
 

“      “Hardebol le”
VERSLAG 1.1 ZOMER 2021

Donderdag 1 juli  -   14,8 mijl 
Traject: Wolphaartsdijk - Vlissingen 
Vertrek: 10.30 uur 
Aankomst: 15.50 uur remmingswerk achter de keersluis brug in 	
	 	 Vlissingen 
Het weer: Zwaar bewolkt, zo nu en dan motregen 
	 wind West 3  / 9 - 12 knopen 

Zomer 2021 
We mogen weer. We hebben allebei twee prikken gehad tegen de Corona. Een virus wat niet alleen ons maar ook de rest van 

de wereld, het afgelopen jaar behoorlijk in zijn greep heeft gehad.  

We mogen weer en gaan deze zomer met de Hardebolle op stap richting Zuid. Het noorden van Frankrijk. We zullen zien of we 

St. Malo, Lezardrieux en Ille de Brehat gaan halen. De kanaal eilanden zijn nog afgesloten. Het is Engels gebied en daar 

heersen nu andere regels en wetten. 

Heel relaxed op de Hardebolle. Eergisterenavond al afscheid 
genomen van de kinderen en kleinkinderen. Lekker met elkaar 
gegeten en gespeeld. Nu op het gemakje ontbijt. 
Merien gaat nog één keer van de haven heen en weer naar huis 
om de laatste boodschapjes: een vers brood en een 
verlengsnoertje voor de”Pleate”. Dat is een elektrische bakplaat 
waar je lekkere dingen op kunt bakken. In Frankrijk heb je daar 
stroom genoeg voor in de haven. Als ik gelijk mee loop om de 
vuilnis weg te brengen komen we Bram, de broer van Merien 
tegen. Hij had gisteren zijn boot nog te het water gelaten. Hij 
kwam kijken of  die nog dreef. Daaaag Bram. Om 10.30 uur 
gooien we los! Daaag haven, daaaag Wolphaartsdijk! We laten je 
graag even los om andere dingen te gaan bekijken en te ervaren. 
Ook heb ik dit jaar mijn foto en filmcamera thuis gelaten. Het is 
de bedoeling dat ik de film ga maken met mijn nieuwe I-phone. 
Dat wordt trouwens nog een hele uitvinding, maar op het eind 
van de vakantie zal ik er vast handig in zijn geworden. Hoop ik. 

Achter Geersdijk aan de Noord Bevelandse kant krijgen jonge 
kiekendieven vlieg en plooivangst les. “Dat het jonge zijn kun je 
zien aan de kleur”, zegt Merien. “Die zijn veel donkerder”. 

BIJZONDER VAARTUIG 
Bij de Bastiaan de Lange plaat signaleren we een vreemd 
vaartuig wat uit twee losse delen bestaat, Het vaartuig ligt laag op 
het water. Vlotten zou je zeggen: Het voorste, tevens het grootste 
deel van de twee heeft een soort kapje, een bimimi met jawel … 
zonnepanelen. Er staat ook een kano op en een fiets. Het wordt 
aangedreven door een buitenboord motor. Het sleept het tweede 
vlot, waar een koepel tentje op staat. Het zal het nachtverblijf  
zijn. Het kan losgekoppelt worden. Aparte aandrijving met 
elektrische buitenboord motor. Volgens mij zagen we deze 
mannen vorig jaar ook rondzwerven op het Veerse Meer.

HET KANAAL DOOR WALCHEREN 
Rond 12.00 uur zijn we in Sluis Veere. Het wandelpad 
langs het kanaal blijkt een geliefde honden uitlaat 
plaats rond deze tijd. Bij JOS BOONE, winkelschip 
Maria Helena gaan we nog even af  tanken, GTL. 
Nemen nog een fles koelvloeistof  en motorolie mee. 
We betalen gelijk het extra klokje wat Merien er nog 
bij moest halen voor de windmeter.  
De stationsbrug draait als we er aan komen en we 
gaan een uurtje tussen de bruggen liggen. 
Boterhammetje, kopje soep. Dat gaat erin met deze 
temperaturen. Het is nog de beroemde Levina-
roersoep. 
Tot onze verbazing gaat de brug toch om 14.50 uur 
draaien. We zijn met ons bootje maar alleen voor deze 
blauwe golf ! Relaxed zitten met je oksel hangend in de 
nu beklede relingdraad… bakje koffie erbij…. 
De brug Souburg spuugt wel 6 Belgische 
zeeverkenners uit, maar gaat voor ons weer dicht. 
Laat de fietsers even over en dan mogen wij weer. 
Vriendelijk, zwaaiende fietsende mensen op het 
jaagpad. 
Om 15.50 uur maken we vast aan het remmingswerk 
net achter de keersluisbrug in Vlissingen. 

