noemen ze het Victoriaans.  Nog nooit zulke 
mooie slapend, weergegeven kinderen gezien in 
marmer. Kinderen waren hun lief … ze hadden 
er negen! De bedjes en de wieg… hun kleine, 
grote stoelen en tafel …. Voor hun werden 
huwelijkspartners gezocht in alle landen van 
Europa, opdat deze geen oorlogen meer zouden 
voeren. Victoria heeft 60jaar geregeerd, vanaf 
haar 18 e. De eetkamer met uitzicht over de 
Solent. De andere eetkamer waar de belangrijke 
gasten ontvangen werden, was geheel in 
Indiasche stijl. Heel indrukwekkend! Zijn was 
tenslotte keizerin van India. Wat me erg 
aangreep was een portret in aquarel van Victoria 
toen ze overleden was. Ze was opgebaard in haar 
bruidsjurk omdat ze hoopte in het hiernamaals 
Albert weer te ontmoeten. Hij zou haar dan 
meteen herkennen. Voor het schilderij zat een 
groen gordijntje……
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Dinsdag 11 juli 2017  Yarmouth - ZO 4 - 6 naar  N 6 miezer - zwaar bewolkt - regen  - 19 graden

Ontdekking Piratenhol 

VENTNOR                                                                                 
Het is wat als je op zoek gaat naar een Botanische tuin die ten 
westen van Ventnor ligt, aan de kust en je komt in een piraten 
hol terecht! We hadden net ons stokbrood op en we lopen in 
westelijke richting vanuit Ventnor over het public footpath. 
Waarschuwingen voor gevaarlijke kliffen … steile paadjes naar 
boven door de bossen, trap naar beneden die weer uitkomt op 
een beekje, waarover een bruggetje … waterwingebied, maar 
nog steeds geen botanische tuin. We gaan in paadjes die 
uitkomen in privé tuinen … fout dus… dan weer  maar naar 
beneden het brede pad volgen, maar “ verder dan dat huis ga 
ik niet”, zegt Merien. Het is een prachtig “Pippy Langkous 
huis” en daarbij een wit torentje. Als we daar zijn is het een en 
al verbazing! De golven slaan tegen de stenen … muurtjes, 
houten schuurtjes, aangespoelde boeien, touwen, netten, 
slaaphuisjes of huisje om te eten… schattig! Je kunt er een 
zeekano huren, maar is vandaag gesloten. Gelukkig verkopen 
ze er koffie en kunnen we naar 
het openbaar toilet. Het is 
alleen nog maar een steile trap 
op tussen alle huisjes door naar 
boven en we komen ineens in 
een hele sjieke bewoonde 
wereld waar de bushalte op 200 
meter van ons vandaan is. 

2 e dag met de Rover 
kaart. 

Internetten op het 
havenkantoor is geweldig! Met 
de bus naar Newport. Daar 
overstappen op de bus naar 
Ventnor. Onderweg worden de 
bomen gevormd/ 
onderhouden door de 
dubbeldeks bus die de 
onderkant van de bomen raakt 
en de struiken aan de zijkant. 
Ventnor is een oude 
Victoriaanse badplaats 
gebouwd tegen een steile 
rotswand, zodat iedereen vrij 
zicht heeft op de zuidpier en 
de wegen steil of schuin naar 
beneden of boven lopen. 
Krabsalade bij de pier als 
vulling voor de mee gebrachte 
boterham, opgegeten bij de 
halfpipe met uitzicht op zee en 
het geluid van aanstormende 
golven.  

HARDEBOLLE 
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Woensdag 12 juli 2017  Yarmouth - Weymouth - 32 mijl - N 5 - Var - ZW 3 bewolkt - zon  19 graden 
Ontdekking Piratenhol 

De was en 
schoonschip 

Gisteren nog bij de 
havenmeester gevraagd voor de 
wasmachine: van 6.00 - 24.00 uur. 
munten kopen op het 
havenkantoor. 6.00 uur engelse 
tijd = 7.00 Hollandse tijd. Moet 
kunnen! 2 machines tegelijk is 
net genoeg. Het worden er drie. 
Machine met vin doet het werk. 
He, hij centrifugeert nog ook! 
Eigenlijk nauwelijks tijd gehad 
om aan mijn film te werken………
Schoonschip gemaakt en volle 
tanken water en diesel. Nog 

IMRAY kaarten gekocht in een 
winkeltje wat helemaal bol staat 
van de snuisterijen. De drempel 
was het hol van, helemaal 
uitgesleten, zo erg dat er wel een 
kat onderdoor kon.  

11

Gisteren avond 
lagen we ineens 10 
Cornish krabbertjes 
voor ons. Leuk! 
Clubtocht?

Weymouth 
Drie jaar geleden was deze plaats, samen met Wim en Leni, 
onze verste bestemming. Nog veel leuke dingen: Vissers op 
de punt van de haven. Andere punt zwemmers en springers. 
Het fort. Schattige huisjes in sprekende kleuren geel en 
blauw. Vis and Chips etende mensen op de kademuur, uit 
kartonnen doos, piepschuim bak of papier. Alles gebeurt hier 
op de kademuur: Vissende volwassenen met kinderen met 
draadje en aas: kind op een kleedje voor de muur kleurt een 
kleurplaat. Bier en Sangria drinkers. Diepgaande gesprekken. 
Kademuur… Gezellige kroegen en restaurantjes. Gezellige 
drukte en dat al op woensdag, wandelaars, drinkers, eters …. 
Ook voor honden staan er overal bakjes water. Vissersboten 
afgewisseld met hele grote jachten … kleinere net als wij 
liggen aan de zuidkant. Meeuwen schreeuwen en 
ondertussen schijnt de zon en is mijn lange broek te warm. 
De havenmeester betaald, eten gekookt, Marja gebeld en 
Jikke appt dat bij hun de regenmeter is overgelopen! Nou, 
daar zullen de boeren lachen…. Livemuziek klinkt over de 
haven en meisjes sjansen te veel te korte broekjes ……. Wat 

een sfeer heeft 
deze plek!

De reis  

Rond 13.00 uur vertrokken. i.v.m. tij 
kunnen pas s’middags weg. Tij is 
steeds een uur eerder hier. Het blijft 
dus 13.00 uur. Wind noord 17 kn 
nog, maar naar de Needels toe 
perfect. Daar slack en kunnen zeilen 
tot St. Alban’s legs. 240 graden 
gestuurd om er zo ver mogelijk over 
de richel heen te komen, zodat we 
de minste last van overfals hebben. 
Dat zijn stroomrafels met vele korte 
golfjes.( golven) daar moet de motor 
bij en toen we bij Weymouth 
kwamen stond de wind ZW 8 kn. 
Goed gepakt dus!

Toch nog 
gevonden!
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Donderdag 13 juli 2017  Weymouth - Brixham - 45 mijl - ZO 2 naar ZW 3-4 naar W 3-4  zon - 
lichtbewolkt - 23 - 19 graden

  

Ritme van de dag 

Om 5.00 vertrekt inderdaad 
de buurman. Geen last, maar 
ik hoor het wel. Om 9.30 uur 
lopen we nog even de 
binnenstad in… klein 
boodschapje, flappen getapt.” 
Je kunt nog voor anderhalf 
uur makreel gaan vissen 
Merien”, het kost maar £10,- 
Ander keertje dan maar. Ik 
maak een tekening van het 
havenkantoor aan de 
overkant. Aardige Engelsman 
komt vragen naar de code van 
het toilet. Kan het niet vinden.. 
overheen geplakt. Cathalien 
belt nog voor de cursus en ik 
bel Jikke nog omdat die met 
vakantie gaat. Nog even 
iedereen horen….  

Portland Bill 
Best spannend vandaag! We moeten rond de Portland Bill als we nog 
een baai verder willen. De Portland Bill is het einde van een 
schiereiland wat wel 15 mijl van het vaste land de zee in loopt. Daarbij 
lopende waterdieptes van 10 meter naar 40 meter diepte. Tel daarbij 
de stroom op en je kunt er rekenen op hele vervelende overfalls. We 
hebben hier nog nooit gevaren, maar de verhalen liegen er niet om. 
Merien rekent het uit … we moeten op de kentering van het tij daar 
zijn, op slack dus. Dan staat er geen stroom! Op dat tijdstip liet men 
ook de caissons vollopen in het stroomgat van de afsluiting van b.v. 
de Veerse gat dam. Merien rekent het nog een keer uit… en nog een 
keer en komt tot de conclusie dat we … als we om 13.00 uur 
vertrekken er op het goede moment moeten zijn. Dus doen we dat. 
Er staat bijna geen wind. Er komen ons al boten tegemoet … die zijn 
er al over!  Clemens Kok besteed er in zijn vaarwijzer een hele 
bladzijde aan maar komen niet verder dan dat je ronding tot op de 
minuut kunt plannen. Je moet er gewoon zijn tussen 40 min en 1 uur 
voor HW Dover! We passeren Portland haven. Dat is waar men in 
WO II de invasievloot van Normandië heeft geïnstalleerd en klaar 
gelegd voor vertrek op 6 juni. Dan krijg je nog een rots met een 
afloop naar beneden tot aan de vuurtoren. We zien caravan’s en een 
hele boel kleine huisjes. Het lijkt wel een soort expeditie.  Daar nog 
een expeditie …. Er komen zeker zo’n 30 kajakken rond de punt 
geroeid. Dan moet het voor ons ook te doen zijn om daar te varen… 
en dat was ook zo. Makkie eigenlijk! De Alderney Race is erger! Veel 
erger! Daar spat het water door de stroom omhoog. Merien heeft 
goed gerekend, want nu staat er geen stroom, en komt het water ook 
niet omhoog op de richels van diep naar ondiep! Wat een prachtig 
stuk rots staat daar. We maken een foto, want tijd om even te 
schetsen hebben we niet. Prima zo…. Het zeil staat wel bij, maar ook 
de motor blijft aan en Truus gaat er op! We sturen 263 graden, 
richting Brixham/ Torque maar hebben dat nog lang niet in zicht. Pas 
als we Portland Bill achter ons niet meer zien, komen langzaam de 
contouren van de andere kust in beeld. Soms hebben we boten op de 
AIS die er helemaal niet zijn! Er varen wel twee oorlogsschepen in de 
verte … zouden ze hun onderzeeërs gestuurd hebben? Tegen 18.00 
uur ga ik eten koken. Dat is altijd weer een beleving op een 
schommelend schip. Dat het gas bijna op gaat en daardoor steeds 
uit… maakt het alleen maar lastiger. Ook loopt m’n vet weer naar één 
kant, maar dan moet je het gasstel ook maar cardanisch zetten! Dat 

doe ik niet, want daar wordt ik zeeziek van 
als ik er naar kijk … al scheelt het nu ook 
niet veel. Merien gaat eerst eten en als ik 
een beetje naar de horizon kan kijken kom 
ik weer bij. Voor dat wel bij Brixham zijn 
heb ik al gegeten. Het smaakte….. Kippen 
borst filet. De champions heb ik er niet 
meer bij gedaan…. Wel de sla.

In Brixham krijgen we een box toegewezen … Ik verstond nr 14 … 
we leggen hem in nr 04 maar hij moest in 40 … dus doen we dat 
maar. Wel verdiend wijntje in de kuip! De fanfare speelt. Koor 
zingt. Internet is niet gratis, dus hebben we even geen!
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Brixham 
Volgens Merien is dit de enige plaats in Engeland waar men vist 
met de boomkor. Het is dus een vissersplaats! In de jachthaven 
missen we de sfeer en de beslotenheid van Weymouth, maar dat 
komt helemaal goed als je door het havenkantoor de 
wandelboulevard op gaat. “ Oh, kijk wat een leuke boulevard!” “ 
Kijk die tuintjes …allemaal aangelegd door vrijwilligers”! Oh, moet 
je dat schaap zien”… Het heeft met touw omwikkelde horens, een 
kop en een romp als een soort kist bekleed met visnet touw. 
Duiven zitten in rioolbuizen in een steile wand. Sloven drogen aan 
de waslijn over een nauw steegje heen. Replica van de Golden 
Hind, het schip waarmee sir Francis Drake de oversteek maakte 
naar Amerika.Vissershaven met trawlers is alleen toegankelijk met 
pas. Wel zichtbaar vanaf het toegankelijke dak boven op de 
openbare toiletten. Door een visserman wordt het verhaal verteld 
aan een schoolklas. Ook prachtig zijn de gekleurde huisjes rond de 
oude haven, de terrassen, de winkeltjes, de rondvaartboot 
verkopers. Deze sfeer is echt vanuit de jachthaven niet te voelen en 
te proeven. We lopen verder langs het voetpad langs de kust in de 
hoop meer te zien van de vissers schepen. Die zien we niet. Wel 
hoe touringcar bussen ladingen vol bejaarden droppen voor een 
bezoek aan de stad.

Museum 

Daarin zien we dat op de weg naar Berry’s Head ( gaan we morgen 
naar toe) ook de oude grotten zijn. Daar is ook het fort uit de tijd 
van Napoleon, gebouwd met stenen uit de omgeving. In de WO 1 
zijn er vanuit België wel 1600 mannen/ vrouwen / kinderen 
gekomen met hun vissersboten om hier een nieuw bestaan op te 
bouwen. We zien een prachtige documentaire hierover. Het verhaal 
van de Mayflower … de boot die in 1620 van Plymouth naar 
Plymouth voer in Amerika met 102 kolonisten die vanwege hun 
geloofs strijd met de anglicaanse kerk in Leiden waren 
ondergedoken en nu naar Amerika gingen om daar mensen te 
bekeren. Leuke visserstrui gezien en gekocht voor Merien. Een 
Bretonse streep met houtje touwtje. 

Tekenen en stokbrood eten op de tribune bank aan de haven. 
Beneden ons zitten twee op elkaar lijkende vrouwen met dezelfde 
kleren aan, net iets anders van kleur en strak achterover gekamd 
haar wat eindigt in een knotje. Aan weerskanten van hen zit een 
man. Ze genieten van het passerende publiek, voorzien het van 
commentaar, lachen om elkaars opmerkingen en roken nog een 
zware shag. Alle vier hebben ze een stem alsof ze als bas in een 
koor zingen. Ik moet heel erg denken aan de ouwe hoeren van Paul 
de Leeuw.  Op de terugweg kopen we een kabeljauw. Die smaakt 
heerlijk!

Engelse tijd 

Wij houden Nederlandse tijd aan! 
Dat heeft diverse voordelen. Met 
de berekening van de stroom kun 
je gewoon uit het Nederlandse 
boekje Wemeldinge de stroom 
berekenen. Ook ben je overal 
veel vroeger, want je loopt 
gewoon één uur voor! Dus zeven 
uur uit bed is zes uur Engelse 
tijd . Je hebt dan nog ruim de tijd 
om b.v. een toeristengids door te 
nemen voordat je de 
wandelschoenen aan trekt. En als 
het zo uit komt zeg je gewoon … 
in Engeland is het nog maar 
22.00 uur vanavond. 

Avond concert  

Vanavond in St, Mary’s park… klinkt 
een beetje of we net als vorig jaar in 
Varberg bij de Josti band terecht 
kwamen …. “Zeker een half uur 
wandelen”, zegt de havenmeester. 

Vrijdag 14 juli 2017  Brixham - WN 4  lichtbewolkt - Zon  19 graden
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Schaap in tuintje 
langs de boulevard. 

Replica schip van Sir 
Francis Blake

Tekening en Foto

40 mijl zicht …. Weymouth   

Oostelijke havendam met vissers en achtergrond 

Groeten                        
uit  Brixham

14
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Verbazing 
over het uiterlijk van heel veel mensen 
die we tegen komen. Veel ouderen 
lopen met een stok … Velen hebben 
echt te veel vis en chips gegeten…Hele 
slechte houding, slechte benen met veel 
vocht, dikke rode plekken en het 
schoeisel……. veel teenslippers, 
uitgetrapte pantoffels, tenen steken uit 
over de rand van de sandalen …alsof 
men geen fatsoenlijke schoenen kan 
kopen? Hier hebben osteopaten en 
Orthopheten nog heel veel werk. En 
sommigen mensen zijn nog niet eens 
oud en lijken op een hangbuik zwijn 
met tatoe's ( ohhhhh mag ik eigenlijk 

Berry’s 
Head 
Het is een hele klim … bovenop is het wel plat … maar je moet er 
toch naar toe! Door de bossen met planten die lijken op mijn 
kamerplanten van 30 jaar geleden. Op de wei komen je heerlijke 
geuren te gemoed: koolzaad, meidoorn, bramen …Ruïne van fort 
verdediging Napoleon veel bloemen, distels en putters. Ver uit 
stekende kaap in allerlei groenen en stapeling van stenen, begroeit 
met korstmossen en op een rots een bosje bloemen neergelegd als 
stille getuigen. Daar tussen een chalet park. sttttt… een goudvink 
gesignaleerd en een tjif tjaf. Café gevonden in lighthouse. Erg 
druk met ontbijters. Café met Nederlands sprekende jongen. 
Kende Brugge en Groningen. Hij vroeg of we ook een hond bij 
ons hadden. Die kregen allemaal een hondenkoekje. Zoveel 
honden; geschoren cockers ook in zwart- wit, bonte flat coats, 
een ware jachthonden Inn. Wat weer een totaal ander publiek: 
meer met de natuur, gezonder …. enz. Vogelhut met uitzicht op 
grot ingang, aalscholvers en mantelmeeuwen.

“Hard ebolle” , zo noemen ze ons hier ….krijgt bij het bijboeken 
van één nacht een “ visitorscart” . Je krijgt dan bij verschillende, 
aangesloten havens na zes overnachtingen er één gratis en … veel 
belangrijker … gratis Wifi … en de kaart kost niets! Werkt als een 
trein!

Boodschappen bij de Tesco.

Kinderen zijn overal hetzelfde: Tut erin, kokkel erbij en ze slapen 
…. Je geeft ze een vistuigje … draadje met aas en een emmer en ze 
gaan enthousiast krabben vangen! Vandaag zien we ze weer! Maar 
het mag hier niet overal. We zien geen busvolk vandaag wel varen 
de ferry’s af en aan van hier naar Torque en terug. Het lijkt 
Volendam - Marken wel! Coast Walk naar Fishcombe cove. We 
nemen er koffie en ik maak een tekening van de trapjes die 
uitkomen op het strand … al die structuren, de stenen, de rotsen, 
de boogjes, de begroeiing. Prachtig!

Wie is waar 

Noordvaarder in het Nrd- Oost 
zeekanaal bij Brunsbuttel.                 
Kokkel in Wolphaartsdijk.                
Harrewar in Delette Frankrijk  
Lonestar nog in Wolphaartsdijk 
( agenda problemen)                                            
Kleine Jager nog niet vertrokken

Na het eten pompen we de 
rubberboot op. Gaat op het voordek…. Morgen de River Dart 
… dan hebben we hem nodig om aan de kant te komen.

Zaterdag 15 juli Brixham Licht bewolkt - W 4-5   19 graden
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Vandaag verkassen we 
weer… naar DARTSMOUTH 

Mooi zeiltochtje rond Berry’s Head nadat we water en diesel 
ingeladen hebben. Alle apparaten heb ik vannacht opgeladen, 
maar toen ik mijn fototoestel pakte zag ik de batterij op rood 
staan. Gelukkig had ik nog een volle bij me… Bij Berry’s Head 
kunnen de zeilen op en we moeten twee slagen maken … en 
dan zijn we er. 13 mijl op de teller. Dat is nog eens een keurige 
dagafstand! Ineens 4 Hollanders op de rede. Binnen varen is al 
een beleving tussen twee hoge rotshellingen, waarop aan 
beide kanten hele oude burchten staan. Dan door naar de 
stad. Aan rechteroever Kingswaer, aan linkeroever 
Dartsmouth. Op de rivier een levendige drukte van jachten, 
vissers, rondvaartboten en ferry’s. Ook horen we de 
stoomtrein, die hier onderlangs de haven zijn station heeft. 

Als we eenmaal afgemeerd zijn, koffie hebben gedronken, 
korte broek aan, rubberbootje eruit met motortje er in … gaan 
we naar de stad. Goed dat we dit voorjaar in de Carib nog wat 
geoefend hebben met Dominique! We verliezen promt een 
roeispaan, omdat die eruit klikt als Merien er op gaat zitten. 
We hebben hem zo te pakken en landen spoedig in het dincky 
park aan de boulevard. Vast. “ Zo… wat is het hier leuk” …. 
ziet er goed uit en het is ook goed: Mensen relaxen aan het 
water …. krabben vangen aan een touwtje … al meer gezien. 
Man op een bankje slaapt. Vrouw naast hem knikkebolt en ik 
zie haar ogen wegdraaien… slaapt ook! Hé, een sluisdeurtje 
naar het binnenhaventje en een stationsgebouw waar men 
ijsjes verkoopt. Leuke winkelstraatjes en trapjes naar de boven 
stad. Bankje met uitzicht op Kingswaer. Daar is het 
bierfestival en horen we shantykoren zingen. Veerboot? Een 
sleepboot met langszij een ponton vaart auto’s en personen 
heen en weer. ( gefilmt! geen gezicht… ) Bankje aan een heel 
oud straatje met alleen maar keitjes op de grond en wat uit 
komt op een fort van 1609 is volgens mij een uitstekende film 
lokatie! Door de schietgaten hebben we zicht op de twee 
burchten. prachtig! “ Oh … een echte stoom radarboot” ! Op 
de andere bankjes nog meer uitzicht genieters en fish and 
chips eters. Tarieven Yachtclub te doen! He, is dat daar niet 
zo’n Grand Soleil tje net als ons? Merien is er al naar 
toe en staat al met die mevrouw een praatje te maken 
…… Leuk. Ze hebben hem vier jaar geleden op de 
Hamble gekocht. Morgen gaan ze op vakantie naar 

Hulp 

Eenmaal in Dartsmouth gaan we 
maar aan een van de lange 
pontons liggen. Dat was het 
goedkoopst volgens boek 
Clemens Kok. Weten niet of het 
goed is? Boek van Kok zegt nu 
niets. Ik ga het aan de mannen 
vragen, die net zijn aangekomen. 
De “Grover” gevoelens barsten 
weer los: Ik moet kanaal 11 
hebben en dit is een ponton voor 
ligplaats houders. Daar mag je 
alleen blijven liggen als de 
ligplaats houder niet thuis komt. 
Dank je we. Kanaal 11. Leuke 
jonge man in rubberboot komt 
naar ons toe, zegt hij. Vaar maar 
achter mij aan … wij de rivier 
over ….. en hij wijst ons de plaats. 
Oei er staat veel stroom op de 
rivier en het plekje is niet echt 
groot. Hardebolle wordt er 
precies in geparkeerd! We 
krijgen de complimenten! We 
betalen voor 2 nachten £44,- . 
Ook dat valt reuze mee. Het zou 
hier immers ontzettend duur zijn! 
Dank je wel! Dat moet je hier 
ongeveer 100 keer per dag 
zeggen….. of sorry … Eigenlijk 

staat het niet in het woordenboek 
van Merien … maar het gaat 
goed zo en het werkt! 

HARDEBOLLE

Zondag 16 juli traject Brixham - Darthmouth  13 mijl  Wind: W 4 Licht bewolkt - zon - 20 graden  
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Bretagne. 

Bij het “ station”  een drink stop. Als andere mensen een 
tafeltje verlaten, land er een meeuw met uitgestrekte vleugels 
op de borden en kopjes die zodoende een brekend lawaai 
maken…..      In het stadje vinden we nog vier galerietjes … dat 
zijn er dus al zeven, een markt aan een binnenplein en een 
folder van de VVV. Heel leuk allemaal! 

Terug aan boord gaat ons laatste stukje Gouda er aan bij het 
aperitief ….Diner met lamsnek en paprika met gebakken ui.

Voor morgen leg ik de oplaad lampionnen buiten … kunnen 
we die morgen gebruiken.. We hebben hier geen wal stroom 
en geen Wifi … moeten zuinig zijn dus. 

Op de rivier wordt het rond 20.30 uur echt stil…. Al schoten 
ze de kraaien nog even weg …. We hebben een direct uitzicht 
op de rivier ….. Wat een hotel die Hardebolle ! 

17

Linker - en rechter oever Darth

Uitzicht op de ingang van de DarthHet lijkt wel een decor uit een film
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De Stoomtrein …. 

Vandaag besluiten we, na het ontbijt en het belletje met 
Bouw dat we toch maar met de stoomtrein mee gaan. De 
zeekadetten komen nog langs in motorbootjes: Dan staat er, 
op de boot, in donkerblauw gekleed een kadet, één met 
geweer voor op en één met een geweer achter op. Ze zeggen 
vriendelijk gedag….. De buren zijn al vertrokken, dus kunnen 
we gerust de motor een uurtje stroom laten draaien. Dan 
pakken we alles in voor een dagje uit …. broodje, fruit, water 
en we nemen de vuilniszakken mee, die in de containers 
moeten die op een drijvende ponton staan, midden in de 
rivier. Dincky parkeren we in Kingswear op rechteroever dus. 
Vandaar uit gaat ook de trein. Kaartje gekocht, koffie in de 
restauratie …. daar komt de trein …. Oh wat ziet de 
locomotief er mooi uit! Zwart met gouden letters. Hij heet 
“Braveheart”. Alle in het zicht zijnde koperen leidingen zijn 
gepoetst. Trein moet voor - dan achteruit - wissel om - 
achteruit - vooruit rijden maar en filmen! Oh, wat is het mooi 
hier! Je ziet onze boot en die van anderen liggen op de rivier. 
Trein klimt… dan een brug met van die bogen weet je wel ….. 
heel hoog … oehhhhh duiken we een tunnel in… Agatha 
Cristie schreef hier haar trillers … We zijn net twee kinderen 
die voor het eerst in de trein zitten…. heerlijk! Station 
Churston! Nog twee stops en de trein rijd langs het strand …. 
alle mensen op het rode zandstrand staan stil en zwaaien…. 
leuk! Natuurlijk zwaaien we terug! Als de conducteur op zijn 
fluitje blaast … antwoord de trein Fuuujuuu met een wolk van 
stoom en daar gaan we weer. Op station Paignton gaan we 
eruit. De volgende trein terug is om 14.15 of 16.15 uur. 
Paignton heeft een pier ….. nou die kan niet tippen aan de 
pier van Brighton. Dit is echt een gok spelen hal! Dat hebben 
we snel gezien. Ook de kermis hebben we snel gezien ….. dan 
ga ik mijn oude briefje van 5 pond maar inwisselen bij een 
bank voor een nieuwe en dat lukt. Ook nog maar om 
postzegels bij het postkantoor …. kan ik kaarten schrijven … 
Hé er is hier een Lidl…. die hier zomaar de plas over 
gestoken? Op het station aangekomen, zien we leuke cadeau 
tjes voor de thuisblijvers. Die nemen we mee en ook take 
away koffie. Als je geen melk wil, krijg je extra koffie …. Op 
het perron kijken we naar het schouwspel: “Hoe sop ik een 
trein! “ Hij ziet immers zwart van de kolen. Daar komt 
Braveheart weer aan en daar gaan we weer … tjoekke tjoekke 
tjoek … langs de turntable …. met verlichting aan door de 
tunnel …. langs het diepe dal waar de bootjes voor anker 
liggen … Hou je kaarten maar gereed voor inspectie! En al is 
de conducteur in Goes origineler met het knippen van de 
kaartjes en de treinstellen ouder … dit was toch wel erg leuk 
om mee te maken. 

Filmdecor 

Sommige mensen krijgen nog een 
ansichtkaart …… met de tekst:

Prachtige reis hier naar toe. Soms 
is het net alsof we in een Engels 
filmdecor zijn beland. 
Keienstraatje langs de kade, 
uitkomend op een fort. 
Stoomtrein langs de kust en de 
haven. Radarboot op stoom. 
Galerietjes in de stad, een oude 
marktplaats. Aan weerszijden bij 
de in/uitgang van de rivier een 
burcht. Sfeertje! Prachtige oude 
bomen tegen de heuvels. Land 
omzoomd door heggen. Prachtig! 
Genieten! Ilse en Merien

Maandag 17 juli 2017 Dartmouth  wind: variabel 1-2 zon met soms een wolk    22 graden

18

S’avonds gaan we uit eten in het 
clubhuis met zicht op de kalme zee … 
stilte voor de storm ( die morgen komt ) 
en al is niet alles precies zoals het moet 
… de biefstuk niet zo geweldig, weinig 
groente en de friet klef … 2 jonge 
mensen doen ontzettend hun best en 
zeggen wel 10 keer dank je wel. 
Ondertussen komen er 2 Hollandse 
jachten binnen.
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Gisteren avond 17/07 

Jagen/ schieten ze weer alle vogels 
weg … Het lijkt wel vuurwerk …

Kleurde de lucht grijs met knal 
rood….

Deden ook onze zonne-energie led 
lampion lampen het! Morgen weer 
in de zon leggen! Mijn eerste 
zonnecollectoren doen het !

Gezellig nog even met de eigenaar 
van de Grand-soleil 40 gesproken, 
over het weerbericht voor morgen 
en wat de mogelijkheden zijn voor 
Salcombe.

Dinsdag 18 juli 2017 Dartmouth O 5-6 zon in de middag regen met paar klappen onweer 20 graden

Wie was waar 

Dinges : Marja en Kees gisteren in 
Nieuwpoort.

Blog Harrewar: 
www.harrewar.jouwweb.nl

Dartmouth cultureel 

Leuke wandeling in de zon naar de burcht op Linker oever. Onderweg nog 
drie galerietjes gezien. ( 10 in totaal ) Heuveltje op, heuveltje af. 
Ansichtkaarten gepost. Bij de burcht bezoeken we eerst het kerkje met 
een tongewelf in het middenschip en een provisorisch spitsboogje in de 
zijbeuk. Het is heel lieflijk allemaal. Kerkhofje rondom en een uitstrooi 
veld waar een bord bij staat dat het niet wenselijk is om te picknicken. Bij 
de burcht worden we weer overvallen door zo iemand die een soort 
museumjaarkaart voor Engeland wil verkopen. Ik zei dat we dat maar niet 
doen …. Komend in de burcht krijgen we eerst de grote kanonnen die op 
een rails verschoven kunnen worden. Het dient tenslotte voor de 
verdediging van de stad. Grote kogels liggen er naast en op een band horen 
we de procedure tot de enorme knal! We komen in steeds andere kleine 
ruimte’s d.m.v. trapjes en de gedeeltes worden steeds ouder en ouder. 
Kantelen, gelaagde blauwe leisteen gestapeld, klein laag deurtje op het 
eind van een piepkleine wenteltrap .. en je kon er nog eentje hoger voor de 
uitkijk. Het is nu een hele kleine toren als je Merien er bij ziet. Toen ± 
1300 was het wel heel indrukwekkend. Nu lijkt het meer een speel kasteel.    
Koffie bij de andere toren.” Het gaat hard waaien”,  zegt de bediende. Dat 
wisten we al en we zien het ook aan de boten die naar buiten gaan of naar 
binnen komen. Buiten staan al schuimkoppen! Er land weer een brutale 
meeuw op een tafeltje … hij eet eerst het “ papier “ op en drinkt dan het 
melkkannetje leeg. Ongelofelijk! De openbare toiletten zijn niet erg 
modern, maar goed te doen. We eten onze boterhammen aan de kade bij 
de veerponten. Er zijn twee broertjes die vissen. De een is duidelijk ouder 
dan de ander. Vader waarschuwt niet te dicht bij de kant te komen. “ Ik 
heb toch mijn zwemvest aan”, zegt dat kleintje. Even grote druppels regen 
doet ons vluchten naar de jachtclub. Geen goede stopcontacten, maar wel 
Wifi! Krant binnengehaald, de mail oei vergeten te kijken waar iedereen is.        
In het museum onder de “ Butterwalk “, een overdekte galerij onder 
koopmanshuizen, zien we een film over WOII, waar hier in de buurt een 
compleet dorp verhuist is voor de komst van Amerikaanse soldaten. Zij 
trainden hier voor D-Day. Een echte oefening, “ Exercise Tiger” kostte aan 
honderden U.S. soldaten het leven. Hierbij werden echte wapens gebruikt. 
Ook was er een soort geborduurd “ tapijt van Bayeux” over WO II te zien. 
Indrukwekkend werk van tekenaar/schilder/ bioloog enz. van Sir Henley. 
( 1860 - 1919 ) Over het verhaal van de Mayflower kunnen ze hier geen 
genoeg krijgen! Oei, buiten regent het pijpenstelen! Soms een klap onweer. 
Maar even wachten dus…. De boodschappen komen droog thuis. Motortje 
van de rubberboot wordt opgeruimd …. stroom gedraaid voor de computer 
… praatje man met de grand soleil 40 … uitnodiging voor een borrel en het 
weerbericht … “You Knock “ … Hij had nog nooit een 34.1 gezien. Die 30 
knopen wind komt nog steeds niet, wel de buien .. zouden ze die bedoelt 
hebben? Alle apparaten zijn weer opgeladen! Kan ik ze weer in de 
computer inladen!  De beelden zijn hartstikke leuk! 
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woensdag 19 juli 2017 Dartmouth - Salcombe ZZW - W 3-4 later 6 diezig/ miezerig - zon -bewolkt - regen 20 

Salcombe 

Onze watertaxi is wel erg nat in dat 
golvende water. Mijn broek en schoenen 
zijn niet helemaal droog gebleven. 
Geparkeerd in de verkeerde park. Merien 
gaat hem nog even verleggen. 
Ondertussen droog ik verder op. 
Reddingsvesten gaan in de rugzak. 
Wandeling door het drukke dorp/ stad 
het lijkt Veere wel met al die winkeltjes, 
restaurantjes en terrassen. Koop een 
kaart voor Sarah, want die is binnenkort 
jarig. VVV info bezocht. Engelse drop? 
Een expositie van plaatselijke 
kunstenaars. Leuk! Goede technieken en 
verschillende uitgangspunten. Koffie met 
uitzicht op …. Geen Wifi. Maak een 
schets van de omgeving. Het wordt een 
ketting i.p.v. Engelse drop. Wormen om 
te vissen voor Merien. De zon breekt 
door! Peddels liggen nog aan boord. 
Gelukkig doet de motor het! Aan boord 
aperitief in de zon in de kuip. De schapen 
horen we mekkeren. De Engelse extra 
large sperziebonen worden gedopt. Nog 
even stroom draaien voor de lap-top. Oei 
het gaat weer regenen! Dat hebben we 
nog niet gehad! Bij Jikke in Italië is het 
beter als we zo de foto’s zien!

Het reisje …. 15 mijl Salcombe 

We vertrekken 7.30 uur Nederlandse tijd. Sturen het 
zuiden in 180 graden. Voor ons een ander schip 
maar is nauwelijks zichtbaar door de diezigheid/ 
miezer. Grootzeil staat met 1 e rif er in en de motor 
bij. Golven hebben nog een lange deining van de 
wind van gisteren, maar geen schuimkoppen. Ook 
niet bij Start Point, de kaap waar we rond moeten. 
Daar zien we even het licht van de vuurtoren, wat 
weer verdwijnt in een mistwolk. We horen de 
misthoorn blazen! Een vissers bootje komt langs … 
de andere boten waar we mee naar buiten gingen 
zien we ook nog steeds. Hé, en daar is een dolfijntje 
… hij speelt een eindje mee… Het brengt wat 
vrolijkheid in de grijze mist. Als de veranderlijke 
wind stabiel is geworden rond de kaap kunnen we 
afvallen en is de ingang naar Salcombe bezeild. 
Motor uit! 7.0kn over de grond! We hebben niet 
meer wind gezien dan 15 kn. Varen Lannacombe Bay 
voorbij. Prachtig zit die er uit met al die lijnen in 
het heuvelachtige landschap, banen groen van de 
heggen en daaruit steken driehoek achtige vormen, 
die als koekoeken uit de rotsen steken. Prachtig! 
Jammer dat er zoveel mist boven hangt en de zon 
net niet door kan komen.  Opgeroepen door een 
ander jacht … of we ze wel zien! Ja hoor ! Ze zijn 
zichtbaar op de AIS. We starten de motor. Maar die 
wil niet! Te weinig prut? Merien zet de accu op de 
service en hij doet het weer. Is de startaccu ook 
kapot en laad dus niet meer bij! Gelukkig kan het 
zo ook! We moeten vlak onder die rots naar binnen 
varen ….. De rots komt wel erg indrukwekkend 
dicht bij! Het is wel mooi hier met die zandstranden 
tussen de rotsen. Alle boten liggen hier aan 
moorings. Havenmeester in bootje verwijst ons naar 
de visitors steiger ( geel ) achter die ene rots …Het 
is dan 10.40 uur. Dat hebben we snel gedaan!  

We komen even bij. Alles is klef en nat. 
Boterhammen met koffie! Om 11.30 uur begint het 
te waaien. We liggen hier keurig! Nemen water van 
de waterboot die hier tussen 11.00 - 12.00 uur water 
pomt. We gaan het info boekje eens lezen en straks 
met onze eigen water taxi naar de kant. Voor twee 
nachten betalen we £ 37,-

Grand- Soleil 40 

Zij heette Claire en hij Lee. Zij gebruiken 
de grib-files voor het weer en daarop kun je 
precies zien hoe de wind verloopt 
morgenochtend. Bijna als de windguru, 
maar dan anders. Engelse en Nederlandse 
tijd. Ze zijn aardig, schenken bier en wijn. 
Engelsen hebben niet langer dan 14 dagen 
vakantie achter elkaar. Hun boot ligt in 
Brixham. Ze wonen in Londen. Hebben 
een hond en ook die mag Engeland wel uit, 
maar niet in. Ze heet Brise.
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Donderdag 20 juli Salcome  zon - licht bewolkt - zon - bewolking  W 4-5 mogelijk 6 tot 8  20 graden

Go Shopping 

Hier is boodschappen doen niet zo van zelfsprekend. Als we 
vanmiddag op stap gaan met het “ rubbertje “ en we redelijk 
droog bij de dincky landingsplaats aankomen ligt die toch 
werkelijk helemaal vol. Dan maar op de kant tillen. Merien 
geeft gas, ik spring er op tijd van voren uit op het met kleine 
steentjes bezaaide “beton” met een touw in de hand. Mensen 
aan de kant zie ik genieten van dit schouwspel. De motor gaat 
op en samen tillen we Tender To Hardebolle verder op het grind 
en maken hem vast aan de zwart geschilderde reling. “ Het 
moet nogal gek zijn… dat als we terug komen hij hier drijft”, 
zegt Merien. Inderdaad. We gaan alleen even een bezoek 
brengen aan het museum en de supermarkt waar ook het 
postkantoor is. “Eerst die steentjes uit mijn Teva’s spoelen! En 
mijn voeten schoon!” In het toilet een poging gedaan mijn 
schoenen af te spoelen … voeten lukt niet of ik zou ze in de pot 
moeten hangen en doorspoelen. Dat gaat me iets te ver. Daar 
zitten we dan … op een bankje op te drogen. Ondertussen 
stoppen we de zwemvesten, trui, kiel en regenjas in de rugzak. 
Maritiem Museum( pje) is nog open. Admission £2,- en je 
rugzak inleveren! Scheepsportretten, wrakken, wrakken, 
wrakken… wat er inzit, wie, waar …. foto’s … mappen vol! De 
Cecile, het snelste zeil schoener ooit … vergaan … hier aan de 
kust! Bemanning gered met Breasters Boy…. Lijn vanaf de rots 
geschoten naar het schip, met daaraan een broek, zodat men 
stuk voor stuk naar boven gehesen kon worden. Aandoenlijk 
verhaal van een redding roei sloep die uitvoer, omver werd 
gegooid door een golf, waardoor er 12 man de dood vonden 
terwijl ze anderen wilden redden. En het verhaal van de 
telegraaf kabel die men in 1866 legde van Engeland naar 
Amerika……. Kom op “ We moeten naar de Supermarkt “! Oei, 
zegt mevr…. “ Die is helemaal up hill “. De aardige mevr. van de 
VVV zegt: Postkantoor is in de Spar … pakt een kaart en tekent 
de weg in … maar 10 minuten lopen! Nou dat werd wel een 
kwartier in stijgende vorm! Een Spar gevonden, zoals we die 
vaak zagen toe we met de Narrow boot voeren…. zo klein. Drie 
gangpaden waar maar één iemand tegelijk door kon en zo links 
en rechts de artikelen kon pakken. Nu werden op dit moment 
net de vakken gevuld …. Dat werd vooruit en weer achteruit 
….volgende gangpad … Gelukkig kon de kaart voor Sarah 
gewogen worden en op de post. Met een goed gevulde 
boodschappentas naar beneden ging vlugger en zo nu en dan 
hebben we een prachtig uitzicht over de lappendeken heuvels. 
Op deze manier heeft ieder huis hier wel een prachtig uitzicht. 
Info Veerboot mevrouw zegt dat het morgen te slecht weer 
wordt voor de veerboot naar Kingsbridge en dat we beter 
vandaag mee kunnen gaan. Vaart alleen op hoog water. Ondanks 
dat het nu nog geen HW is zien we ons rubbertje onder de 
muur drijven … gelukkig aan een lang touw. Merien op zijn buik 
onderdoor het zwarte hekwerk, het touw los peuterend en als 
een soort breiwerkje uit de knoop halend …. komt het touw 
met het bootje naar de drijvende steiger. Jammer dat de 
accu van de camera leeg was … 

Naast de Hardebolle is een Hanse 34.5 
komen liggen. Ook zij zoeken voor 
vanavond en morgen de beschutting op. 
Nou we liggen hier prima achter de 
grote rots. Marja gebeld … die liggen al 
in Blankenberge … De wind blijft 
alsmaar west …. Wij kunnen pas zondag 
verder als we naar het weerbericht 
kijken…We hebben water op de steiger, 
We draaien regelmatig stroom met de 
motor en als ik erg ga stinken, ondanks 
dat ik regelmatig gespoeld wordt in het 
rubbertje ….. ga ik wel in de rivier 
zwemmen. Voor alles is een oplossing en 
anders bedenken we er een! 21
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Vrijdag 21 juli 2017 Salcombe wind WZW 8-9  regen - 17 graden

Schilderen 

Gisteren was ik al begonnen aan een schilderijtje, gebaseerd op de 
lijnen die hier in het landschap voorkomen. Eigenlijk vind ik het wel 
wat worden ….. 

Boek-lees- Jeneverweer 

We hadden dat al wel eens eerder meegemaakt! De hele god ganse dag 
regen… regen en nog eens regen en nu ook nog eens  heel veel wind!    
8 - 9 Het was in Ekkerenfjord … Nu is het Salcombe … Maar we weten 
ons goed te vermaken. Gisteren al een fles jenever ingekocht ( gin heet 
dat hier ) Lang in bed … laat ontbijt … De buren hebben de watertaxi 
besteld. Heel verstandig want met je eigen rubbertje naar de kant is in 
dit weer van boven en van onder nat worden! Het slot van mijn 
badkamer kastje wordt gerepareerd……. en dat zonder te vragen …. 
Als de buren weg zijn, draaien we even stroom met de motor. Kan ik 
ondertussen mijn foto’s en films inladen. Verder heb ik de keus uit 
zoveel dingen te doen: Truitje verder haken… boek lezen … E- raider 
opstarten …. film plakken/ knippen ….. logboek bijwerken …
ansichtkaarten schrijven …koffie drinken …. wijntje … jenever 
…..schilderij afmaken …. dat lukt!