Vanavond eten we nasi en gaan vroeg te kooi. 
Morgen proberen we in Nieuwpoort te komen.
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Vrijdag 2 juli  - 56   mijl 
Totaal logstand 111 
Traject: Vlissingen - Duinkerke 
Vertrek: 7.55 uur         
Aankomst: 16.40 uur 
Het weer: bewolkt, zo nu en dan zon later volop zon 
	 wind West 2  / 4 - 8 knopen

HARDEBOLLE 
Type schip: Grand-Soleil 34.1 
Lengte over alles: 10.20m 
Breedte: 3.25m 
Grootzeil: 30 m2 
Motor: Yanmar 29 pk 3 cilinder 
Te volgen op Marine Traffic  
Ilse en Merien van Loo

Wat een luxe om de wekker op 7.00 uur te zetten als je om 
8.00 uur moet vertrekken. Meestal moet je, als je het zuiden 
ingaat met nacht en ontij weg. Gelukkig is het lang licht. Als 
het goed is gaat de stroom rond 9.30 uur echt goed lopen! 
In de sluis van Vlissingen maken we vast aan een hengelsport 
visboot met wel negen man erop. Bunkerscheepje ligt voor 
ons. Buiten zetten we het grootzeil bij en zien dat de wind 
hier meer noord is. Dat is echter van korte duur.  We zijn nog 
niet buiten of  de wind is zo west als de pest. Pal tegen dus! 
Gelukkig waait het niet hard, zodat we met een rif  in het 
grootzeil, de motor bij op 2500 toeren en de kegel op, kunnen 
motorsaileren met het grootzeil als steunzeil. Merien gelooft 
niet dat het werkt, maar ik vind het aangenaam comfortabel 
liggen op de golven en zeker nu de zon er nog bij komt. We 
zwaaien nog even naar Anneke en Gillis en naar Izaak en 
Marga. Beide echtparen kennen we en wonen in Breskens.  
Die bunker die ze nu aan het bouwen zijn, wordt wel erg 
hoog en breed. Ik dacht dat we hier geen Belgische 
toestanden wilden? Visdiefjes jagen met succes op jonge 
visjes. Zeehond steekt zijn kop op. 

Wat een prachtige strandtenten staan er hier toch langs de 
kust! Een kudde paarden met hun ruiters galopperen over het 
strand. Ze stralen een en al vrijheid uit. 

De zandzuiger “Pallieter”, blijft de geul van Zeebrugge 
uitbaggeren: Hij vaart steeds heen en weer met het 
opgezogen zand naar de “paardenmarkt” waar hij het dumpt 
en waar het met een flinke storm weer terug in de geul van 
Zeebrugge komt te liggen. 

Om 13.00 uur zijn we al bij Oostende en gaan we 7.4 kn over 
de grond. We gaan serieus nadenken over doorvaren naar 
Duinkerke. Ik ga de stroom nog eens bekijken en volgens mij 
hebben we die tot 17.00 uur mee. Dan kunnen we al in 
Duinkerke zijn. Dat zijn dan we ook.  Komt dat omdat de 
getallen ons weer gunstig gezind zijn: Onze totale logstand is 
111. De code van het hek is 6677B. 
Hadden wij niet iets met dubbele getallen? 

Vanavond een culinair hoogstandje uit de oven. Ilse tovert de 
heerlijkste spareribs met witlof  als groente. Volgens mij 
smaakt alles na zo’n zeereis! 
Als we s’avonds nog een rondje wandelen, valt op de er twee 
scheepshandelaren met winkels gesloten zijn. Alleen UShip 
bestaat nog.

Paul Colijn, voorzitter van de Visserij en 
Hengelsportvereniging belde vandaag twee keer 
Merien. Helaas we hoorden de telefoon niet omdat de 
motor aan stond. Hij belde waarschijnlijk naar 
aanleiding van de brief, die we gisterenavond hebben 
opgesteld en hebben verzonden omdat we niet 
aanwezig kunnen zijn op de ledenvergadering van 13 
juli a.s.