Volgens de Goeroe zou het om 16.00 uur 11,5 mm moeten regenen en 
dat doet het ook. “ Watertaxi, Watertaxi “ roept de man op de steiger 
en bedoeld .. Wie van jullie heeft mij besteld? Het is de enige boot die 
op dit moment nog vaart… en de havenmeester . Druipend nat rekent 
hij £ 18,50 haven geld af. Ik stel voor aan Merien om nog een potje 
Engels te scrabbelen …. Potje te kaarten … maar nee hij gaat zo waar 
de E-Raider op starten en na wat getier kan hij gaan lezen! Vreemd als 
ineens de wind weg valt … maar dat gebeurt en het wordt zelfs droog 
en om 18.45 uur breekt de zon zelfs door, al is het maar voor 5 
minuten. We eten sla met gehaktballen ….. Doe weer een voorstel aan 
Merien om aan onze beweging te komen. “ Zullen we de ponton vier 
keer heen en weer gaan”? Een keer kruipend, een keer hurkend, op de 
knieën en dan nog een keer achteruit? Je moet toch de afwisseling er 
een beetje inhouden? Voorstel weer afgewezen…. Voor de tweede keer 
wordt onze vlag aangezien voor een Franse …De zon komt echt door 
en de wind blijft weg ….Het is gewoon weer lekker koffie drinken in 
de kuip.  Als het zo door gaat zouden we morgen kunnen varen! 
Plymouth ….. Ik bekijk de kaart, lees de bijzonderheden en wat er te 
doen is in de stad. Het eerste wat ik ga doen is: heerlijk douchen! en 
internetten … de mail ontvangen, beantwoorden en mijn log- blog 
verzenden! 

Kijk eens hoe goed mijn lampionettjes het 
doen?
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Plymouth 

Is het het Den Helder van 
Nederland. Op zaterdag zullen 
er zoveel oorlogsbodems niet 
varen en ook de Engelsen 
hebben nu hun vakantie 
periode. We zouden nu ook 
aan “ de Engelse Riviera “ zitten 
maar het weer niet echt 
subtropisch hier. Als we de stad 
ingaan is dat in regenjas, lange 
broek en paraplu mee. En die 
hebben we ook echt even 
nodig. De wandeling gaat 
helemaal rond de haven, want 
de sluis staat open. Het is HW 
en dan mogen alle jachten 
doorvaren naar de enorme 
achterhaven. Maar het is leuk.. 
er is een maritiem aquarium … 
vissersbootjes van schelpen 
vissers … jachten …. jachten 
die net de “commodoors" cup 
hebben gevaren, waarin ook 
Hollanders uit Scheveningen 
meevaren, gezien hun vlag met 
drie haringen of is het 
kabeljauw? Hoe meer je naar 
het centrum komt hoe meer 
Terrasjes, pub’s ..winkeltjes …  
Ik krijg steeds meer zin in wat…. 
Vandaag zouden we een 
restaurantje doen. Vlakbij de 
citadel… net als in Boulogne is 
dat de oude ommuurde stad, 
alleen mag je hier niet in. Is het 
nog steeds militair terrein. 
Duttons is het gebouw wat er  

HARDEBOLLE 
Zaterdag 22 juli Salcombe - Plymouth 18 mijl Zuid 4 - 5 licht bewolkt met zware buien 18 graden

De reis 

We moeten nog van onze ponton weg zien te geraken 
met zoveel stroom van de rivier in de poep … Eerst gaat 
de buurman weg … gewoon even een eindje varen, zodat 
wij weg kunnen en dan kan hij weer terug. Voorspring …. 
dat wil zeggen dat alles los gaat behalve het voorste touw. 
Dat staat op doorhalen voor het allerlaatste moment. 
Motor aan en in z’n achteruit. Gaat prima. Als we om de 
rots komen zien we al veel golven en kijk je naar de 
ingang … daar ziet het wit van de schuimkoppen… Oei, er 
staat daar nog meer zwell dan we verwacht hadden. 
Zeilboot voor ons kachelt door. Wij er achteraan. Niet te 
hard varen en zo over de golven dansen … soms kan ik 
net een schuimkop ontwijken of er schuin van af sturen. 
Ze komen niet binnen! Als je nog nooit zeeziek was, zou 
je het hier kunnen worden. Achter de ondiepte wordt het 
rustiger … al hoewel we onder niet al te gunstige 
omstandigheden grootzeil hijssen. Merien doet zijn 
lifeline aan. Loopt, met horten en stoten de val van de 
achterstag naar het grootzeil en kan dan het grootzeil 
hijssen vanuit de kuip. Het rif van de vorige keer zit er 
nog in en blijft nog maar even zitten. Fok uitrollen … 
koers iets ruimer dan hoog ( Knik in de schoot) en daar 
gaat ze …. ze schuimt, jaagt en crost over de golven.. 
helemaal in d’r element… toch blij dat we gegaan zijn. De 
andere boot hobbelt nog steeds op de motor verder. Dan 
wordt het wel heel erg donker aan de horizon. Een 
enorme bui! “ Ga eerst je regenjas maar eens aan doen”, 
zeg ik tegen Merien. Dat sneller gezegd dan gedaan met 
deze wind … “ Oh, en de kranen van de w.c., “ Had jij die 
nog dicht gezet? “ Binnen zijn is geen pretje onder deze 
omstandigheden….
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nog net naast staat en waar 
een restaurantje in is. Dat 
gaan we doen! Hele dikke 
muren, tralies voor de ramen 
maar gezellig! De hele brede 
vensterbanken zijn ingericht 
als stilleven van allerlei 
scheepsmaterialen en aan 
het plafond hangt een “ ra “ 
van een dwars getuigd 
schip.Laat het eten nou ook 
nog te doen zijn: Merien 
heeft fish ( gefrituurd ) en 
chips met sla en ik fish 
( gebakken ) met salade. 
Wijntje erbij. Wat eigenlijk 
vreemd is… is dat je hier 
vooraf moet betalen…. Ze 
komen dan wel je eten 
brengen. Het was lekker en 
we lopen verder langs de 
boulevard en de citadel. In 
de verte zien we de golven 
over de “ breakwater” slaan 
in wit schuim en daar ligt het 
eiland van Drake, die als 
eerste de wereld om zeilde 
met de “ Golden Hind”, weet 
je wel de replica die we in 
Brixham hebben gezien…. 
Oeps dat wijntje is wel in 
mijn benen gezakt …. of zijn 
het de golven nog van de 
zeereis van 
vanmorgen….Heb verkeerde 
sokken aan, want ik voel een 
blaar op mijn teen komen en 
de sluis staat nog steeds 
open, zodat we het hele eind 
om de havenkom om moeten 
lopen… ha.ha. Aan boord 
even naar Dominique appen 
dat we een Dufour 34 perf. 
naast ons hebben liggen. “ 
Die kan van Dirk niet zijn, 
want die komt niet zover”, 
appt ze terug. En Nico blijkt 
vertrokken te zijn uit de 
Azoren … 12 juli … Zou hier 
nu aan kunnen komen…

Wie was Waar 

True Blue en Flip Flops 
Dominique is intussen op Curacao aangekomen.                                                           
De Noordvaarder is uit Zweden weer terug in Sloten     
De Kokkel is nog niet vertrokken, ligt in Wolphaartsdijk      
Harrewar is in St. Vaast le Hoque en 23/07 Quarentin                                   
Dinges ligt in Blankenberge en 23/07 Breskens                                                 
Lonestar was 18 uur geleden op het Kanaal door 
Walcheren en 23/07 Blankenberge gesignaleerd.                                              
Dominio vertrokken van de Azoren

Even later barst de bui los…. maar even de fok weggedraaid … 
Het regent het water plat alsof er olie op ligt… en het is zo 
weer over. De fok kan er weer uit en we vervolgen onze weg. 
Jammer dat de zon maar niet echt door komt. Merien maakt 
de foto’s van de grijze toch prachtige oevers met groen 
omrande velden en rotsen… het gaat me alleen even om het 
lijnenspel. Daar kan ik iets mee. De zon denk ik er zelf wel bij! 
Steeds harder gaat het waaien maar de wind komt ruimer in, 
echt uit het zuiden zodat we zo naar Plymouth spoelen. Het is 
een enorme haveningang met binnenin een enorme muur. 
Breakwaters heet die en dat is niet voor niets, want golven van 
de wind uit het zuiden doen ze breken op de muur, zo dat de 
stad heel wat ellende bespaard blijft. Je kunt er langs twee 
kanten langs varen. Wij kiezen de oostelijke ingang. Er liggen 
een paar marine schepen voor anker. Zeilen er af en we zetten 
koers naar Queen Ann Battery marina. Man in Brixham zei 
dat we daar moesten zijn. Ik zei dat tegen de havenmeester die 
zei dat hij geen plaats had  en toen kon het ineens wel. En wat 
denk je… krijgen we omdat we zo smal zijn een plek naast een 
Dufour 34 performance. Ik app het Dominique. “ Dirk kan 
het niet wezen!” appt ze terug. “ Die komt zo ver niet “. Hij zit 
in Portugal. Merien duikt direct bij aankomst in zijn mail en 
haalt de krant op met zijn visitors kaart, die we kregen in 
Brixham. het werkt dus echt!. Ik ben er echt aan toe om me 
eens lekker onder te dompelen in zo’n luxe douche cabine met 
toilet, wastafel, haardroger en douche, waar je zo lang onder 
mag staan als je maar wilt. Heeeeerlijk!
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Zondag 23 juli Plymouth ZW - W 4 N- NW 4-5  Licht bewolkt met zon  Helder weer   20 graden.

Plymouth 

Merien zijn eerste werk is vanmorgen het " rubbertje” leeg laten 
lopen en opgevouwd in de zak op het dek leggen. We denken 
het niet meer nodig te hebben omdat we vanaf morgen met de 
wind mee gaan richting Oost en op het eind van de week over 
steken naar Frankrijk Cherbourg. Volgens de goeroe waait het 
morgenochtend nog te veel in de vlagen ( tot 28 kn ) om in een 
keer naar Weymouth te gaan. Morgen middag wordt het beter 
en komen we waarschijnlijk nog tot in Torque. Daar zijn we ook 
nog niet geweest! De klokken beieren hier op zondag van hoog 
naar laag … of is het een feestdag …. bij ons gebeurt dat alleen 
met huwelijken of inhuldiging van de koning … Het klinkt goed! 
Als we naar de stad lopen, moeten we weer helemaal om. De 
brug over de sluis is dicht voor onbepaalde tijd! Waarschijnlijk 
reparatie … Langs de terrassen zien we al mensen aan de vis en 
chips??? of zijn het een soort poffertjes … het lijkt België wel… 
daar zitten de terrassen om 10- 11 uur s’morgens ook al vol! Wij 
de stad in op zoek naar het Art centrum… is in het weekend 
gesloten! Het koopmanshuis gesloten wegens restauratie …. Het 
Elisabeths huis ook! Nou zeg ….. jammer. Gelukkig zien we in 
de stad een straat vol galerie tjes: schilderijen, glas, beschilderde 
vogels van hout …. sieraden .. heel leuk…. In sommige daarvan is 
extra aandacht voor " de haas “. We zagen het al eerder in 
Dartmouth … bronzen hazen, houten, geschilderde en nu van 
stof enz. enz. Ik ben er nog niet achter wat die haas voor 
speciale betekenis heeft hier. Misschien dat Gisela dat 
tegenkomt in het najaar. Die heeft hier voor komend najaar 
geboekt. Ik neem overal wat folders voor haar mee zodat ze 
zich wat kan voor bereiden…. leuk! 

Wat wel lukt is een bezoek aan de tentoonstelling over de reis 
van de Mayflower. Het is even een apart hoofdstukje geworden. 
Wat ook lukt zijn de boodschappen voor vanavond en morgen 
in de Coop super. Voor vanavond wordt het weer kip uit de zak. 
Merien zegt; “ Dat eet ik zo graag… Zodra we in Frankrijk 
komen koop ik zo’n gerookte kip, zo’n halal. “ Ik zie aan zijn 
gezicht dat hij er nu al zin in heeft.

Maritiem aquarium 

Vlakbij de haven en s’middags nog bezocht. Het blijft even 
zoeken door de schutkleuren die de vissen aannemen maar dan 
zie je toch de tongen en de tarbotten liggen in de enorme 
aquarium ’s. Er zwemmen ook haaien, zeebaarzen, kabeljauw en 
pollak, Zeesterren en krabben. Ook is er een heel verhaal over 
het behoud van het zeegras. De afdeling tropische vis is wat 
kleiner. Bijna al die vissen hebben tuut - mondjes en voor ons 
onnatuurlijk felle kleuren. Leuk! 
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De Mayflower 

Bij ons op de haven is er een motorboot die de 
Mayflower heet. Het is de motorboot van Rinus van 
Westen uit Kloetinge. We hebben nooit naar de 
betekenis gevraagd van die naam omdat we dachten 
wel mooi : “Meibloem” … Er zit dus veel meer 
achter. Als we terug zijn toch eens vragen aan Rinus 
wat zijn achterliggende gedachten zijn geweest bij de 
keus van die naam….

Het verhaal waarom we ze steeds tegen kwamen in 
Brixham, in Dartmouth en nu weer hier. Het verhaal 
van het schip de Mayflower is het verhaal van de 
religieuze vluchtelingen. Nog steeds een actueel 
onderwerp. Een groep mensen is het niet eens dat 
kerk en staat niet gescheiden zijn. In Engeland heeft 
Hendrik VIII zich uitgeroepen tot hoofd van de 
kerk. Ze groeperen zich en gaan op de vlucht naar 
Holland, wat over het algemeen veel toleranter is. In 
Amsterdam waren ze te vreemd in taal en gebruiken 
… ze mochten naar Leiden maar konden daar niet 
aarden omdat de zondag voor hen een dag van gebed 
was en niet zoals daar een dag voor gezelligheid. 
Voorstel voor emigratie naar de nieuwe wereld 
gesponsord door rijke Engelse koopman Thomas 
Weston. Ze moesten wel 7 jaar lang hun rijkdom 
delen en kregen land om te bebouwen. Ze gingen 
met twee schepen. Een schip kwam uit Holland en 
kreeg de naam Speedwell. Het schip bleek uitgerust 
met te zware masten en was eigenlijk niet geschikt 
voor de oversteek van de Atlantische oceaan. De 
Mayflower bleek wel aan die voorwaarden te 
voldoen. Toen ze beiden uitvoeren vanuit Plymouth 
moesten ze al snel terug keren. De Speedwell werd 
toen gerepareerd in Dartmouth. Men vertrok weer 
vanuit Plymouth en men moest wederom terug 
keren omdat de Speedwell teveel water maakte. Op 
6 augustus vertrok te Mayflower wederom. Nu alleen 
met 102 passagiers aan boord. Op 9 november 
kwamen ze aan in de nieuwe wereld, Amerika bij 
Plymouth. Ze hadden er dus 90 dagen over gedaan 
en daarbij 2800 nautische mijlen afgelegd. Onderweg 
zijn er drie baby’s geboren. Benedendeks was de 
stank zo ondragelijk dat de meesten zoveel mogelijk 
buiten verbleven. Een lijst met namen hing er op … 
Je zult de meesten weer terug vinden als je in 
Amerika gaat zoeken. Zo zie je maar dat er ook toen 
mensen waren die vluchtelingen een kans wilden 
geven … of je kunt het een andere soort NOVIB  
noemen … mensen mogelijkheden bieden om een 
nieuw eigen leven op te bouwen…. 

Vervolg 23/07 2017
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Voorlopig gaat het weer even duren 
voor het volgende verslag komt … 
want morgen vertrekken we weer …
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HARDEBOLLE
Maandag 24 juli Plymouth - Dartmouth 35 mijl NW 4 - 5  zon - goed zicht - 22 graden

Een prachtige zeildag! 
Ze komen nog voor … de dagen dat je in volle zon met een windje, bijna in de poep, de fok uitgeboomd 
en een paar heerlijke golven waar je zo vanaf kan surfen en kan blijven surfen omdat de boot een heerlijke 
snelheid maakt. Dat de motor niet aan hoeft en dat je het hele traject kan zeilen zomaar in je T-shirt en 
onderbroek met daarover heen je zwemvest natuurlijk. Zonneklep op om je neus voor verder vervellen te 
behoeden…. ze komen nog voor. Vandaag was het zo’n dag! We konden pas rond 13.00 uur vertrekken 
omdat dan volgens de windguru de ergste vlagen ( tot 28 kn ) weg zouden wezen. Tot 12.00 uur heb je dan 
nog tijd om je logboek te voorzien van allerlei foto’s uit folders, de ansichtkaarten nog schrijven en 
posten, nog wat lezen, opruimen en de film verder plakken en knippen, water laden, alle accu’s weer vol … 
totdat je hoort dat de vlagen afnemen ….. dan wil je weg! De stroom zullen we pas rond 17.00 uur mee 
krijgen en kunnen dan op dat moment bij start point zijn. Dan is het daar ook slack zodat er geen 
overfalls  zijn.   Die krijgen we wel bij Bold Head. Maar daarvoor …. prachtig! Eigenlijk kunnen we nu 
alles zien en fotograferen wat we op de heen weg gemist hebben door regen en mist. Heerlijk! Wat een 
prachtig landschap! Verrassende lijnen die allerlei trucks uithalen met je ogen …voor/ achter… Bol/ hol .. 
soort Escher idee. Merien maakt de foto’s want ik moet sturen. Dat is met deze koers en de wind die 
steeds harder gaat waaien ( tot 20 knopen ) best een secuur werkje. Voor dat we bij Bold head komen krijg 
ik nog een bakje koffie van Merien. Dat wordt eigenlijk verstoord door een rot vlieg, die het op mijn 
bruine benen heeft gemunt en bedacht heeft daar lekker in te steken! En ik krijg hem maar niet te 
pakken! Ja, mijn koffie haast door de kuip ….! Rotbeest! Pats! Hebbes! dood! Bij Bold Head gaat het 
steeds harder waaien en we zullen moeten gijpen, maar de boom staat er nog in…. Hoe gaan we dat aan 
pakken? We kunnen de fok inrollen en de boom laten staan. Dat lukt. Prima! Zien we daar ook een rots 
met een gat in net als bij Etretat in Frankrijk…. Foto! Fijn dat we het nu allemaal zien! En wat zien we nog 
… voor ons varen twee boten … ze worden steeds duidelijker dus halen we ze in …. Die ene boot is echt 
een rode …. zwarte mast ….. er hangt een bootje achter … Het zal Nico toch niet zijn??? Verrekijker! “ 
Volgens mij een Nederlandse vlag, zegt Merien… oh, nee toch niet. Het is een Engelse” Veel schepen gaan 
Salcombe binnen. Wij varen door naar Dartmouth. Hier kakt de wind weer een eind in tot 12- 13 kn. en 
krijgen we de stroom mee. Eindelijk zien we die " poten” van de start point met de vuurtoren er tussen! 
Prachtig! en een eindje verder zien we dat dorpje liggen wat geëvacueerd moest worden in WO II voor de 
US - soldaten! Op het stuk naar Dartmouth blijven we een nieuwe Elan 35 en een Dufour 38, 5 voor! Ha, 
ha… dat kleine grand Soleil tje doet het nog goed ! Als we door de twee rotsen Darmouth binnen lopen 
hebben we weer 22 kn wind. Wat is het toch mooi met die gekleurde huizen tegen de rotswand!  We 
zoeken een plekje aan de visitors steiger van de vorige keer, maar de havenmeester vraagt ons naar de 
diepte. 2 meter, oh, dan moet je naar de overkant. Het is van spring …dat betekend grote getij verschillen: 
Hoog hoogwater en laag laag water. Nu hebben we 13 meter onder de kiel. Grijze Elan 35 ligt aan een 
ponton voor ons. Ik maak een lekkere prut van paprika, uien en gehakt … we doen nog een bakje D- 

kaffee en zetten de wekker op 5. 00 Nederlandse tijd …. Morgen groot traject!
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Wie was waar 

Kokkel is al in Boulogne                
Dinges in Wemeldinge                   
Lonestar in Blankenberge                
Kleine Jager in Goteborg 
( Merien heeft altijd aan elkaar 
geschreven gezocht )                      
Noordvaarder is thuis in Sloten, 
maar dat had ik al gemeld dacht 
ik….. Vergeten naar Harrewar te 
kijken… 

Weymouth 

We krijgen een plekje naast de 
Maximus, een X 99. Komt uit 
Enkhuizen en heeft meegedaan 
met de race Scheveningen - 
Plymouth. Het was dus niet de 
Commodore cup. Ze hebben 
best wel wat afgezien met 
windkracht 7-8 en dan kruissen… 

In het stadje is het weer heel 
levendig en gezellig. Vanavond 
lopen we nog even naar de 
bushalte … lijn 501 moeten we 
hebben 10.10 uur ieder uur!