Wie was waar. 
De Harrewar is in Deauville, waar Guus een grote 
zeebaars heeft gevangen, maar een paling van 70 cm 
lang verspeelde. Oeps. 

De Belter is in Nieuwpoort. 

Noordvaarder ligt in Aaroe Haven, dat is aan de 
andere kant van Aarøsund bij het pippylangkous 
huis. In dat haventje lag toen wij er waren een 
schitterend rood kottertje. 

Teelermeet is in Den Helder. Dan hadden we het 
toch goed gehoord op de marifoon dat ze onderweg 
waren. 

Weet je trouwens dat stootwillen stinken naar zweetjatten …..



 

Alle weerstations geven vanmorgen kans op buien, waarvan 
sommige met onweer. Op de satelliet zien we er een over Boulogne gaan 
en weg trekken over zee. Om 11.30 uur zou er nog een komen. Dus 
wisselen we de genua 2 voor de Hi-aspect, gaan we water laden en 
poetsen de boot aan de buitenzijde nog maar eens op. Oeps. Er groeien 
al weer groene haartjes aan de punt. Niet goed geschuurd Merien? 

Kaarten: 
Ondanks dat we alle elektronische kaarten aan boord hebben, heb ik 

toch graag de papieren versie mee. Merien gaat dus nog even om een 
nieuwe kaart. Onze C30, de overzeiler die van de Nederlandse kust tot 
ver achter Dover loopt is niet mee. Gisteren gezocht toen we de pas van 
de Zuijtcote in moesten, maar helaas pindakaas. Waarschijnlijk 
uitgeleend en (nog)niet terug gekregen. Bij Uship, de laatste 
watersportwinkel hier hebben ze nog kaarten. Ook neemt hij een Franse 
kaart mee.  

De Willem Ruys: 
Is Het verhaal in de krant van vandaag. Het is het schip wat in de 

oorlog is gebouwd op de Scheldewerf  in Vlissingen. Toen Walcheren 
onder water kwam te staan, voorzag het schip het hele gebied van 
drinkwater. Het kon immers van zeewater, drinkwater maken. Ik zie ook 
nog de foto’s voor me van mijn vader, die samen met vrienden en 
vriendinnen, vanuit Kwadendamme op de fiets naar Vlissingen reden 
om een selfie te maken met op de achtergrond de Willem Ruys.  

Ook stond er vandaag een dankbetuiging bij het overlijden van 
Adrie van Strien in de krant. Ik heb nog tijd, dus ga ik nog maar eens 
aan het filmpje beginnen van zijn afscheid. 

Om 12.00 uur nog geen bui. Wel een telefoongesprek met Paul 
Colijn, de voorzitter van de Visserij en Hengelsportvereniging. Het gaat 
over de brief….. Hij wordt voorgelezen tijdens de vergadering. 

Om 12.30 uur kunnen we heel optimistisch vertrekken in korte 
broek. Daar komt wel snel verandering in. Verderop zit de lucht 
helemaal vol met regen! Zeilpakken aan! We gaan er voor! 

De motor blijft aan, het rif  blijft in het grootzeil en al motor 
sailerend varen we door de geul van Duinkerke naar Calais, samen met 
nog twee andere schepen. Het gaat goed zo. Hardebolle maakt goede 
voortgang. Soms moeten we een poosje over de andere boeg. Bij Calais 
gaan we vier veerponten ontmoeten! We maken een slag naar buiten om 
ze te ontwijken. We gaan zeilen! De fok gaat uit, het rif  uit het grootzeil 
en daar gaan we. We moeten toch hoogte halen om voor de volgende 
kaap (Griz Nez) uit te komen. Een andere zeilboot kruist ons en gaat net 
voor langs. In de volgende slag gaan wij ruimschoots voor hen langs. 
Ondanks dat het goed loopt gaan we toch weer motoren met het 
grootzeil bij. Ik moet trouwens heel nodig gaan plassen! 