Dinsdag 25 juli Darthmouth - Weymouth 46 mijl Noord 2   W3-4 Zon redelijk tot goed zicht   22 graden

28

Dolfinarium 

Een zonsopkomst boven de Darth. Prachtig! De Hollandse 
buren die gisterenavond laat nog waren aan gekomen in hun X 
45, slapen nog. Even was het bonk tegen de steiger. De 
kinderen riepen nog: “ Nee, Pa, niet de boegschroef 
gebruiken”! Bonk .. Ik zei nog Pa “ Niet de boegschroef”!  Er 
zijn nog drie andere bootjes die om 6.45 uur langs de 
burchten varen. Twee gaan er West. Wij met nog een ander 
Oost. Vandaag zou het niet hard gaan waaien, dus kun je een 
eind komen als je wil. Bij ons staat het hele traject de motor 
aan en het grootzeil op. Truus stuurt vandaag 65 graden en om 
de beurt houden we uitkijk. Kreeftenpotten …. dat zijn 
drijvende ballen met een lang touw er aan en op de bodem 
ligt dan een rijtje kreeftenfuiken. Soms moet je dan op het 
minnetje of plusje drukken om de koers te corrigeren. Soms 
heeft Truus het moeilijk want de deining van de Oceaan is uit 
het westen en de golven van de wind komen uit het 
noorden….. Als ik net met koffie naar buiten kom ziet Merien 
wel hele vreemde opspattende golven … ze komen naar hier 
… ze komen naar hier … moet je kijken! het zijn dolfijnen! Pak 
je fototoestel .. je camera …. Ze springen met drie tegelijk! Nu 
duiken ze onder de boot …. Ja.. daar zijn ze weer aan de 
andere kant… Ze gebruiken Hardebolle echt als speelgoedje 
… voor … links, rechts … Ongelofelijk! hoeveel zouden het er 
geweest zijn…. Ik heb het geprobeerd te filmen, maar ze zijn 
zo razend snel …Een foto maken lukt al helemaal niet. Toen ik 
mijn go pro pakte waren ze ineens weg… Ahhhh jammer …
maar toen we twee andere zeilboten op liepen en Truus er 
langzaam naar een toestuurde en er even op de knopjes 
gedrukt moest worden … zagen we wat er aan de hand was…
Ze gaan ervoor… ze gaan er onder door, ze gaan rechts/ links 
Het is geweldig!  Die mevr. op het voordek van de Speedwell 
wil ook foto’s maken. Ik film het … maar misschien zijn ze toch 
te ver weg. Het waren er wel tien. Het leek wel een grote 
speeltuin! Ongelofelijk! Wat een show! 

Wie er nog meer showen zijn de motorboten. We verbazen 
ons over het feit dat er hier zoveel varen, en zo hard! Volgens 
ons gaat dit sneller dan  over de weg. Kost het alleen wat meer 
brandstof.  

PORTLAND BILL     Merien had het weer goed uitgerekend. 
Het is weer Slack. Zien al boten van de andere kant, vlak onder 
de kant komen. Wij doen dat ook. Kan ik nog even een paar 
foto’s maken van die vreemd gestapelde rotsblokken en van 

die “ grotten” die onder de 
kant uitgesleten zijn. Morgen 
gaan we met de bus deze 
vreemde bult in het 
landschap bekijken. Hij heet 
Pulpit Rock.
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Thuisfront 

Regelmatig krijg ik foto’s en filmpjes door 
gestuurd van Jikke die in Italië zit met de 
fam. en van Nicole en Bouw, die dit 
weekend vakantie krijgen. Meisjes in 
Florence, in Pisa waar ze tegen de toren 
duwen en Pizza’s eten, lekker zwemmen op 
de camping en een filmpje waar ze bijna het 
podium op dansen bij een voorstelling. He, 
waar ken ik dat van?

Mannetje op een springkussen en op de 
glijbaan en een heel enthousiast filmpje op 
de bank waar hij uit het raam kijkt en een 
Combine ziet rijden om de tarwe te dossen. 
Prachtig!                                           
Vanmorgen stuurde Nicole een foto van 
onze groente tuin …. nou de boontjes staan 
er prachtig bij! Hangen er nog geen aan, dus 
kunnen we nog niet naar huis. Alleen kan ik 
de foto’s en film nog niet in mijn computer 
zetten … Mijn I - phone heeft het weer … 
doet als maar poing - poing. maar geen 
foto’s!

Accu 

Het regent, want het raampje in de slaapkamer is onze wekker. 
Dat staat nog open! Buurman Maximum vertrekt om 8.00 uur 
in de miezer van het warmte front op weg naar Wight. We 
helpen hem weg en kunnen nu zelf tegen de kant. Na het 
ontbijt moet er iets met de kapotte start accu gebeuren. 
Gisterenavond loeide de acculader zo dat we de stroom 
uitgeschakeld hebben. Hij kreeg de kapotte accu maar niet vol! 
Terecht! Het bed moet er helemaal uit, want ik slaap op de 
accu’s. Ik hoor vooral gekreun, gepiep, gepufff uit dat kot 
komen waar Merien ingedoken is met een zaklantaarn. Hij wil 
de kapotte accu uitschakelen en de andere twee zo schakelen 
dat er één start accu wordt en de andere voor de service blijft. 
Dat lukt niet! Nu doet er niets meer! “Bouw het maar weer 
terug. We gaan om een nieuwe accu en die sluiten we weer aan 
zoals het was” zeg ik. De havenmeester die net langs komt zegt 
dat de accu’s verkrijgbaar zijn naast het havenkantoor, 50 m 
lopen…. Merien denk dan altijd dat we naar Schakka Makka 
moeten ….. Nog geen half uur later staat de accu erin … start ik 
de motor! Hé hij doet het! Nu het elektrisch er in en de 
acculader gaat zijn werk weer doen. Poosje draait die nog hard 
en neemt na een poosje af. Het werkt allemaal weer en er komt 
geen rare stank meer uit het kastje. Het lijkt erop dat alles 
weer werkt zoals het moet. Wat gaan we met de oude accu 
doen? De havenmeester zegt dat hij hem meeneemt naar de 
stort.  Thank you, Very kind!

Portland Bill 

“ Just Fog “ zegt de buschauffeuse, als ik de kaartjes koop voor de site seeing bus naar Portland Bill. Het is voor het 
eerst dat we in zo’n bus zitten, want er was geen andere. Bovenin is het half open, kan ik droog zitten en toch in de 
openlucht filmen! Het is ondanks de laag hangende bewolking erg mooi! Prachtige tocht en ben blij dat we niet op 
de fiets zijn gegaan. Dat platte gedeelte waar de haven in ligt. Haven aangelegd in WO II voor de schepen die 
betrokken waren bij D- Day en de jachthaven aangelegd voor de Olympische spelen in 2012. Daar bij platte 
gedeelte ligt aan de Westzijde een enorme grindwal, een hoge natuurlijke dijk van 30 km lang, van grind waar ze in 
Westkapelle jaloers op zouden zijn. Het is een prachtig gezicht! Verrassende dorpjes komen we tegen onderweg. 
Sommige huizen in houtskelet bouw met van die prachtige zandkleurige stenen uit de groeven die ze hier vinden. 
Ook de gestapelde muurtjes van dunne stenen, kronkelen door het landschap. Kunnen hier wel een excursie van 
Bouwend Nederland naar toe plannen ….. Portland cement. Bij de vuurtoren vliegt het water tegen de poreuze 
rotsen omhoog! Zo, wat ben ik blij dat we hier gisteren door zijn gegaan, op slack en minder wind. Het vissershutje 
met de houten schuurtjes en kraantje op de gelaagde rotsen is een prachtig plaatje. Zo ook de mannen met hun 
verrekijkers en telescopen die met hun ruggen uit de wind staan tegen een muurtje. Ik vroeg of ze de Albatros al 
gezien hadden…. Nee ze wachten op de Great Shearwater, wat bij nader onderzoek in het vogelboek van Merien 
een grote pijlstormvogel blijkt te zijn. Die moet helemaal uit Amerika komen. Wat een zeeen! De stapeling van 
rotsen en die bijzondere rots ( Pulpit Rock ) met laag water … al die lagen in verschillende kleuren geel … Ik ben 
heel blij dit ook van deze kant te hebben gezien! De vuurtorens in Engeland zijn er al in de tijd van Hendrik VIII. 
Trinity house lighthouses …. die hebben er een heleboel gebouwd. Het glas in de lampen wat speciaal geslepen 
werd…. Men kon dat hier allang …. terwijl Frans Naerebout nog iedere avond het vuur op het Goese Sas 
aan moest steken …… Op de terug weg stappen we nog een uurtje uit voor een bezoek aan de burcht, 
waar we ook wat kunnen eten zonder in de rij te moeten staan wachten op een tafeltje. De burcht zelf 
was erg eenvoudig. Op de terugweg weer wel wat fog … maar viel uiteindelijk mee. Blij dat we gegaan 
zijn.
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Foto’s van Portland Bill 

Woensdag 26 juli Weymouth W 4 - 5 - 6 Regen - zwaar bewolkt - mist - bewolkt - 18 graden

Briefje tussen de 
deur 

Hallo Ilse en Merien,              
Wat grappig dat we hier de 
Hardebolle zien liggen!            
We zijn met de auto op weg 
naar Cornwall.                  
Prettige vakantie!                       
Bert, Nathascha en Thijs - 
Annemiva c/y Auklet                 
( rode boot, die ook de 
winterwedstrijden vaart )
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Donderdag 27 juli Weymouth licht bewolkt met zon Wind ZW 4-5 

We gingen niet 

Gisteren het weer nog eens goed bekeken 
maar vandaag gaan we niet oversteken! 
En nu ik hier de wind hoor jakkeren zijn 
we blij niet gegaan te zijn. Morgen zal het 
ook nog niet gaan en overmorgen ook 
niet… Dat wordt wel maandag. Het is 66 
mijl naar Cherbourg en dan willen we wel 
graag bezeild en met een zonnetje…
Voorlopig blijven we hier en gaan we 
bussen. Vandaag naar Lime Regis           

Wat we wel doen 

Kaart Anja - Ben - Riet - Rinie
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Lime Regis 

Als we naar de bus lopen …. zitten er in een erkertje drie beren op de 
stoelen, is de tafel gedekt en liggen er gehaakte kaas en taartjes op de 
borden. Even een foto gemaakt. Ezeltje rijden op het strand. Het kan hier 
nog! Was gisteren bij de bushalte een charity voor de reddingsdienst, nu was 
het voor de coastwatch Portland Bill. Ik koop er vier handgemaakte kaarten 
… de bus komt toch nog niet. Bedenk ik … Oei ik moet de bus contant 
betalen ….Hebben we nu nog wel genoeg?? Tellen. Ik kom aan £ 17,-. Rennen 
dan maar … een bankcontact zoeken … gevonden in Thomasstreet … rennen 
terug en gelukkig zie ik nog een man in een roze truitje staan bij de bushalte. 
Ik ben op tijd. De busrit kost £ 17,-. Vanuit de bus door Weymouth zien we 
een markt …. maar dat is op een parkeer terrein. Ook daar probeert men zijn 
gading te verkopen. We zien weer auto’s in de tuin geparkeerd, een 
volkstuinen complex met lapjes in verschillende staten van onderhoud. 
Zonnepanelen op nieuwe huizen en een zonnepanelen veld. Die enorme 
grindwal van 30 km lang eindigt eigenlijk niet, want het hele strand langs 
deze kust is van grind. De bus crosst verder langs de kustweg, langs de 
schattige dorpjes met op bijna alle huizen rieten daken. In Abbotsbury kan 
de bus nauwelijks de bocht nemen. Hij rijdt er bijna het riet van de daken. 
Het landschap is schitterend! Heel veel lappendekens van groenig -oker - 
geel getinte kleuren en daartussen stroken van heggen en bebossing bij 
onmogelijke stukjes grond. We passeren een golfbaan bij Freshwater Beach. 
Stoppen even bij heel toeristisch Westbay. Het is een haventje met veel 
sportvissersboten en daar rondom hoog flipperkast gehalte. In de omgeving 
veel kampeer terreinen. Je ziet dan ook een “ kermis “ met een stuntauto op 
van die grote wielen, waar je met acht personen in kan zitten. Daar zouden 
ze in Groesbeek, na dat ongeluk in Nederland van gruwelen. In Bridport 
staat de bus even stil. Je kan daar naar het openbaar toilet. We zien even toe 
hoe mensen hun demontabele elektrische stoel in de kofferbak proberen te 
krijgen….. Na een bustocht van twee uur staan we in Lyme Regis.  Ik snap nu 
helemaal waarom men hier kiest voor even snel met de motorboot langs de 
kust…………………………Hier heeft het daarnet niet geregend. Wat een 
prachtig plekje … wel toeristisch, maar anders … strand met een boulevard 
boven en onder wat uitloopt op een schattig haventje. We doen eerst even 
een krabsalade…. en we krijgen ook echte krab! Hmmmmm Heerlijk en zo’n 
grote bak koffie erbij … die ga ik in Frankrijk echt missen. 
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We lopen eerst langs de bovenkant van de boulevard. Langs alle eet 
en freet tentjes. Een viswinkel waar je de gekookte garnalen per 
glas kunt kopen. Ze hebben ook zeekraal ( saphier). In de ingang 
van het openbaar toilet versperd een mevr met haar lichaam de 
hele ingang. Niemand kan er door omdat ze zo breed is….. Na de 
schattige oude dorpshuisjes aan een soort van kade staat een stand 
van de reddingsboot. Je kunt daar lootjes kopen. Trek je nummer 0 
of 5 dan heb je wijn. Trek je iets anders dan heb je water. Altijd prijs 
dus! Op het bord stond: Water or Wine ! De rubberen 
reddingsboot wordt met een bijzonder soort tractor het water of 
slik in gereden om bij de zee te komen. Nu met laag water liggen 
de zeilbootjes met twee kielen in de slik. De visbootjes met hun 
platte buik. De haven is omgeven door een enorme boog vormige 
muur die hier al van af het jaar 1300 schijnt te liggen. De trapjes er 
naar toe zijn helemaal scheef gelopen. Op het eind staan prachtige 
oude vissershuisjes met leugenbanken. Een visserman lost net zijn 
wulken. Tien zakken! Een huisje ingericht als aquarium. Krab 
vissende kinderen. Het lijkt Yerseke wel! We lopen over de hoge 
muur van  poreuze Portlandsteen terug langs het park van 
rubberbootjes. Die staan hier allemaal rechtop in rekken, 
wachtend op hun eigenaar, die naar het bootje moet roeien in de 
haven. Langs het boulevard pad aan de onderkant terug …. Komen 
we langs een picknick park wat me helemaal deed denken aan de 
eerste keer dat we naar Engeland voeren. In Ramsgate met Dirk en 
Dominique, nog met de Rush …. 1995. Daar zaten we ook aan die 
soort tafels. Dan langs het strand, wat hier gedeeltelijk ook uit 
zand bestaat. Hier een hoog speel - lig en zit gehalte. Handdoeken 
- stoelen- windschermen. Ze hebben voorgevormde emmers voor 
de bouw van een kasteel. Langs de bakhokjes … mensen die lezen, 
koffie zetten, zich verkleden , kinderen die daarin van kleden en 
handdoeken een tent hebben gebouwd. Leuk …. een heel ander 
strandleven dan in Westbay.  De prachtige blauwe stukken rots, 
soort verschoven platen aan de kust lijken wel een abstract 
schilderij. Ze schijnen veel fossielen te bezitten. In de winkeltjes 
zijn er ook veel te zien en te koop. We zijn te laat voor de ene bus 
en te vroeg voor de andere. Kan nog even postzegels kopen in het 
naastgelegen postkantoor. Dan even schuilen in het bushok voor 
de regen en met de bus weer terug langs de prachtige route. We 
zitten rechts voor, boven in de dubbeldekker .

Het is 19.00 uur Ned. tijd ( 18.00 uur ) als we terug in Weymouth 
zijn. Kopen lamsvlees en sla bij de Mark en Spencer. Ga de 
havenmeester bij boeken voor 2 nachten en krijg op mijn 
spaarkaart één nacht gratis.

We hebben Nederlandse buren gekregen in een J 109. Heel aardig 
gezin uit Goudszwaard, een dorpje aan het Spui. Twee jongens en 
een meisje in de leeftijd 16 t/m 21 jaar met pa en ma …. Bijzonder. 

Guus en Marjan gebeld. Ze liggen in Port en Bessin. Zitten in een 
restaurant en terwijl we bellen, geeft Guus zijn bestelling door. Ze 
willen maandag in Honfleur zijn want dan komt dochter Eefje met 
man en kind daar naartoe. Het is altijd leuk, als het kan, om je 
kinderen en kleinkinderen tussendoor even te zien ……
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Een bijzondere dag ….. 
Drie jaar geleden voeren we met Hardebolle en Maleachi door de Lulworth Cove … Vandaag zien we 
hem van de andere kant. Dat het heel bijzonder was, wisten we al, maar zo bijzonder ……

Lulworth Cove 

Niet normaal! Hier zijn 185 
miljoenen jaren zichtbaar aan 
de oppervlakte … Het is 
helemaal vrij toegankelijk 
zonder dat het een kermis 
attractie is geworden. Kinderen 
spelen er met en in de stenen 
… die miljoenen jaren oud zijn.  
Hier voel je oer!  Hier voel je 
dat je tegelijkertijd onderdeel 
bent van een ongelofelijke 
wereld van miljoenen jaren 
oud en waar we heel zuinig op 
moeten zijn. Heel bijzonder is 
het om deze wereld van de 
andere kant dan die van de 
zee te zien. 

Internationaal 

We zitten in de bus. Een Franse 
familie zit al bovenin vooraan 
in de dubbeldekker. 
Onderweg stappen 7 Chinese 
vrouwen in. Ze kwekken tegen 
elkaar als een kooi parkieten in 
het chinees. Ze zijn heel 
spontaan en ook heel 
enthousiast over het 
landschap….. Ze gaan de bus 
uit bij de Durdle Door. Wij zien 
ze later lopen in Lulworth 
Cove….. en horen ze terug de 
bus in komen bij Durdle Door 
…  “ We mist you “! Ze blijken 
uit Peking te komen … 

HARDEBOLLE
Vrijdag 28 juli 2017 Weymouth zwaar bewolkt - regen - zwaar bewolkt wind ZW 5-6    18 graden

Lulworth Cove 
De kaarten voor Ben - Anja - Rinie en Riet verdwijnen in de 
rode  “ pillerbox”. We hebben nog een uur voordat de bus 
naar Lulworth Cove vertrekt. We zien leuke emmertjes die de 
vorm hebben van een zandkasteel en bedenken dat dit wel 
heel erg leuk is voor de kleinkinderen als cadeau. Ook zien we 
leuke armbanden met fossiele stenen voor de dames, Agaath 
en Beacelet. We kopen nog een paraplu voor £ 2,- omdat het 
gaat regenen. Nemen een bak black koffie in “the black dog”, 
een leuke, oude pub in de winkelstraat. Vanmorgen weer met 
de Jurrasic Coast bus mee. Twee personen £ 11,- deze keer. De 
bus rijdt weer door het prachtige landschap. Komen de ruiter 
te paard tegen die in de rotsen is te zien ( Osminton ) en 
nemen soms de kleinste weggetjes niet groter/ breder dan bij 
ons in de Poel. Het regent als we uit de bus stappen, dus   
eerst maar door het bezoekers centrum. Geen verkeerde keus, 
je weet dan gelijk van de hoed en de rand. Nu wisten we al dat 
dit een bijzonder gebied was … maar zo bijzonder ….. Vier 
soorten steen van miljoenen jaren oud. De oudste liggen het 
dichts bij de zee… Deze plek is dus een hele bijzondere op 
deze aarde. We eten wat in een restaurantje en als het droog is 
lopen we naar het boothuis aan de rand van de Cove. De 
Cove heeft de vorm van een krater, is aan een kant openen en 
is gevuld met water uit de zee … We zijn er drie jaar geleden 
door gevaren en dat is nu je het vanaf de kant ziet eigenlijk 
onvoorstelbaar! Bij het boothuis zit ik droog en uit de wind 
onder een luifel en ben onder de indruk van de vele 
verschillende lijnen van de stenen in de half ronde cirkel. Ik 
maak er vier schetsen. Moet me heel sterk concentreren om 
de draad niet kwijt te raken. Het ongelofelijke lijnenspel, de 
kleuren, de tinten …. de structuren de tegenstellingen … het is 
hier allemaal!
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Iedere keer denk ik” Nu laat ik mijn fototoestel in mijn tas 
zitten” ! Maar iedere keer opnieuw komt het er uit. Als we 
na het tekenen van de Cove nog een wandeling maken 
over het pad en naast de Cove kunnen kijken, is het 
helemaal fantastisch! Grote gaten in de voorste stenen rij. 
Ik weet nog dat we er toen langs voeren … dat daar 
jongens aan het zwemmen waren … dat is nu ook even 
onvoorstelbaar met deze wind op de kant … de golven 
spetteren door de gaten naar boven. De stenen …. lopen 
echt in de richtingen van de tijd. De diagonale zijn het 
oudst. Dan de tegenstellingen in vorm en grootte. Het is 
echt ongelofelijk! Wat een Oer! 

Het is laag water en tussen de stenen gaat Merien naar 
fossielen zoeken in het oude gedeelte … vind een steen, 
gooit hem kapot ….. geen fossiel. Ik neem zand, klein 
grind mee en krijtrots in de zakjes waar de armbandjes in 
hebben gezeten. Wie weet worden het mooie 
schilderijen…..Bij het boothuis stroomt een beekje de 
Cove in.

Aan boord blijken de zakjes niet helemaal waterdicht te 
zijn geweest. Ik vis nog zand op uit de bodem van mijn tas 
…. samen met de stenen … Ik ben er blij mee. En terwijl 
buiten de wind raast en de regen is gestopt ben ik gelukkig 
met deze ongelofelijke dag! 

Nog een prachtig boek gekocht met foto’s van deze 
bijzondere kust, die reikt van Exeter tot aan Swanage……

En Jikke heeft vandaag ook een bijzondere dag. Ze heeft 
een toegangskaart gewonnen voor de Opera “ Aida “, 
opgevoerd in de romeinse arena van Verona. Ze heeft 
samen met Simone een ongelofelijke ervaring!
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Een dag om te schilderen…. 

Vannacht heeft het zo gewaaid ….. tot 30 kn. in de haven. We lagen hier prima maar vandaag zouden we 
volgens de goeroe  moeten kunnen varen … maar dat gaan we nog even niet doen. Buiten zullen er nog 

zulke golven staan van vannacht …. en vanmiddag zal 
het gaan regenen, regenen regenen …. Nou we 
wachten wel tot maandag voor we oversteken. 
Voorlopig hebben we het hier erg naar ons zin, 
vervelen we ons niet en is dit een hele leuke plek 
waar van alles te zien en te doen is. En ik heb zoveel 
zin om mijn belevingen van de afgelopen dagen 
vast te leggen …..  Gaan we maar gewoon even 
doen, voordat we naar de overkant zeilen. Merien 
gaat een anderhalf uur vissen met een vissersboot 
mee …. Everybody Happy!  

Makreel 

Eerst een berg lawaai op het water … en jawel hoor 
daar vaart Merien voorbij in het vis bootje. Even 
later stapt hij hier aan boord met twee makrelen. 
Genoeg voor het aperitief. Ze gaan in het 
rookoventje waar je een beetje houtmot in moet en 
wat je daarna zachtjes op het vuur moet zetten….. 
Ze zijn prima gelukt! 

Ondertussen heb ik geschilderd …. lijnen, vlakken, 
kleuren … Geinspireert op Lulwolth cove. Ik denk 
wel dat het wat wordt al is het nog niet helemaal af. 
Tussen de buien door … of liever gezegd tussen de 
periode’s waar er wat minder veel regen valt gaan 
we even om de boodschappen in de grote 
supermarkt. De wijn moet nodig aangevuld !

We eten sla met karbonade en na het eten gaan we 
nog een rondje wandelen over het havenhoofd aan 
deze kant van de haven. We brengen gelijk de 
vuilniszakken en de lege flessen even weg. Op het 
havenhoofd is bijna niemand meer op een paar 
vissers na. De wereld ziet er triest en grijs uit boven 
de rotsen. Terug aan boord is het nog maar 9.00 
Ned. tijd en het licht moet al aan. Morgen 
schilderen we dus verder! 

Tomeloze Energie 

Door de ervaringen van de afgelopen dagen 
ervaar ik een tomeloze energie om dat alles 
vast te leggen. Beschreven heb ik het al, nu 
nog schilderen. Eerst mijn foto’s en film 
inladen en dan kan ik beginnen. Maar niet 
voor ik Jikke gebeld heb hoe ze de Opera 
heeft ervaren. Twee keer geprobeerd, maar 
kreeg ze niet te pakken…. Ze waren al aan het 
rijden …. waren al in Oostenrijk. Dat was dus 
gisteren echt voor hen een grande finale in de 
arena van Verona. “Er was alleen al 75 man om 
de arena aan te lichten met fakkels”, zei Jikke. 
Afgelopen week waren ze er al langs gekomen 
en hadden buiten alle decors al zien staan. Dat 
was al prachtig! Ze rijden weer verder. 
Rondom de grote steden staan wel files, zegt 
Jikke. Vanavond verwachten ze in Duitsland 
te zijn waar ze nog een pretpark bezoeken. Ik 
vraag er verder niet naar, want het moest een 
verrassing zijn voor de meisjes. Maandag 
zouden ze weer naar huis rijden. s’ Avonds bel 
ik Bouw. Ze hebben vakantie en zijn naar 
Yerseke geweest. Krijn ligt net op bed. Zij 
gaan pas 11 augustus weg. Een weekje naar 
Eernewoude ( Friesland ) in een huisje. Leuk!

Zaterdag 29 juli Weymouth zon - regen - regen ZW 3  19 graden
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Zondag 30 juli Weymouth zon - licht bewolkt - zon  ZW 5  21 graden

Weemoed 

Weemoed is een stuk land op Tiengemeten wat zo 
heet. 

Weemoed is eigenlijk triest. Melancholiek. ….en zo 
wil ik mijn gevoel eigenlijk niet omschrijven. Wel 
verlaat ik morgen de stad met gemengde gevoelens. 
We hebben het hier verschrikkelijk leuk gehad … de 
over kant van de straat over steken en je bent op het 
strand …. Iets meer naar links en de straat over 
steken en je bent in het winkelcentrum …. Iets verder 
lopen en je bent bij de bushalte waar je voor een 
appel en een ei de hele kust rond reist. Van hieruit 
kun je met de trein ook naar Poole, Londen enz.    
Het is gemoedelijk … Havenmeesters behulpzaam 
… S’ Avonds doen we nog een rondje over de haven 
en komen uit op de pier aan de overkant …. We zien 
Hardebolle liggen … klaar voor vertrek. De volgende 
keer als we hier komen is de eerste nacht gratis op 
mijn spaarkaart … en mocht de kerncentrale in 
Borssele het begeven en we moeten vertrekken … 
dan weet ik dat ik me hier ook thuis voel!  

Schoonschip 

Vandaag schijnt de zon al vroeg de kajuit binnen. 
Heerlijk is het weer om de warmte van de zon op je 
huid te voelen. Het was al weer even geleden! 
Douchen en de wasmachine’s vullen! Dan zit ik 
even later mijn yoghurt naar binnen te lepelen in de 
zon. Kopje koffie …. Hmmmm Heerlijk! Uurtje en 
ik neem mijn computer mee naar de wassalon om in 
tussen tijd mijn film te plakken en te knippen. De 
eerste was kan in de droger. Ik mocht alleen de 
linkse droger gebruiken … zei de haven meester. 
Het werkt prima allemaal en rond te middag ligt 
alles schoon en droog in de kast. Ook mijn bootje is 
lekker stofvrij en schoon. Heerlijk! Morgenochtend 
gaan we eerder weg dan de buurman, dus liggen we 
buitenop. Na de lunch even de kleine cadeautjes 
kopen voor de kleinkinderen. Het worden die  
zandkasteel emmer vormen. Van eenvoudig tot 
ingewikkeld. Leuk voor groot en klein. Nog een 
boodschap in de Mark en Spencer. Merien neemt 
nog pannenkoeken mee, maar die blijken later meer 
weg te hebben van die zachte fluttertjes waar je een 
BH mee op kan vullen. Langs de boulevard en het 
volleybal toernooi met tribune op het strand, terug 
naar de boot. Korte broek weer aan. Nog een poosje 
schilderen aan mijn lijnen en vormen schilderij van 
Lulworth cove. Ik heb er een goed gevoel bij. Het 
bied in ieder geval weer perspectieven om meer 
mee te doen ….. Heel veel abstracten kunnen het 
worden. Ook de kleuren zijn heel helder en door 
het gebruik van donker en licht heeft het toch een 
bepaalde diepte gekregen. Ik heb er nog twee in 
schets liggen, dus kan nog even vooruit! Achter ons 
komt een klassiek Engels scheepje te liggen. Het 
heet Golden Vanity. Vanity waar komt dat toch 
vandaan …. Zoek het op. Betekend IJdelheid. Nu 
zijn er wel jongelui aan het poetsen … maar echt 
ijdel?? Vanitas … zo was het .. een Vanitas stilleven 
uit de 17 e eeuw gaat over IJdelheid der 
IJdelheden…. Het is een stilleven met voorwerpen 
die gaan over de vergankelijkheid van het leven….. 
Watt’s is a name…. De jongelui die er op meevaren 
doen  aan “carakterbuilding" ….
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Maandag 31 juli Weymouth - Cherbourg ZW 5-3  zon 18 - 22 graden

Oversteek Weymouth - Cherbourg 

Het zou 66 mijl zijn, had Merien uitgerekend. Daar zouden we met stroom mee/ dwars zo’n 10 uur over 
doen. We vertrekken om 7.30 uur Nederlandse tijd. We zijn niet alleen op weg. Zien een kotter getuigd Frans 
scheepje met zo’n enorme boegspriet van voren, voor ons varen. Achter ons komt er nog zo eentje uit de 
haven van Portland. Verder zijn er nog een paar scherpe jachten de buurt. In het begin hebben we nog 
redelijk veel wind tot 18 kn. Dat is veel omdat we nog behoorlijk hoog aan de wind moeten varen willen we 
een koers van 150 graden kunnen sturen. Soms 70 graden, soms maar 50 graden. Wind is nooit gelijk …. Echt 
hoog aan de wind is voor ons op zee 31 graden. Dus hebben we wel wat over, maar niet te veel. Na een uur of 
3/4 zakt de wind er een beetje uit en wordt die 12- 13 kn. Dat is prettig. Alle voor ons liggers zijn we al 
voorbij. Zelfs een Halberg Rassy 40 moet er aan geloven. Net voor dat we het verkeers-scheidings-stelsel 
over gaan steken komen er twee oorlogsbodems aan….. Ik moet even denken aan die man die door zo’n 
oorlogsschip werd opgeroepen met de marifoon. Hij antwoordde : “Don’t shott !” … Dan zien we een enorm 
schip aan komen… Nog in oorlogstermen denkend zou het een vliegdekschip kunnen zijn. Het blijkt een 
enorm containerschip. Hij gaat netjes voor langs. Als we het andere stelsel haaks over gaan steken … dit 
loopt van rechts naar links ( west - Oost ) gaan we eerst voor zo’n groot containerschip ruim voorlangs … 
gaan we achterlangs een olietanker en zien we in de verte nog een coaster aan komen…. Het was daar net 
even druk toen wij daar ook waren…. In de verte gaan twee cruise schepen richting kanaaleilanden. In de 
shippinglane zien we Cape La Haque al. Dat betekend tot zo’n 30 mijl zicht! En dan denk je de 
kreeftenpotten alleen onder de kust te vinden … ligt er een midden in het kanaal! Steeds meer tegen  de 
Franse kust, gaan er bij Merien maag fantasieën opspelen. Hij denkt aan die gerookte kip die hij morgen 
gaat kopen. Misschien hebben ze ook Tripe, dat is een soort gevulde pens. Ahhhh jakkes …. Eendenpootjes 
… droomt zelfs al van zo’n, aan het spit geroosterde varkenskop ( tête ) op de zondagsmarkt in Trouville. 
Geef mij maar zo’n, nog klapperende vis uit het viskraam …..   Om 17.30 varen we tevreden de jachthaven 
van Cherbourg binnen leggen Hardebolle om 17.40 uur op een plekje aan de P- steiger.  Die borrel is wel 
verdiend! Daarbij gewoon eten … noodrantsoen : sperziebonen - spek - kaas en tomaten. Heerlijk! 

Wie was waar 

Lonestar is in Nieuwpoort                                   
Harrewar in Honfleur en krijgen Eefje met 
man en kleindochter op bezoek.                   
Kleine Jager is terug in Göteborg en de 
Kokkel is in Fecamp maar belt dat hij 
morgen terug gaat naar Dieppe omdat het 
niet echt goed gaat met Anja. Die moet echt 
plat! We leven met hun mee en hopen maar 
dat het goed afloopt.

*We kregen 20 % korting op het havengeld omdat 
we lid zijn van een zeilvereniging. Ze vroeg niet 
welke en waar …. We moesten € 24,15 afrekenen.

* Fijn dat we weer met één soort tijd kunnen 
rekenen. En met Euro’s ….
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Engelse Buren 

Gisteren pakte onze buurman 
ons aan op de steiger. Maakte 
een klein praatje maar is 
nauwelijks te verstaan omdat 
hij zo binnensmonds praat. 
Good morning was het 
vanmorgen. En het was heerlijk 
vanmorgen met de zon in de 
kuip en een bak koffie! Mijn 
oog valt nog eens goed op hun 
boot, die te koop staat. Hij ging 
vandaag nog niet vertrekken. 
Moest nog het nodige doen… 
de reling was kapot…. Kijk ik 
nog eens goed naar die boot 
…Het is een houten spitsgat, 
kotter getuigd, romp in 
mintgroen uitgevoerd. Het 
schilderwerk lijkt sterk op de 
staat van onderhoud wat je 
veel ziet bij de Engelse 
woningen. Volgens mij wonen 
ze er ook op: buiten staat de 
vuilnisbak, een keukentrap 
opgebouwd, hengels, twee 
buitenboord motoren, waarvan 
er een op een 
slagroomklopper lijkt, 
windvaan stuur inrichting, joon, 
gaspel met waterslang die aan 
de kraan vast zit… Kruidentuin/ 
rekje met mint, peterselie en 
tijm, een zwemtrapje … drie 
tankjes brandstof, rubberboot, 
touwen, touwen en nog eens 
touwen … Ongelofelijk! 
Stiekem maak ik een foto. 
Volgens ons heb je twee 
soorten Engelsen: Hele sjieke 
en dit soort type …. 

HARDEBOLLE 
Dinsdag 1 augustus 2017 Cherbourg - St. Vaast 21 mijl Noord 2  - NO 2 zon - licht bewolkt - zon 23 

Nous sommes en France                  Cherbourg
Eigenlijk, als je het goed wil doen … moet je dit rondje Kanaal 
andersom doen. Dat is met aanhoudende ZW- wind 
gemakkelijker en heb je meer stroom mee. Vanaf Cherbourg is 
het gemakkelijker over te steken met ZW dan vanaf Wight. 
Ook heb je aan de Engelse kant vanaf Brigthon naar Dover, 
twee keer stroom mee achter elkaar…. Nou ja …. We zijn nu in 
Frankrijk! Hebben onze eigen waterslang weer nodig. Wat een 
por op de kraan! Hardebolle aan de buitenkant  weer lekker 
ontzout en schoon! Goede WIFI verbinding! Bij aankomst op 
het havenkantoor een papieren zak met heel veel leuke dingen 
in: 2 kaarten van de omgeving, een overzicht van wat er 
allemaal te doen is, twee pakken met koekjes, lijst met prijzen 
ligplaatsen voor jachten… volgens mij hebben hier ook een 
overschot.  We zijn in Frankrijk! Lopend naar de super 
supermarkt, de Carrefour kom je volgens Merien weer mensen 
van normaal formaat tegen, zonder tatoeages…. Ik vind het wel 
prettig dat het verkeer weer rechts rijd. Ook duidelijk minder 
waarschuwing borden/ teksten op de weg  waar je ook kijkt: 
Look right - Look Left - Mind the gap - vallende stenen - Pas 
Op !  niet over het hek hangen … nou hier heb je niet eens een 
hek of balustrade langs de kademuur! Engelsen hebben overal 
teksten en uitleg bij…. en dat bovenop hun reclame. In de 
supermarkt weer een enorme sortering … ohhh, wat een 
groente … wat een keuze … zeker de groente daar wordt ik al 
helemaal gelukkig van. Dan de kaas en de worst … olijven … en 
de gerookte kip natuurlijk! Alleen dat moet ik wel zeggen … 
het is een stuk duurder dan in Engeland. Dat komt mede 
omdat de pond erg goedkoop is € 1.17 = £ 1 pond. We nemen 
de kar mee naar de haven, over de boulevard en parkeren hem 
achter het tijdelijke stalletje van de VVV, waar een heel rijtje 
winkelwagentjes geparkeerd staat. Dit doen we in 

Blankenberge ook meestal zo.
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Boodschappen op z’n plaats … wat eten en nog wat schrijven. 
12.30 uur vertrek. Er staat een Noorden wind! Net buiten de 
grote binnenhaven komen we de nieuwe Cat tegen waar ze de 
vorige keer toen we hier waren, een nieuwe terminal voor aan 
het bouwen waren. Je kijkt er zo onder door! Maakt hij nou 
minder lawaai? De noorden wind is te weinig om echt te 
zeilen …. de paravaan gaat uit … Op het hele traject 3 grote 
makrelen gevangen! Die zijn voor morgen! Er komen een 
heleboel visbootjes aan gesjeesd … St. Vaast is open dus. Het 
ligt achter een sluisdeur die met laag water dicht gaat voor 
een poosje, zodat het water in de haven blijft staan. Wij 
zoeken in de haven naar een plekje, maar er is weinig meer 
over. Wat over is, is te smal. Gelukkig gaat er net een weg en 
kunnen wij in de box. Aangelegd … ook de “ Duitse 
landvast” ( elektrisch )ingeplugd … hé, doet die het niet. Zou 
het dan toch die draadbreuk zijn, die eigenlijk al lang 
gerepareerd had moeten zijn. Eerst nog even een ander kastje 
proberen .. doet het ook niet. Ook de telefoon reageert niet. 
Merien gaat de andere nieuwe stekker er aan vast maken. Het 
is niet voor zijn tijd, want de oude is vol roest…. Plugt hem in 
… zegt een meneer " Je moet wel even het knopje omzetten, 
anders doet hij het niet.” Zie ik Merien zo door de grond 
zakken! … ha, ha…Havenmeester betaald en heerlijk buiten 
eten ... afwas en rond wandeling rond de haven … Opbouw 
kermis … wat veel sportvissers bootjes ... dure ijsjes … De 
sluis gaat dicht voor te laag water. Wat treffen we het met het 
tij … Deze vakantie nog heel weinig vroeg uit bed gemoeten 
om met het tij weg te gaan. Morgen blijven we hier, 
Donderdag kunnen we dan door de sluis van ± 5.30 - 10.00 
uur. Dat is toch prachtig! S’avonds nog gebeld met " Tanne ", 
Marjan en Guus van Steenbergen van de Harrewar. Die 
zouden het ook leuk vinden om eens een avond lekker bij te 
kletsen! Het wordt of Honfleur of Deauville…. We spreken 
nog nader af … maar hebben wel de intentie.

Cherbourg flash back 

In 2004 waren we hier met de 
Rush… voor het eerst. We gingen 
naar de kanaaleilanden en 
Cherbourg was eigenlijk een 
verzamelhaven. Jikke kwam er met 
haar witte peugotje naar toe … 
Joost en Marjan kwamen vanuit 
Engeland gevaren met hun Kokkel, 
een Verl 31. Judith had toen contact 
gehad met een mannetje wat ooit 
haar flessenpost had gevonden. 
Wim en Leni waren er met de 
Maleachi …. voor het eerst lagen 
voor hun de Kanaal eilanden op 
handbereik al gingen ze er al jaren 
naar toe. Willem Akkerman met de 
Topaas lag er ook …. en toen 
gingen we allemaal  …allemaal voor 
het eerst naar de Kanaal eilanden!  
Het leek wel een clubtocht! “ 
Clubtocht , clubtocht” , zei Wim 
Akkerman … ik wist niet dat jullie 
dit georganiseerd hadden”. Dat 
hadden we ook niet, maar het was 
toevallig zo. Mooie herinneringen: 
In de mist gevallen voor we 
aankwamen op Guernsey. Met de 
pont naar Herm en Sark waar Joost 
met gezin ook mee naar toe ging. 
Naar de tuin van de gouverneur .. 
Fietsen van little naar great Sark en 
wie lag daar voor anker… “ The 
Blind date”, ook een WSVW- er. 
We konden er niet uit eten voor de 
laatste pont vertrok, alleen scone’s 
… Hebben we met z’n alle in St. 
Petersport gegeten. 
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Woensdag 2 Augustus 2017 St. Vaast la Hougue - de hele dag regen - regen - regen - 19 graden

St. Vaast La Houque  Boek-lees - jeneverweer 
i.p.v. Fietsen! 

Sinds vanmorgen vier uur regent het al. Merien was er even uit om 
de ramen dicht te doen en de buiskap op te zetten… en het regent 
nog … het is nu s’avonds tien uur en hartstikke donker. Een hele 
poos niet gezien, maar nu lopen er weer druppels langs de mast. Ik 
had de fietskaart gisterenavond al klaar gelegd. De bedoeling was 
om richting Jutah Beach te gaan…. Eerst maar mijn film plakken en 
knippen had ik bedacht. Merien ging naar de U-ship winkel om een 
nieuwe stekker. Ze hadden geen kruiskop schroevendraaier. Hij 
neemt lekker vers stokbrood mee, wulken en nog een paar verse 
poontjes voor vanavond. Gaat de Wulken koken op de manier zoals 
wij de kreukels koken met veel peper en in de vis bouillon. Na de 
middag doet Merien een tuk en ik ga veder met het schilderen van 
mijn “ lulworth cove schilderij schets. Als het even droog is gaan we 
wandelend naar het dorp. We moeten immers nog een condoleance 
kaart kopen voor Henk Flipse. Zijn lieve vriendin Gerda Felius is 
overleden. In de winkelstraat is een boekwinkel waar ze kaarten en 
postzegels verkopen! Een mooie kaart. We schrijven aan boord de 
tekst en zorgen dat hij in de brievenbus beland. Eerst nog even een 
bezoek brengen aan de expositie in de “ Grote kerk “. Het is een 
gotische kerk tegenover het stadhuis …. Hij heeft zelfs geen torens 
meer … lekt van binnen …. gaat miljoenen kosten om hem te 
restaureren , maar er is een tentoonstelling van tekeningen die gaan 
over het leven van Christus. Bijzonder is het formaat. Ze zijn heel 
groot omdat ze op een soort synthetisch vilt zijn getekend. Dat “ 
vilt “ is wel 5 mm dik en bewerkt met Gesso, een witte verf of latex. 
Daarop is getekend met houtskool. In rake lijnen het leven van 
Christus vast gelegd. Ook bijzonder was dat ze in de omgang in de 
Absis hingen. Je zou dus kunnen vaststellen dat dit een 
pelgrimskerk is geweest. In de absis waren geen 
kapellen….Inmiddels regent het weer en gaan we terug naar de 
boot … mijn schilderij afmaken. Pas om 17.00 uur mogen we pas 
iets van onder uit het deksel met het ronde gaatje uit de tafel …..en 
…Dan is het ….Lekker eten maken: Merien doet de makreel en de 
poon in een braadzak met citroen en olijven en ik maak de borden 
op met een bedje van eikenblad sla en daarop een fantasie van rode 
biet ( gewoon kroten ) met crême fraiche. Het smaakt goed! Na de 
afwas is het goed lees weer…. Ik probeer Tanne steeds maar te 
bereiken omdat we morgen nog niet af komen naar Honfleur of 
Deauville … dat wordt vrijdag, maar ik hoor maar niets.. Morgen 
nog eens proberen! Tussen de middag belde Jikke nog. Ze is terug 
van vakantie. Inmiddels door de was heen maar druk omdat Michel 
de laatste dag door zijn enkel ging .. maar daarbij zijn rug weer een 
eindje hielp. Was juist herstellende van een hernia… Hij kan niet 
lopen of staan. Zitten gaat een beetje maar verrekt van de pijn. 
Jikke probeert een afspraak in Leidsendam als ze Simone weg 
moeten brengen naar Alkmaar…Verder is het speelgoed weer 
allemaal nieuw en wordt veelvuldig gebruikt …. Voor Krijn had ze 
een zandbak auto mee gebracht van Playmobil …. echt Jikke ….
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Donderdag 3 augustus St. Vaast WZW 6 overwegend zon - soms een bui - 20 graden

St. Vaast La Houque …….. Fietsen! 

Vanmorgen als Merien de krant en de mail binnen haalt leest hij dat 
Marco Houtekamer een feestje gaat geven omdat hij 50 jaar wordt. 
We zijn uitgenodigd op 9 september in s’Heerenhoek. leuk! Spullen 
bij elkaar gezocht voor de fietstocht. Deze keer richting oost naar 
Utah Beach. We proberen zo ver als mogelijk is langs de kust te 
gaan. Dat lukt vrij aardig en het wordt laag water en krijgen steeds 
meer strand/slik om langs te rijden. Soms moeten we afstappen voor 
een trapje … of weer even het binnenland in en langs de weg. Dan is 
er weer landbouw met groente teelt: prei, wortelen en aardappelen. 
Aan de zeezijde telen ze oesters op bedden. Het is hier toch het 
Yerseke van Normandië. Op een pad, wat weer op het strand 
eindigt komen we op een prachtige camper plek! Hier staan ze 
gewoon aan het water, aan de zee ….het strand… Wat een 
schitterend uitzicht. Verder fietsend… een graf van de mineurs, die 
in 1945 bommen onschadelijk maakte en hierdoor als nog 
gesneuveld zijn. Het pad is deels gemaakt van schelpen. Het voert 
helemaal naar het volgende dorpje aan het water. Het blijkt 
Quineville te wezen en heeft zelfs een haventje met vissersbootjes, 
wat niet eens beschreven is in de pilot van Rene Vleut. Onderweg 
een prachtige oude tractor gevonden overwoekerd door gras. Het 
was een Lamborgini. Eindje verder rijden ze de rubberboten met 
oude tractoren het water in. Onder een aflat van een te koop staand 
vakantie huis, schuil ik even voor de regen. Dat betekend wel even 
over een hekje klimmen, maar dat gaat met nog goed af! In 
Quineville even wat eten en drinken in de sandwichbar voor we het 
War museum ingaan! Lunch met een salade voor mij. Lunch met 
salade en frites voor Merien. Heerlijk en daarna gaan we los in het 
War museum ….geheel gewijd aan de obstakels op de stranden, de 
verbandtrommels van de Duitsers en de geallieerden. Er is een 
compleet dorpsstraatje na gebouwd, krijgen we een uitgebreid info 
boek in het Nederlands en ben ik onder de indruk van de prachtige 
op schaal nagebouwde, modellen van tanks, wagens, 
landingsvaartuigen en mannen in de juiste uitrusting en houding… 
net als een Barbie Ken, maar dan even anders …. nu in een 
oorlogsuitvoering. Heel erg mooi gemaakt! We zien een film van de 
bouw van de Atlantic wall en de operatie Overlord. Knap eigenlijk 
dat ieder museum hier een andere invalshoek heeft om te laten 
zien. We zien de aanlanding van Generaal de Gaulle, de inname van 
Cherbourg wat de Duitsers helemaal zelf hebben gebombardeerd 
om zo weinig mogelijk bruikbaar materiaal achter te laten. Ze 
hadden zelfs boten in de ingang van de haven gelegd en laten 
ontploffen. Hadden de Vikingen dat ook niet gedaan in de ingang 
van het Roskilde fjord ? We zijn hier vlakbij Utah Beach waar de 
Amerikanen zijn geland op 6 juni 1944. Op de terug weg langs het 
water fotografeer ik zoveel mogelijk bloemen die hier groeien en 
bloeien. Ook komen we nu langs de achterzijde van huizen, die hier 
langs het strand staan en waarvan de verhoging waar ze opstaan, 
verstevigd is met oude spoorbielzen. Boodschappen doen in de 
nieuwe Carrefour. Guus belt of we morgen naar Honfleur komen. 
Voor Deauville is het morgenavond te laat hoog water! Doen we!
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Vrijdag 03 augustus 2017 St. Vaast La Hougue - Honfleur 58 mijl - Wind ZW- W- 4-5 Bewolkt 18 graden

St. Vaast La Houque - Honfleur 

Was het gisteren nog de opbouw van de enorme kermis hier langs 
de haven … vanavond zal het het feest hier losbarsten en kun je in 
de haven mee genieten van de muziek die daarbij hoort. Wij varen 
van morgen rond 8.00 uur de haven uit. De sluis is al van 6.00 uur 
in de morgen open. Wij willen morgen rond 18.00 uur bij de ingang 
van de Seine zijn en met de stroom meevaren naar Honfleur. 
Gisterenavond nog een hele discussie of toentertijd Herbert en 
Marga en Wim en Leni hier geweest zouden zijn… Ze hadden toen 
van die enorme kreeften gekocht??? We komen er niet uit … We 
gaan het hun gewoon vragen.

Zeildag 

Weer een prachtige zeildag geweest vandaag. Ondanks het weer, 
waarvan sommigen zeggen dat je er niet vanop aan kan en het een 
slechte zomer is, zien wij wel steeds een bepaalde opbouw in dit 
weertype. Het regent een hele dag ( warmte front), dan nog een 
dag met veel wind….( koufront ) ,dan zakt de wind in, komen er 
opklaringen, dag met weinig wind en veel zon dan weer een dag 
met meer wind en zon en gaat het riedeltje weer overnieuw: De 
hele dag regen …. Je moet je programma er wat op aanpassen, maar 
dan kom je een heel eind en kun je veel zien van het “ 
Walgebeuren” en achterland. Dingen bezoeken, bussen, fietsen en 
treinen…..Voorlopig varen we weer. Onderweg naar Honfleur. Een 
van onze lievelingsbestemmingen. Ik heb het al zo vaak 
geschilderd! Iedere keer als we deze richting opgingen zijn we in 
één keer van St. Vast naar Honfleur gevaren. Een traject van ruim 
60 mijl. Voor vertrek diesel olie tanken. Vol is maar vol. Net buiten 
de haven zeil gezet. Het gaat nog niet zo hard maar hebben nog 
een paar uur de stroom mee. Hoe meer we uit de kant komen, hoe 
meer wind er komt. Niet meer dan 18 kn.  Dat met een bakstag 
windje is perfect. De golven zouden wat lekkerder mogen liggen… 
Merien gaat vissen. Gooit de paravaan uit. Er zitten nog maar twee 
haken en pluimpjes aan. Hij wacht dan een minuut of tien .. haalt 
de draad binnen met handschoenen aan en heeft er weer één 
makreel aanzitten! We gaan maar tot acht, want dan hebben er er 
genoeg voor morgen! En die halen we…. Op de AIS zie ik een schip 
bij Barfleur varen… Heel langzaam komt het dichterbij en 
dichterbij …. Het blijkt een schip van 17 meter en 5 meter breed. 
Heette het nou Mensa? Ook dat kun je zien op de AIS als je hem 
aan klikt. Nou, van die grote, mogen ze zachtjes langs komen …. In 
de buurt van de ankerliggers voor le Havre draait de wind nog 
sterker en neemt toe i.p.v af. We gaan voor de wind kruissen, 
omdat voor de wind varen niet te doen is op deze korte, hoge 
golven. We zullen er misschien iets langer over doen, maar wel veel 
prettiger. De zeilboot die ons opgelopen is verdwijnt richting Le 
Havre en wij gaan de Seine op. Kokkel is vandaag naar Dieppe 
gevaren. Op de Seine eerst korte hoge golven. Fok wordt 
weggedraaid, motor bij gezet. Een loodswissel op een schip wat uit 
Rouaan komt. Hé achter ons nog een visser. Als we even doorvaren 
kunnen we gelijk mee in de sluis. En zo is het ook. Om 19.00 uur 
liggen we voor de brug van Honfleur. Klaar om morgenochtend de 
stad in te gaan.

Nog even die foto van die oude tractor, 
geparkeerd langs het strand.

Weerzien 

Het is altijd verschrikkelijk leuk, als 
je na een hele poos varen weer 
bekenden tegen komt. Hoe verder 
je west gaat hoe minder 
Nederlanders je tegen komt en hoe 
minder bekenden dus … maar 
Harrewar dat wisten we … alleen 
niet wanneer. Zij zijn van uit St. 
Malo hier naar toe gezeild en ons 
verste punt was Plymouth. Twee jaar 
geleden hebben we elkaar ook weer 
in Honfleur ontmoet en een hele 
gezellige tijd hier gehad. Nu zijn ze 
er weer en krijgen we morgen een 
box naast hun.  Heel gezellig elkaar 
weer te zien. Tot in de kleine uurtjes 51

Net voor Le Havre passeren we de 0 
meridiaan. We gaan van westerlengte 
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 Markt 

Gisterenavond raakten we eigenlijk al niet 
uitgepraat over onze reizen, de plaatsen die we 
hebben aangedaan, de dingen die we hebben 
beleefd. Guus was al eerder vertrokken met een 
wisselende bemanning en gekomen tot Treborden 
net boven Rostoff aan de Bretonse kust. Marjan is 
in St. Malo opgestapt en zo zijn ze samen verder 
gevaren naar Jersey en de Franse kust met plaatsen 
als Grandville en Dielette aangedaan. Daar zijn wij 
ook nog nooit geweest. Vanavond praten we weer 
verder. Eerst naar de Markt. Merien gaat shoppen 
in de Supermarkt. Of we nog wel een paar 
broekriemen voor hem meenemen. Tuurlijk! Langs 
de kade en in de straatjes staat het helemaal vol 
met kraampjes. Nauwe doorgangetjes maken het 
knus, terwijl je op moet letten waar je je voeten 
neer zet op de grote kinderkoppen. Marjan en ik 
struinen de hele markt af. Heerlijk! Overal kijken. 
Zoveel leuke dingen gezien: Sieraden, kras op auto 
verwijderaar demonstratie, kinderkleding, tassen, 
jurkjes, t-shirten, schoenen, heel veel linnen … 
Uiteindelijk koop ik een wit “ jasje “ wat goed zal 
passen bij mijn Terschellinger broek, een gestreept 
overding wat het altijd leuk doet op een broek, en 
natuurlijk de  rekbare broekriemen. Marjan scoort 
een leuke linnen blouse en nog een uil voor 
iemand die uilen spaart. Voor Guus zijn de 
schoenen niet helemaal wat die zoekt. Even later 
staan we samen in een raamportiek bij het 
appartementje waar Eefje heeft gelogeerd met de 
i-pad. Daar hebben ze wifi … Daar kunnen we de 
krant binnen halen, als je tenminste de code niet 
vergeten bent …. Prachtig! Even later toch een 
PZC. 

Honfleur 

Honfleur, Het stadje waar je met je boot in 
het Bassin ligt. Misschien heb ik het al wel 
vijf keer geschilderd: Alle huizen hebben 
een bepaalde breedte, hoogte en alle ramen 
zitten niet op de zelfde hoogte. Alle huizen 
hebben ook een verschillende bekleding. 
Sommigen van baksteen, anderen gestuukt 
of zijn belegd met lijtjes. Sommige 
bovenverdiepingen blijken de winkels te 
zijn van de straat daarachter. De meeste 
huizen zijn aan de onderkant nog 
middeleeuws…. met uitstekende lage 
balken die bewerkt zijn met mooie 
ornamenten en kleuren. Aan de straat kant 
de sfeervolle terrassen, waar mensen af en 
aan lopen of gaan ontbijten en later 
lunchen en dineren soms met een muziekje 
van een hobo erbij. Bijzonder sfeervol ! De 
Captainerie is helemaal gerestaureerd. 
Morgen weer maar eens kijken naar alle 
galerietjes en andere leuke winkeltjes. 
Vanmiddag nog even uitrusten in de zon en 
zomaar genieten van de sfeer, die ondanks 
dat het heel toeristisch is,  moeilijk te 
beschrijven en heel veel eigens heeft.

Zaterdag 5 augustus 2017 Honfleur W 4 zon 22 graden

De prachtig geworden Captainerie

De aquarel die ik de vorige keer heb gemaakt 52
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Feestmaal met Piano concert 

Die eerste rang was het niet helemaal, want het 
concert betrof een vleugel … die dreef op een aantal 
“ballonnen “. De pianist was deftig aangekleed maar 
had geen schoenen aan. omdat zijn voeten in het 
water kwamen. Onderdaan dreef een “ duiker”/ 
zwemmer die de piano een beetje stuurde. Jammer 
was dat hij eigenlijk te veel bij de brug bleef hangen. 
Daar stond ook veel publiek aan de kant. We 
konden het wel goed horen en zagen wel eens waar 
op afstand, de hele show. 

Gospels 

Tijdens het aperitief, met allerlei kaasjes wijnen en 
een van de worstjes van markt zong er op de 
achtergrond, daar bij de carroussel een groot 
gospelkoor. Leuk! Mooi! Het blijft leuk om van die 
spontane activiteiten mee te maken. 

Menu 

Garnalen met tomatensalade en verse basilicum 

Halve krab 

Makreel uit de ovenzak

Makreel gerookt

Koffie of thee

De havenmeester kwam het s’morgens, toen we aan de koffie zaten, al melden… Voor ieder van ons had hij 
een papier mee genomen. Het was zo dat vanmiddag de laatste brug niet meer draaide omdat er vanavond 
een pianoconcert stond gepland in het Bassin! Dan zitten we eerste rang!

De vers gevangen makreel van gisteren wordt 
vakkundig gefileerd door Merien. Guus installeert 
de “ rookoven” op spiritusbrander op de steiger. 
Daarin gaat de helft van de makreel. Ruikt goed!

Andere helft gaat in de “ braadzak” met wat kruiden 
en citroen. Wordt gegaard in de oven.

Nou het was allemaal voortreffelijk!
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Er niets 
vanzelfsprekend. 

Niet iedereen die met een boot 
vaart kan ook aanleggen. Dat 
bleek weer toen er achter ons 
een boot, tweede in de rij er 
een half uur over deed om aan 
te leggen en het dan nog voor 
elkaar kreeg om de spring 
dezelfde kant op te laten lopen 
dan het achtertouw. gevolg is 
… één scheve bende. Daaraan 
knoopte een ouder echtpaar 
vast ….. op z’n Frans vloekend 
tegen dat vrouwtje ….. 

Er is niets 
vanzelfsprekend. 

De gezelligheid die we 
ondervinden van de Harrewar, 
met een openheid, het delen 
van ervaringen, het vertellen 
van de verhalen die bij het 
varen horen, het samen eten en 
een wijntje drinken. We 
koesteren het, we waarderen 
het van elkaar … want we 
weten dat er elders hele 
spannende tijden zijn…. 
Daarvoor duimen we met z’n 
allen…… 

Zondag 6 augustus 2017 Honfleur - gehele dag zon - 22 graden

Galerie 
Al vroeg in de morgen (6.00 uur ) komen de straatvegers van de 
terrassen in actie. Alle lege flessen worden opgehaald en de 
vuilniszakken afgevoerd. Lege flessen van de “ kreeftensoep” , 
die wij hier in de winkel kopen, maken ze hier klaar in de 
restaurants. De klok van “ Hotel de Ville” slaat ieder kwartier: 
tata ta …ta - tata ta ..ta - tata ta..ta. Even over negenen worden 
we opgeroepen tot het ter kerke gaan …..   We slaan even over. 
Even schoon schip gemaakt en aan mijn log - blog gewerkt voor 
we de stad in gaan.                                                                       
Dit jaar gaan we zoveel mogelijk galerietjes bekijken, spreken 
we af. Volgens mij zijn er heel veel bij gekomen. Iedere 
afgestudeerde met een familielid in Honfleur heeft de kans 
aangegrepen hier voor zichzelf te beginnen. Allerlei stijlen, 
invalshoeken van impressionistisch tot surrealistisch zijn er te 
vinden. Die prachtige olifanten staan er nog! Terwijl ik in de 
kunstwinkeltjes kijk, zie ik Merien speuren op de menu kaarten 
van de even zo vele restaurantjes, die er bij gekomen zijn. Als er 
maar een stoepje over is, heeft men er een bistro setje geplaatst, 
in de zon… met een leuk uitnodigend bord erbij en wat groen 
en bloemen.        Ik ontdek nog een winkeltje wat alleen 
artikelen verkoopt die iets met kurk hebben of gemaakt zijn 
van kurk. De wijnwinkel die aan het plafond een verzameling “ 
Kloppers en draaiers ” heeft is er ook nog. De straat die achter 
de haven loopt heeft de winkel kant aan de stoeprand en komt 
aan de achterzijde uit op ongeveer de derde verdieping aan de 
haven. 
Met de brug van 17.30 uur varen we naar de andere kant. Daar 
leggen we aan bij de muur. Morgenochtend willen we vroeg 
vertrekken. Dan is er geen brug vandaar.                                      
Er is nog zoveel eten over dat alles, botje bij botje, terecht 
komt op de bakplaat bij Harrewar in de kuip. Als de waterkoker 
uit is, is er genoeg stroom voor dat gezellige ding. Ik leer 
kikkererwten bakken en eten… garnalen smaken daarbij, sla en 
zelfs een deel van een gerookte kip wordt burgemeester 
gemaakt door Merien. Natuurlijk vergezeld van een lekker 
glaasje wijn……Proost!

Jaren geleden in een lavarie wilde een 
man een “ Culotte” van mij kopen. 
Hier liggen ze op de markt.
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Kreeft 

In eerste instantie dachten we dat 
alles in Fecamp “ Lundi Fermé “ 
was …. Maar konden toch een 
nieuwe paravaan kopen … de vis 
winkel ging open … bij de bakker 
hadden ze brood, dus stapten 
Guus en Merien om kreeft. 2 
stuks namen ze mee terug …. 
Aperitieven … grote pot … met 
court bouillon  aan de kook … 
kreeften er in … zoveel minuten 
per 100 gram ( Wim, nog 
bedankt! ) af laten koelen …. en 
er aan beginnen. Voor ieder is er 
een halve… is er stokbrood met 
kruidenboter, sla en hebben we 
een kreeften tang en  metalen “ 
stokjes”om het “vlees” er uit te 
peuteren. Heerlijk is hij! Tjee, dit 
is echt lekker! Er hoort een witte 
wijn bij. Hmmmmm. Dit is weer 
echt genieten van alles wat hier 
op aarde te vinden is….. Natuur 
en cultuur verenigd. 

Maandag 7 augustus 2017 Honfleur - Fecamp gehele dag zon - WNW 2 - 22 graden

Schutten    VHF 17 
Gisterenavond nog, komt er zo’n rivercruiser …die 
schuift zo met hoogwater Honfleur in de Seine, 
zonder te schutten. Allebei de deuren van de sluizen 
staan voor hem open. Moet ook wel, anders past dat 
lange ding er niet eens in! Wij varen om 6.30 uur 
weg van onze slaapplaats langs de muur en wachten 
tot de deur van de sluis opengaat. We krijgen geen 
groen licht, maar liggen er wel in. Hier wachten ze 
altijd tot 10 minuten voor heel of voor half. Er komt 
niemand meer. Sluismeester komt mijn touwen nog 
even controleren! Vertrouwd het zeker niet met 
zo’n vrouw achter de helmstok. In Franse sluizen 
gaan de bolders  heen en weer met de hoogte van 
het water. In dit geval moeten we naar beneden. Je 
maakt je boot vast aan de bolders en als de deuren 
dicht zijn ..... gaat het water wel heel snel naar 
beneden …… “ik denk, nog even en we hebben geen 
water meer onder de kiel”. Gelukkig is dat niet zo, 
maar bij het naar buiten varen heb ik echt het idee 
door de modder van de Seine te kruipen. Als je 
eenmaal je neus buiten steekt … pakt de stroom je 
op en oeps, daar ga je … in dit geval richting zee. Als 
ik achterom kijk naar het schroefwater is het wel 
erg blubberig …. het lijkt wel of er een hele klont 
slik aan de kiel hangt … De boot komt niet echt op 
snelheid??? Of zou de snelheidsmeter nog  
langzamer zijn gaan lopen? We weten het niet …. in 
ieder geval lopen we bij Antiferes 9,3 kn over de 
grond en 4,7 door het water…. Alles moeten 
motoren. Jikke en Marja nog even gebeld. Foto’s 
gemaakt van het gat van Etretat, nu van heel dicht 
onder de kant …. en toen we daar waren beet de 
makreel! Merien vangt er drie, maar krijgen er twee 
binnen. Daarna moet hij zijn vangsten staken … de 
paravaan is in de strijd gebleven! Weg ! In Fecamp 
verkopen ze gelukkig nieuwe. Ook doen we daar bij 
de VVV nog even de mail verzenden, want op de 
haven doet de wifi het niet. Iedereen is weer bij. 
Nummer 9 verzonden! 
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Dinsdag 8 augustus 2017 Fecamp - Dieppe 23 mijl  WNW 3 zwaar bewolkt met soms een flauw zonnetje - 20 
graden. Weerbericht geeft buien …. die zien we op zee … maar niet bij ons. Geen bui gehad vandaag!
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Re Fit 
Gisteren hoorde ik het al van Marjan. Ze had net de 
was buiten opgehangen aan alle touwen die ze 
konden vinden. Harrewar was niet de enige … het was 
namelijk wasdag, maandag ! Ooit heb ik hier 
gewassen met laag water …. dan moet je een hele 
lange steile trap op naar boven. Dat kun je dus beter 
met hoog water doen! " De wasmachine was wel 
oud,” zei Marjan. Ik kon er euro’s in blijven gooien …. 
steeds vielen ze in het verkeerde gat weer naar buiten 
en soms bleven ze hangen in het gat waar ze moesten 
wezen. Uiteindelijk toch gelukt! De lavarie is 
duidelijk aan een opknapbeurt toe.

Douches 

Vanmorgen keek ik gelukkig nog niet zo fris uit mijn 
ogen …. De deur van het toiletgebouw ging open met 
een code en het licht sprong al aan. ( dat gaat ook na 
enige tijd uit … ) De vloer was wel eens geschilderd … 
lange tijd geleden … De kleur blauw van de “ 
badhokjes” waren meer grijs geworden en …. als je 
binnen komt ruikt het naar zo’n oud douchegordijn, 
wat al veel te lang in een natte badkamer hangt … 
weet je wel … Hier moet je niet naar boven kijken! 
Dat ziet er uit als een chips vloer, maar dan zwart/wit 
….. en net als je klaar bent met douchen gaat het 
automatische aanspringende licht uit! “ Ik ben weer 
te lang bezig geweest”, denk ik nog …. Loop een 
beetje aangekleed de douche uit, bedenkend dat de 
bewegings censor dan weer wel aanspringt …… hoor 
ik een bekend kuchje, bekende stap ….bekend geluid 
…. Het is Merien die voor mij het licht weer aandoet. 
Pfff en dat vanmorgen allemaal om 6.15 uur. 

Zeiltochtje 
Guus van de Harrewar was vandaag weer helemaal 
in z’n nopjes. Eindelijk had hij weer eens kunnen 
zeilen! Wij ook wel …. maar onderweg toen de wind 
afnam tot 4 kn. toch maar even de motor aangezet. 
Zeg maar dat we tot St. Valerie en Caux hebben 
gezeild en dan zo nu en dan de motor bij moesten 
hebben om een beetje snelheid te behouden. Snel 
gingen we helemaal bij de “ kerncentrale” waar je 
dan langs komt….. 9,4 kn over de grond! Daar zit 
genoeg energie dus…. Bij de aanloop Dieppe 
hebben we genoeg tijd om de zeilen netjes op te 
binden …. Groot vrachtschip vaart uit. Alles Rood! 
Als we naar binnen mogen, zwaaien we even naar 
het kerkje wat ook hier hoog op de witte krijt rots 
staat…. We hoorden van Joost en Marjan dat ook 
daar een “ Heilige Rita “ te zien was …. ze waren er 
naar toegelopen. Ze zijn nu met de kokkel 
onderweg naar Boulogne. Tja … vanmorgen hadden 
we internet op de haven ….. dan vangen we even een 
weerbericht … de PZC en waar iedereen is….

Wie was waar. 

Kokkel dus onderweg naar Boulogne.              
Kleine Jager boven Borkum.                               
Zeedehler gisteren boven Brest ….  en Lonestar bij 
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Dieppe 

Hé Stille Wilde ! Het is Kees uit Hellevoetsluis! 
Komt achterons langs gevaren, gooit hem in z’n 
achteruit en maakt een praatje. Onderweg naar de 
kanaaleilanden!                                                            
Met een verlopen ICP pas ( botenpaspoort) op het 
havenkantoor, waar vier meisjes, in dezelfde 
uitrusting en dezelfde houding een ontvangst 
comité vormen.                                                         
De “ Lange kerkstraat “ van Dieppe wordt steeds 
mooier, aangekleder en met nog meer boetiekjes en 
andere leuke winkeltjes waaronder drie bakkers en 
een speciaal zaak in Noga. Ik zag nog een leuk shirt 
en een leuke broek … helaas te veel een Franse maat 
… Bij de Casa hebben ze servetten en leien ……….. 
om op te schilderen. Bij blanc de Nile hebben ze 
weer mooie dingen … niet gedaan! Hé hier bouwen 
ze ook weer een kermis op… maar rijden met een 
vrachtwagen met daarachter een vierwielige wagen 
met huis er op en daarachter een grote caravan 
….dat kom je bij ons niet zo vaak tegen…. “ Opoe 
zegt …” doe je mijn caravan er ook nog even aan”?

Even nog wat shoppen bij de “ Karrevoer” .    
Daarna even menu kaarten kijken bij de diverse 
restaurantjes aan de haven …. want dat gaan we 
vanavond doen; Uit eten!    Het ziet er allemaal zo 
lekker uit … zeker de fruits des mer… dat het 
moeilijk kiezen is. Bij “ Le Fregat “ hebben ze 
menu’s die je zelf samen kan stellen … dat spreekt 
mij wel aan. Kijken wat Marjan en Guus ontdekt/ 
gezien hebben …… 

De Wifi doet het!

Uit eten! 

Als we rond half acht gaan, stort het ineens 
van de regen! Dan is het eettentje aan de 
andere kant van de weg ver genoeg. Dus 
doen we dat. Ik weet niet eens meer hoe het 
heet. Het ziet er op zich aardig uit. Hele 
restaurantje wordt gerund door meisjes. 
Leuke kaart en leuke menu’s. De wijn is 
duur… huiswijn hebben ze niet en een flesje 
kost al snel € 22,- . In een andere zaak zag ik 
wijn van € 74,- per fles …… Eigenlijk is het 
erg om te zeggen, maar als wij in een 
restaurant gaan eten hebben we altijd zo 
iets, op een paar uitzonderingen na, dat wij 
het eigenlijk zelf beter kunnen. Het is nu 
alleen gemakkelijk omdat je geen 
boodschappen hoeft te doen, kan kiezen uit 
verschillende dingen …en hoeven niet af te 
wassen,  maar om nou te zeggen “ wat 
heerlijk”….. nee. In dit geval kunnen we het 
zelf weer veel beter! Het was weer wel 
gezellig! Harrewar en Hardebolle hebben 
elkaar nog zoveel te vertellen! Na het toetje 
gaat Merien de brieven nog even posten en 
Guus probeert in zijn eigen boot in te 
breken. ha, ha … de sleutel er verkeerd om 
ingedaan! Door het vluchtluik heen en terug, 
lukt het uiteindelijk om de voordeur weer 
open te krijgen ….. Har … was in de war !
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Geduimd 

We hebben geduimd voor de baby’s van 
Martijn en Anja, de kleinkinderen van Joost 
en Marjan. Geduimd omdat ze veel te vroeg 
aan kondigden geboren te willen 
worden….Vorige week zaterdag, 5 augustus 
kregen we een app -je van Joost: Hoi Ilse en 
Merien, wij blijven morgen in Dieppe liggen 
en gaan met de auto naar Antwerpen op 
bezoek bij onze net geboren kleinkinderen. 
Houden contact. Het is een jongetje en een 
meisje, Sven en Sophie, wegen allebei 750 
gram, 25 weken… Het lijkt allemaal onder 
controle en dat is ook zo. Als blijkt dat 
vandaag de Kokkel niet meer in Boulogne 
ligt, kan dat maar een ding betekenen. Het 
gaat goed met de kleintjes en met Anja, 
anders waren ze niet vertrokken! Joost belt 
na mijn app-je. Het gaat inderdaad naar 
omstandigheden goed. Anja mag morgen al 
naar huis…. het was wel een keizersnee en is 
toch niet niks! Ze gaat dan iedere dag de 
borstvoeding brengen, want die heeft de 
groei- en anti stoffen die ze nodig hebben. 
Joost zei:” Het is ongelofelijk dat ze zoveel 
kunnen … Ze passen in mijn hand”! Het 
spannendste moment was de maandag voor 
dat ze geboren werden. Anja kreeg prikken 
om de longetjes beter te laten rijpen. Deze 
moesten 48 uur inwerken …. voordat ze 
geboren mochten worden. Het werd 
zaterdag!  Soms bestaan er nog 
wonderen……..We mogen een kaart sturen 
en ze feliciteren ! Morgen gaan we er een 
kopen … De tekst die er op gaat……. daar 
heb ik vanavond heel erg goed over na 
gedacht…… 
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Woensdag 09 augustus 2017 Dieppe - Boulogne 45 

Steeds dichter bij huis…. 

Was Boulogne ooit de verste plek in de vakantie waar 
we geweest waren .. nu hebben we het gevoel bijna thuis 
te zijn. Waarschijnlijk zijn we morgen hier nog een dag 
omdat de wind Noord- oost wordt en dus tegen is en 
het weer gaat regenen. Echt een dag om de foto’s, film 
en Log- blog weer eens goed op orde te krijgen. Het is 
volop vakantie tijd, maar er is nog heel veel plaats in de 
haven. Het was zo’n 45 mijl. Rot koersje … wind te veel 
vanachter en te weinig wind, te weinig druk dus. Ik 
geloof dat we maar twee uur echt de motor hebben 
uitgehad ….. de rest aan om druk te houden en dan nog 
moest ik heel nauwkeurig sturen om dat giek niet steeds 
over te laten komen.  Slijmbeurs  in de schouder goed 
gevoeld. Eén bui hebben we verwerkt. Rest zon. Één 
makreel gevangen en twee gepen. Je weet wel van die 
beesten met hele lange snuiten en een groene graat. Dat 
was lang geleden dat we die gevangen hadden en 
gegeten. Ze waren heerlijk!

Douane 

“ Hardebolle, Hardebolle, hier de ….. overschakelen 
naar kanaal zero eight, please…..” Ik had net mijn vest 
vanonder mijn zwemvest gedaan omdat ik het warm 
had …. Ik dacht nog …. “zou ik mijn lange broek ook 
maar uitdoen en in mijn onderbroek gaan zitten???” 
Kijk ik achterom…. pfff de grote grijze neus van zo’n 
douane schip achter me…..Ik help Merien het engels te 
vertalen en de vragen die ze stellen zo goed mogelijk te 
beantwoorden. Merien was net koffie aan het zetten 
voor mij. Ze vroegen van waar naar waar we gingen, 
Hoeveel personen er aan boord waren, moest Merien 
de thuishaven fonetisch spellen: Wiskey - Oskar - Lima 
- Papa - Hotel - Alfa - Alfa -Romeo - T -S - Delta - IJ - 
K Oeps, dacht Guus, toen hij dit hoorde… maar snel 
even opschrijven… als ze straks bij mij komen heb ik 
het zo paraat. Marjan gaf Merien een compliment: “Je 
zei nog Me and my wife “. Paar vragen en ze waren 
weer weg, naar de volgende boot voor ons …. Voor het 
zelfde geld komen ze aan boord en klauwen alles 
onderste boven! 
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Flash - Back : 2015  
Nu we zo langs de kust voeren, kwamen weer alle herinneringen boven van deze tocht die we in 2015 , 
voorjaarsvakantie met de auto deden. Schattig hotelletje gehuurd in St. Vallery sur Somme op de hoek 

van de straat en de boulevard. Wat kon die man super koken! 
We wilden daar naar toe omdat het met de boot niet te doen 
is. Het kan alleen met een diepgang van 2.m op een springtij, 
maar dan moet je ook met een springtij weer terug. Aan de 
overkant van de baye des Sommes ligt Crutoy. Ook een 
prachtige badplaats. Daarachter ligt een groot 
natuurreservaat waar men ook vogel waarnemingen doet. 
Ook daar zijn we geweest. Eigenlijk zijn we toen vanaf Calais 
de hele kust afgezakt …. zoveel mogelijk langs de kust 
gereden… tot aan Dieppe. Op de terug weg deden we de 
plaatsen die we hadden overgeslagen. Het is een prachtig 
gebied, waar je nu zomaar langs vaart. Je vaart wel op een mijl 
of zes afstand van het land, zodat je nauwelijks iets mee krijgt 
en de Somme Baye zelf. Die loopt nog wel zo’n mijl of zeven 
het land in. Te ver, te ondiep, te moeilijk. Maar het stond nog 
op mijn netvlies… Les Etapples … Ook geen haven om naar 
binnen te gaan en verder naar het zuiden de enorme stranden 
en duinen kust, waar men de huizen steeds verder aan de 

duinenrand bouwt. Als je daar iets koopt 
met uitzicht op zee, zetten ze er vijf jaar 
later weer een flatgebouw voor…. ha, ha. 
Wat me ook is bijgebleven is het 

prachtige uitzicht over Cape Griz Nez net 
achter Calais. Daar varen we morgen langs, maar zie je niet 
dat prachtige landschap op de kaap. Wie weet moet ik deze 
reisbelevingen wel in een ander blog uitgeven …. ha, ha …

Flash - Back 1995 

Ooit waren we hier (Boulogne 
1995) voor het eerst. Samen 
met Dirk , Dominique en neefje 
Christoffel was mee. Allebei 
met de Rush. s’Avonds een 
enorm onweer boven de stad. 
Het regende niet het goot! 
Overloop van het riool loopt 
over en de haven binnen… Het 
stinkt, het is me daar bahhh en 
wat daar langs kwam drijven … 
dat wordt Uit eten …. gooit 
een ober iets over de jurk van 
Jikke …. Liggen we 10 dik aan 
de buiten steiger, moet de 
eerste s’morgens er tussen uit 
…. Iedereen verhuist … 6.00 
uur in de morgen …komt die 
10 minuten later terug! We 
zetten route in de GPS (alle 
way-points moesten toen nog 
opgezocht worden) Vertrekken 
naar Dover! Daar heb ik alle 
landvasten uitgewassen… Zijn 
we met z’n allen naar Dover 
Castle geweest. Leuke foto’s 
van Bouw en Cristoff op een 
kanon. Gelukkig is het nu een 
stuk verbeterd in Boulogne; 
Liggen we in een box en is er 
een rioolzuivering. 

HARDEBOLLE
Donderdag 10 augustus 2017 Boulogne NNO 4 regen - onweer - zon         18 graden

Cape Gris Nez
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We blijven nog ’n dag….. 
Boulogne 10/08 
Brrr.. vannacht geregend en vanmorgen onweer …. Het zal 
toch niet de verdrijving van de zomer aan kondigen? Vandaag 
geeft Goeroe Noord - Noord-Oostelijke wind. Die richting 
moeten we op …. Overmorgen is het beter. Vandaag maar eens 
foto’s en film’s ordenen/ sorteren., knippen, plakken …. Het 
log-blog verzenden, boodschappen doen en naar de Citadel, 
de oude ommuurde binnenstad ….. genoeg verhaal dus!

Citadel Boulogne.
Het is best een leuke wandeling naar de Citadel van Boulogne, 
waar je zo over de zee uitkijkt. De koepel van de kerk steekt 
zijn kop overal boven uit en is ook van uit zee heel duidelijk 
aanwezig en goed te zien. Deze is nog niet zo oud, tenminste 
de boven kant. Hij is gebouwd op de oude kerk, waar alleen 
de crypte nog van over is en als fundament is gebruikt. Het is 
een hele klim naar de citadel. We lopen door een leuke 
winkelstraat, waar geen auto’s mogen rijden en die uitkomt op 
de markt. We zijn ook op zoek  naar een toepasselijke kaart 
voor Sven en Sophie, de tweeling van Anja en Martijn. Nog 
niet gevonden… misschien in de citadel. Het plein binnen in 
is omgetoverd tot “ Kunst tuin “ . Die is opgedeeld in vier 
stukken. De ene kant is strak ingericht …. alhoewel, er staat 
wel een oude solex in … en de andere kant is heerlijk fantasie 
vol. Twee verwaande poedels met “ Nessie “ op de 
achtergrond en een konijn. De andere spreekt mij het meeste 
aan. Twee aangeklede tafels met theepotten, kopjes, prachtige 
nep taarten, koekjes, kersen omringt door oude stoelen en 
daar onder een aantal “ Persische kleden. Dit alles met gras 
omringd, een groot kaartenhuis en prachtige houten en 
paddestoelen van polyester. Die van hout waren er mooi, 
omdat ze zo groot waren en zo naturel van kleur. Verder is het 
plein omgeven van gezellige restaurantjes en terrasjes. Er zijn 
leuke winkeltjes met “ Franse Brocante “ en winkeltjes waar ze 
alleen maar ansichtkaarten verkopen. Als ik daar kijk 
bestudeerd Merien de menukaarten. We lopen nog een rondje 
over  de muren van de stad, waaronder de kermis draait. We 
zien nog een oma, die een opvoedkundige tik uitdeelt aan 
kleinzoon, die toch even brutaal was….. Aan de westkant van 
de stad is de uitgang erg mooi met een Romeinse poort en 
nog een poort daarachter ….. schilderachtig! 

Terug naar de stad is bergje af en een stuk gemakkelijker. In 
de stad vinden we nog een papeterie, waar ze kaarten 
verkopen. Ik wil per- sé de laatste van die serie ….. Madame 
trekt hem voor  mij uit het rek. 

Vanavond te gast bij Guus en Marjan …. ze hebben zo hun 
best gedaan: Heerlijke krabbepooten en en tongetje met een 
groenten pot van Marjan…. Heerlijk! Wat is het toch gezellig !

Oliepeil 

Merien controleert regelmatig 
het olie peil. Het blijft steeds 
netjes tussen de twee streepjes 
staan. Keurig dus! 
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Vrijdag 11 augustus Boulogne - Nieuwpoort 60 mijl WZW 4 - 6 zon  22 graden

Record Boulogne - Nieuwpoort 60 
mijl 

Twee jaar geleden voeren we dit traject in 6 uur en 32 
minuten. Dat gaan we vandaag niet halen. Maar we 
doen het wel in 7 uur. Maar eerlijk is eerlijk toen alles 
gezeild .. nu een stuk gemotord. Het was even 
moeilijk om uit dat gaatje van onder de kant te 
komen waar men ons had in gestopt ….. Als we 
buiten zijn hebben we toch de stroom al mee en 
onder de kant zien we de vreemde, puntige duinen 
van Wimereux, een van de dorpjes aan de voet van de 
“ Cape Nez”. Ze hebben allemaal rode dakjes, soms 
een grote muur en strandjes. De Kaap zelf heeft hele 
steile kliffen van verticaal gestapelde stenen en daar 
tussen grond. Het is zo helder dat we de krijtrotsen 
van Engeland van hieruit al zien. Boven de Kaap 
vliegen twee vliegeraars. De motor gaat uit als we 
voorbij de kaap zijn. De genua 2 staat er op, omdat 
men niet zoveel wind voorspeld. De boom gaat er in 
en daar gaan we! Bij kardinaal Ridens de Calais 
komen we  eerst twee veerboten tegen die richting 
Calais gaan en daarna een die uit Calais komt. We 
passeren ze allemaal achterlangs richting Duinkerke. 
Ondertussen neemt de wind stevig toe tot soms 20 
kn. De pier/ licht van Port Quest kunnen we niet 
halen … we zullen dan moeten gijpen en met deze 
wind in de poep moet er iets gebeuren. De boom 
gaat er van tussen, fok wordt opgerold, stormrondje 
gedraaid en nu kunnen we weer de ander kant op. 
Dat is nodig ook want voor ons komt er een 
veerboot, met grote rookpluimen uit de schoorsteen, 
uit Port Quest. Achter ons vaart een ertstanker 
langzaam om Duinkerke in te gaan op slack en een 
coaster komt langzaam dichterbij. Wij gaan net voor 
hen, Duinkerke voorbij terwijl hij erin gaat. Na 
Duinkerke neemt de wind weer wat af. De fok kan er 
weer bij maar rollen hem niet helemaal uit. Zo gaan 
we de Zuijdcote in. Daar krijgen we iets meer druk 
en we sjezen er zomaar door. Ik zie weer eens 8.0 kn 
door het water op mijn log en hoop dat het 
onderwaterschip weer wat schoner is geworden…… 
Na de trappegeerboei sturen we richting Nieuwpoort 
met de wind die toeneemt tot 25 kn, weer in de poep. 
We moeten nog een keer gijpen/ stormrondje doen 
…. doen we vlak bij de ingang. Komen 3 
wedstrijdboten, waar we tussen de 1 e en nr 2 en 3 
doorgaan, langs het staketsel … waar nog een vislijn 
met onderlijn aan de boot blijft haken …. we zijn 
binnen!

Weerzien 

We kunnen pas om 12.00 uur gaan varen. Eerder 
heeft geen zin omdat we de stroom rond de kaap 
mee willen hebben. De mail nog bekeken en ….. Een 
mail van Nico van de Domino … Hij is inmiddels in 
Eastborne en komt morgen naar Boulogne. Daar 
zullen we hem dus niet zien, maar dat wordt vast aan 
de Belgische kust. Hij schrijft dat hij na het weekend 
naar Oostende gaat. Ik schrijf terug dat wij eerst nog 
een paar dagen Nieuwpoort doen en dan de andere 
plaatsen langs de Belgische kust …. Leuk!

Wie we hier in Nieuwpoort wel ontmoeten zijn 
Joost en Marianne Schuijs van de Kokkel. Heerlijk ze 
weer te zien en bij te praten. Ze zijn immers opa en 
oma geworden van de tweeling Sven en Sophie. 
Akelig spannend geweest allemaal …. maar het gaat 
goed. Ze kregen de eerste foto’s binnen van Anja met 
baby Sven op de borst. Hij mocht daarvoor even uit 
de couveuse, die als een soort tent/ baarmoeder 
afgesloten wordt. Sophie mocht morgen pas als het 
goed is. Heel vertederend om te zien… Wel heel fijn 
te zien, dat ze in zulke goede handen zijn. Ze blijven 
voorlopig nog aan boord, want de ouders, Anja en 
Martijn hebben voorlopig hun thuis in 
Heinkenszand. Ze hadden immers net al hun spullen 
verhuist van Antwerpen naar Cambrigde, Engeland 
waar ze zouden gaan werken en wonen. Er kwam 
even wat tussen, zullen we maar zeggen…… Gelukkig 
heb je zulke ouders denk ik dan. In zo’n geval zou ik 
precies hetzelfde doen……

Harrewar is Duinkerke binnen gelopen.
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Zaterdag 12 augustus Nieuwpoort bewolkt - zon - licht bewolkt 22 graden

Aldi 

Heerlijk dat er weer een Aldi is! Fiets mee, 
tassen mee en gaan. Bier, wijn en genieten 
van alle streekproducten die ze hier 
verkopen en de lage prijzen. Eindelijk weer 
Griekse Yoghurt en 
zelfs klittenband 
voor mijn zeilbroek 
gevonden. Merien 
gaat straks nog even 
terug voor de vispot 

Nieuwpoort straatfestival 

Fiets gaan huren bij het monument. Geen fiets 
kaart gevonden… maar moet er toch zijn. Morgen 
willen we fietsen langs de IJzer die ook de linie was 
in de 1 e WO. Vanmiddag gaan we naar het 
straatfestival, wat ze nu op en rond de gezellige 
markt van Nieuwpoort aan het opbouwen zijn. 
Fietsen naar de haven, halen Joost en Marjan op die 
dit ook allemaal willen zien. De foto van Anja en 
Sophie komt binnen. Het gaat goed dus, ook met 
Sophie! Onderweg naar de markt lekker bijgekletst 
en ons verbaast over de mensen die in de rij tot 
buiten de vis zaken staan om een visje te kopen. 
Merien zei: “ Dat zouden ze in Holland nog niet 
doen, ook niet als ze de vis gratis weggaven”….. Het 
straat theater bestaat uit een aantal act’s die her en 
der verspreid over de markt staan/ lopen/ bewegen. 
Eerst komen we twee prachtige meisjes tegen in 
cerise rood met groene kleding op stelten. Een act 
van “ standbeelden”, met hun mobieltjes, die het 
publiek op een leuke manier betrekken bij hun 
bewegingen. We zien een goochelaar met Parijs/ 
Eiffeltoren op de achter grond die wel een aardig 
verhaal heeft bij zijn acts. Kinderen met een 
boormachine “door boord” en aan elkaar vast zet…. 
Joannes zou dit ook wel kunnen in Goes bij de grote 
kunstmanifestatie, kerkplein volgend jaar 30 juni. 
Kinderen worden heel mooi gemaakt door dames 
van de Kip van troije.be en een Meneer … gaat hij 
nu nog met die werkende kettingzagen gooien of 
niet? 

Ouderenopvang 

En daar zat Merien dan bij de ouderen opvang. Als 
hij zich netjes gedroeg, kreeg hij een stempel en als 
hij stout geweest was ook. Wat was hij braaf: Hij 
moet in een zetel gaan zitten en kreeg wat te lezen, 
een tijdschrift: De Playboy ….. 

Verder genoten van de oude kastjes die veranderd 
waren in “ keukentjes”, Ballenbandjes en 
vrachtwagens die er onder stonden om de ballen op 
te vangen… draaiers van roerzeven … heel veel 
kinderen hadden het er erg druk mee.

s’Avonds gezellig op de Hardebolle uit eten met 
Joost en Marjan. Een vispotje van Merien …..Ik 
denk dat we nog wat over hebben voor morgen…
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Telefoon 

12 augustus, de verjaardag van zus Adrie. 
Merien feliciteert ze... ze praten even bij 
over het wel en wee van de familie en de 
laatste nieuwtjes. Ze gaan de camper 
verkopen!

http://troije.be
http://troije.be
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Zondag 13 augustus 2017 Nieuwpoort NW 3 zon  22 graden

Fietstocht 

Meisje van het infocentrum onder het monument aan de IJzer 
helpt me aan een fietskaart, maar weet niets over oude 
treinbaan van Nieuwpoort naar Diksmuide ….. “Ik weet niet 
of die op deze kaart staat” zegt ze. Ik koop de Cogge - 
Geernaert route. 41 km lang. Genoemd naar de mannen die dit 
gebied onder water hebben gezet en zo het front van de 
vechtende partijen in WO 1  tot staan brachten. De frontlijn is 
de oude spoorlijn. Deze lijn is inmiddels fietspad en ligt op 
sommige plaatsen nog geen meter hoger dan de omringende 
polders. Het effect van de onderwaterzetting was wel dat de 
loopgraven vol water liepen en het land onbegaanbaar werd. 
Duidelijk zijn de sporen in het landschap te zien….. Wat is het 
een afschuwelijke oorlog geweest. Ook is er “ Landart “, een 
kunstwerk wat alleen uit betonnen rechthoeken bestaat en die 
gegroepeerd staan op een bepaalde afstand van elkaar. Samen 
vormen ze de data van WO 1 . 1914 / 1918. Kan dit gegeven 
voor de cursus gebruiken. Komend jaar zit landart in het 
programma. Verder gaat het pad soms verhard, soms over fijne 
grijze grind door de polder. Onderweg veel mais, weilanden, 
dikbil koeien, vlas en tarwe die er al af is. Een meneer zit wel 
heel zielig achter een raam van een bouwval huisje met een 
tafel vol lege flessen….. In Veurne een jachthaven wat aan het 
kanaal ligt wat van Terneuzen naar Duinkerke loopt, helemaal 
onder langs de kust en langs prachtige steden. Want dat is 
Veurne. De gotische kerk heeft prachtige dikke luchtbogen en 
gebrandschilderde ramen…. zo prachtig in detail versierd … 
echt Vlaams. We drinken wat op een terras en fietsen langs het 
kanaal weer richting Nieuwpoort. Nog even langs Nieuwpoort 
- Bad …..

Zien en gezien worden 

In Nieuwpoort Bad is het vandaag echt zien en 
gezien worden. Het lijkt wel of heel de Belgische 
kust is uitgelopen om te flaneren en te fietsen. 
Terrassen zitten overvol en voor de veerdienst over 
de IJzer zijn nog honderden wachtende voor u. Het 
is erg gezellig ook op het streekproducten festival. 
Vele landen zijn vertegenwoordigd met leuke, 
ludieke stands. Merien koopt frites waarvan de man 
de aardappelen zelf schilt. Hij doet dat vanuit een 
gele Citroën met zo’n vierkant neusje… lijkt een 
beetje op de Renault estafette. Bier tenten 
natuurlijk en een Franse stand met een typische 
Frans type man en vrouw die alleen uien en 
knoflook verkoopt, in allerlei soorten, maten, 
kleuren en gerookt. Hij deed hele goede zaken! € 
3,- voor 1 kg uien….. Leuke band speelde er. Leuke 
strandstoel gezien!!!!

Vogels in de IJzermonding 

Terwijl ik even de mail check en kijk of 
er morgen museum’s open zijn, gaat 
Merien op de fiets op “ vogel safari “ in 
de IJzermonding. Het is laag water. Er 
zijn veel meer verschillende vogels dan 
dat hij de afgelopen weken heeft gezien. 
Hier zitten ze; de scholeksters, de 
zilver- kok- en mantelmeeuwen, de 
zilver en de blauwe reiger, de wulp, 
tureluur, roze grutto, steenlopertjes en 
overloper. Terug is hij met de pont 
overgevaren en even in het 
streekproducten festival terecht 
gekomen op de hoek van de boulevard 
en het staketsel. Leuk!
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Zeil/ Motorreisje 

Buxus mot
Het moet op de motor, want er staat geen wind. Deze 10 mijl 
… het is maar een stukje. Jikke belt bezorgd over onze buxus 
in de tuin. Er heerst een plaag in Zeeland en Limburg. Mot 
freet alle buxus op… nou dan hebben wij geen tuin meer over 
als dat gebeurt. Merien besteld Rien Kramer, de hovenier bij 
ons aan de Veerweg, die gaat kijken en ook preventief spuiten. 
Meisjes komen maandag als wij op het Veerse Meer varen…. 
Ze geven te veel wind op het eind van de week … houden 
contact. Ze hebben er zin in om bij opa en oma op de boot te 
logeren!  De AIS geeft aan dat Harrewar, Hardebolle en 
Kokkel naast elkaar liggen in de haven van Oostende. De 
grote clubvlaggen gaan uit. ( Klein clubtochtje ) Leuk! 
Vanavond eten we mosselen en Nico is ook uitgenodigd! 
Merien kookt ze naturel terwijl Guus ze met cremefraiche af 
gaat werken. Het is heerlijk, gezellig , wat een avond in de 
grote kuip van de Kokkel! Het lijkt zo gewoon, maar weten 
allemaal dat het niet vanzelfsprekend is ………..

Deja Vu 

Marjan app - te dat in 
Oostende de Paulus feesten 
zijn. Het thema is kerst. 
prachtig met kerstbomen, 
nepsneeuw en kerstliederen. 
We zijn benieuwd. 

Nico met de 
Domino 

Nico is eind mei vertrokken uit 
St. Maarten. In juni is hij 
aangekomen op de Azoren en 
nu hier. Altijd heel goed 
bevriend geweest met Ton en 
Dominique. Als we daar waren 
hebben we hem ook ontmoet. 
En nu is hij hier! geweldig! 
Rond 12.30 uur loopt hij de 
haven van Oostende binnen. 
Merien en ik gaan hem 
begroeten. Dikke kus van mij 
en Dominique. Hij ziet er goed 
uit, zijn boot ook. Heeft de reis 
van de Carib naar hier goed 
doorstaan. ( op het lummel 
beslag na ) Tot aan de Azoren 
was het eigenlijk heel goed te 
doen. Na de Azoren is hij na 4 
dagen motoren in een storm 
7-8 terecht gekomen en met 
een puntje fok naar Ierland 
uitgeweken. Hij komt 
vanavond mossels eten. 
Gezellig! Heeft gesprekken 
met aandachtige luisteraars en 
vragen stellers als Guus en 
Joost. Veel respect voor zijn 
prestatie …. want je moet het 
toch maar doen in je eentje … 

HARDEBOLLE 
Maandag 14 augustus 2017 Nieuwpoort - Oostende ZZO 1-2  zon

By the way ….. 
Onze buurman hoort eigenlijk in onze box. Dat wisten wij 
niet en de havenmeester blijkbaar ook niet. Dus als wij weg 
zijn rond 8.30 uur … kan hij in zijn eigen box terug. ha, ha. 

Weet je wie hier ook in het rijtje ligt …. Rutger van Louis en 
Nelleke van de Lonestar. Hij heeft een eerste plaats gezeild 
in de Couwes week met de J 109. Er deden 19 J’s 109 mee. 
Erg goed hé. We zijn trots op hem en op Caroline! Oh, wat 
zullen Louis en Nelleke ook trots zijn!

Het is maar 10 mijl naar Oostende!
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Ducktape 

Vanmorgen krijg ik de foto 
doorgestuurd die gemaakt is met 
de zelftimer op de telefoon van 
Guus. Het moest mogelijk zijn om 
een foto van ons vieren te maken 
…. in de kajuit. “Ducktape is voor 
alles een uitkomst”, zei Guus. ‘Ik 
gebruik wel één rol in de 
vakantie”. Hij hangt zijn telefoon 
op aan het plafond … tegen het 
wiebelen nog een stuk naar de 
deur van het toilet…instellen, 
zitten …. tot 10 tellen en daar 
gaat die …..net zolang tot dat het 
gelukt is om iedereen er op te 
krijgen….. haha

Moederkensdag 

Tja… dan sta je daar voor een dichte “Del Hailze”. Hij was 
s’morgens nog even open geweest. Toen was het even geen 
weer om boodschappen te doen: regen/ onweer even zon en 
de Kokkel vertrekt. Op de buienradar stond dat dit de 
laatste bui moet zijn geweest van deze serie….. maar het 
ergste moest nog komen! Ze krijgen te maken met St. 
Elmusvuur. 

Alleen de nodige boodschappen doen we in het winkeltje in 
het straatje naar de markt. Daar kosten de aardbeien 2 
doosjes voor € 10,- maar dan heb je wel hand geplukte 
Belgische. We kopen zeewolf bij de sla die we nog hadden. 
Hé daar zijn Rutger en Carolien! Ze liggen hier met hun           
J 109 ….. We doen bij hun aan boord even een bakje en .... 
natuurlijk even bijkletsen over hun prestaties, al zijn ze zeer 
bescheiden. Ze stonden iedere keer weer versteld van hun 
prestaties met de J … en zo kwam van het een, het ander. 
Dan vaar je naar Couwes … en wordt je nog eerst ook! 
Heerlijk zulke jonge enthousiaste mensen voor de zeilsport. 
We waren ze net voor de start van de eerste wedstrijd hun 
schroef verloren ….. Dan vaar je na de wedstrijd gewoon even 
om een andere …… ook een Gori. Wij waren in deze  
ervaringsdeskundigen. 

Nog een wandeling boulevard 
en door de stad terug. Het kan 
aan mij liggen, maar ik vind 
Oostende toch een beetje vies, 
smering en wat verpaupert er uit zien…. Te weinig oog voor 
onderhoud en schoonhouden van de stad.  Jammer.

Vanavond hebben we aperitief met Nico. Hij vertrekt 
morgen richting Vlissingen en wij richting Blankenberge. Hij 
verteld over zijn reis vanuit de Carib naar Amerika. In het 
hurricane seizoen ging hij niet naar Curacao maar naar de 
Everglades en Maimi. Het is daar allemaal “ binnen 
water”.De weg terug kwamen, de niet zulke goede aan de 
windse eigenschappen van zijn boot, aan het licht…Die 
Nico verteld ook over zijn leven voor hij vertrok ….. Hij 
was het nog niet helemaal kwijt ……. Tot ziens Nico! Het 
ga je goed!

Dinsdag 15 augustus 2017 Oostende - regen -zon- onweer - zon

St. Elmus vuur 

We hadden er nog nooit van 
gehoord, maar de Kokkel werd 
er vanmorgen door getroffen 
vlak voor ze Blankenberge in 
voeren. Voor hun, naast hun, 
achter hun overal was bliksem! 
Toen een enorm geknetter 
rond de mast….De windmeter 
gaf 94 kn wind aan …..Joost 
heeft alle apparatuur uitgezet 
en nu doet alles het weer. Men 
noemt dit St. Elmus vuur. Dat 
is als er zoveel spanning in de 
lucht hangt en rond de mast 
dat er vroeger, toen men nog 

houten 
masten had 
…het voor 
kwam dat 
deze in de 
brand vlogen.  

65



Hardebolle 12

 

Woensdag 16 augustus Oostende - Blankenberge 10 mijl Zuid 1 zon 23 graden

Algemeen 

Het lijkt wel of de avonden steeds korter worden. 
Dat is natuurlijk ook zo. Het is nu al 21.00 uur als 
het donker begint te worden. Mijn lampionnen 
bieden uitkomst, al moet de zon er overdag wel 
voor schijnen! 

De windguru is soms behoorlijk van streek. 
Voorspelt de ene dag iets heel anders dan de andere 
en ook in de vooruitzichten zijn niet helemaal 
betrouwbaar …. Het weer is dus behoorlijk 
wisselvallig. Iedere dag kijken dus en de 
voorspellingen op zeven streken houden….

Blankenberge 

Gisterenavond de Duitse buurman gemeld dat we 
om 8.30 uur zouden vertrekken. Als ik de motor 
start om 8.25 uur, vraagt het mevrouwtje … kunnen 
er niet 5 of 10 minuten bij ???? Nee, zeiden wij …. 
Nico is al vertrokken en ik wilde nog graag een paar 
foto’s van hem en zijn boot maken. Moeten we nu 
wel opschieten. Eenmaal buiten zien we hem nog 
varen, maar onze boot wil niet meer zo hard met 
haar groene rokje aan. Ik hoop maar dat het nog 
gelukt is. We varen de genua 2 droog en wisselen 
hem weer om voor de hi-aspect in de haven van 
Blankenberge, waar we van havenmeester Wim een 
plekje krijgen aan de buitenzijde …… Joost Kokkel 
en Guus Harrewar zijn er ook nog maar gaan straks 
met het middagtij vertrekken ( 15.00 uur) Wij gaan 
toch nog een wandeling doen en wil dat combineren 
met een bakje koffie op het oosterlijk staketsel en 
het maken van een filmpje.... eerst van Guus, dan 
van Joost. Maar wie komt er binnen …. de Maleachi. 
Leuk! Jet en Jeroen ….. met de Maleachi een hele 
oude bekende voor ons, de boot van Wim en Leni. 
Nu Wim er niet meer is, hebben dochter Jet en 
schoonzoon Jeroen hem en vaart Leni met de Karel. 
Na mijn fotosessie zit Merien al in de kuip en is er 
de aperitief …. even bij kletsen. Zij komen uit 
Antwerpen, zijn ook op bezoek geweest bij de Anja 
en Martijn en de twee kleintjes….. Hebben dat 
grote containerschip vast zien varen in het nauw 
van Bath ...... Breskens binnen gevaren met een 
enorme hoosbui en nu hier. De bruiloft in 
Engeland…Wat we doen met eten …. uit eten …. 
nou we hebben genoeg vlees ( 2 entrecote’s van 350 
gram moet genoeg zijn voor 4) en als we alle 
groenten …. bij elkaar leggen komen we een heel 
eind. Het is weer net als vroeger dus…. Het gaat nu 
op de Kobb, een nieuw soort barbecue waar een 
steen in gaat…. Tot in de kleine uurtjes zitten we in 
de kuip.
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17 augustus 2017 Blankenberge - Vlissingen 21 mijl ZW 5-6  regen, regen, zon 

Daaaaaaag België / Hallo Thuis 

De hoeveelste keer is dat al niet….. dat de tafel buiten 
natgeregend is terwijl we de hele avond buiten hebben 
kunnen zitten. Meestal deed ik de buiskap er nog op 
en hoorde ik het in de morgen regenen. Nu ook nu 
weer zo’n warmte front regen, dus nog maar even film 
plakken/knippen …… Als het even droog is doen we de 
boodschappen ….. Ging net tussen de buien door. Op 
de buienradar is te zien dat de laatste bui rond 16.00 
uur zou zijn. We wachten nog even om te vertrekken 
….. Ik krijg het voor elkaar om de foto's van mijn 
telefoon weer in mijn computer te krijgen zonder dat 
hij gaat bliepen. Dan heb je ineens een berg werk. Oh, 
en ik kan mijn zeilbroek nog even voorzien van een 
nieuw stuk klittenband. “ Droog “ ! We gaan! Het is 
1500 uur. In de haven zelf is de diepte 2.10 m. Net 
genoeg dus en tussen het staketsel 4.0 meter. Tot aan 
Zeebrugge hebben we grootzeil op en motor bij. Twee 
grote vrachtschepen vertrekken net uit Zeebrugge. 
Een derde vertrekt net als wij langs zijn. Waar zouden 
ze nu de fossielen gevonden hebben …. een heel 
walrussen kerkhof en walvissen …. Zetten de fok bij en 
de motor uit. Nog een fijne koers omdat ik de fok vol 
kan houden … totdat er een bui langs komt….” Ja, dat 
is die bui van 16.00 uur zeg ik nog “…..Een hele 
donkere lucht … maar alles op het land … een 
regengordijn! Op afstand! Prachtig!  We houden het 
gewoon droog! Op het water gebeuren ook spannende 
dingen… vissers varen naar huis, maar we zien 
daartussen ook de kustwacht en een enorme 
rubberboot… Controle dus! Twee schepen besluiten 
op de rede te blijven vissen… Wij hebben inmiddels de 
fok ingerold omdat de wind achterlijker in komt. 
Vlakbij Vlissingen gaat de motor bij om wat beter 
door de golven te komen. Het rokje van de Hardebolle 
gaat nu wel erg veel snelheid tegen houden. Merien 
heeft al beslist dat ze volgende week vrijdag even in de 
kraan moet om het rokje te verwijderen en nieuwe 
anti fouling te zetten. We moeten een sluis wachten. 
Hij is vol. Een kotter en nog een ander vaartuig ….. 
Dan varen we zo de haven van de Schelde in 
…..Vlissingen binnen….. Het log - blog zit er voor jullie 
op….. We zijn weer thuis!
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Einde
Omroep Zeeland is weer in de lucht ……

We zijn weer thuis….. Weerzien met de kinderen en kleinkinderen …. andere lieve vrienden en 
bekenden ……. Nog even thuiskomen op bekend water …….                                                                       
Naar Veere, naar het strand op de Veerse dam, het bos van Kortgene …………………….                                
Zwemmen, zandkastelen bouwen , barbecuen en mooi weer ……..

De verhalen van deze zomer nemen we mee ……..                                                                                                       
De film en foto’s worden weer verwerkt tot één geheel ….

De beelden, daar kan ik de hele winter mee vooruit …. verwerken tot schilderijen 
wat een inspiratie, wat een beleving ……… Heerlijk.

We hebben genoten,

                       Ilse en Merien
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