Boulogne is nog te ver en de stroom gaat al tegen lopen. 
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Zaterdag 3 juli  - 46   mijl 
Totaal logstand 157 / 8554 
Traject:  Duinkerke - Boulogne 
Vertrek: 12.30 uur         
Aankomst: 20.00 uur 
Het weer: bewolkt, zo nu en dan regen zon later zon 
	 wind West 3-4  tot 16 knopen

Lekkere trek: 
Vlak voor Boulogne uit ik de wens naar 
Merien dat ik toch zin heb in een lekker, 
met pijl en boog,  geschoten everzwijn, wat 
gisteren nog in de bossen bij Boulogne 
liep, ala de Baas en z’n Madam. 
We zullen het straks moeten doen met één 
overgebleven sparerib van gisteren, één 
halve rookworst, uitgebakken gerookt 
spek, gebakken uitjes, paprika en 
courgette. 
Dat wordt het bedje …. daar boven op 
komt de zuurkool. Plate service deze keer: 
een met worst/ een met sparerib en 
daarbij een grote klodder mosterd. 
Het wordt pas na achten, op Franse tijd 
dus, geserveerd. Afzien dus. 
Maar zeker voor herhaling vastbaar. 

Rond de kaap zien we vissende Jan van 
Genten en een zeehond.



 

Zondag 4 juli  
Boulogne 
Het weer: bewolkt/ regen dan stralende zon en net 
als je denkt dat je wel eens in de kuip zou kunnen 
eten … jawel dan komt er een bui.  
Wind: Zuid 3
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Vandaag blijven we hier. Het zou om 8.00 uur gaan 
regenen tot 12.00 uur. Dat doet het ook. Lang leve de 
buienradar. Gisteren hadden we al besloten om hier 
een paar dagen te blijven. De havenmeester is 
betaald en Merien doet de boodschappen in een 
haast uitgestorven supermarkt op zondag. Ik doe de 
afwas, ruim de zeilpakken en de zwemvesten op en 
ga papier scheuren voor de gemengde technieken die 
ik ga maken. Het wordt een compositie van de plaats 
waar de drieteen meeuwen verblijven en broeden. 
Het is het verlaten jaren vijftig gebouw vanwaar ooit 
de Ferry naar Engeland voer. Buiten hoor ik 
brommen/ trommen. Ze doen het beter dan een niet 
goed lopende binnenboord motor. Gezellig! 

PRAATJE: De man van de Malö, waar we gisteren 
mee op voeren, komt even een praatje maken. Ze 
komen uit Medemblik. Ook donderdag vertrokken! 

TEKENING: Merien heeft al gegeten en loopt alvast 
naar de vistrappen als ik mijn papier in de verf  rol. 
Als de verf  moeten drogen en ik gegeten heb, ga ik 
hem achteraan. Hij is inmiddels al bijna bij het 
staketsel. Ik vind hem op het “dijkterras”. Wat een 
leuk idee: het zou bij ons zeker ook goed staan, 
gewoon zo tegen de dijk aan bij het Veerse Meer… 
of  bij het dijkje naar de Zeilschool. Je kunt er lekker 
zitten en uitkijken over het water. 
De betonnen brugdekken op het nieuwe, van beton 
gemaakte staketsel hebben bovenop een grove nerf  
structuur van hout. Het is gelijk antislip zo. Ook een 
prima idee …. voor …. 

Het uitzicht vanaf  de pier is prachtig! Kijk daar gaan 
we morgen of  deze week fietsen, daar zie het ik in de 
verte het dorpje Wimereaux liggen! Dan lopen we 
terug naar de plaats waar de drieteen meeuwen 
broeden, zoeken een bankje en ik ga tekenen. Vanuit 
een pagode tent speelt een percussie band. Ook zijn 
er wat dames aan het schilderen. Heel gezellig. 
Sommige Fransen hebben een opmerking over mijn 
tekening, oeps …maar ik ben nog even niet op dreef  
om in het Frans te antwoorden.

Wie was waar 
Teelermeet: Rick is samen met een vriend al half  
in de Noordelijke Noordzee onderweg naar 
Kristinsand (Noorwegen). Sissy met vriendin komt 
volgende week met vriendin achteraan met de auto 
en dan de veerboot. 
Noordvaarder: ligt in de prachtige museumhaven 
van Middelfart op Funen, Denemarken. 
Harrewar: Is verhuist van Deauville naar Trouville, 
een trip van ongeveer een halve mijl. Ze zijn dan 
dichter bij de markt van vandaag. Men zou kijken 
voor zo’n aan het spit geroosterde varkenskop( tête) 
voor Merien, maar ze waren uitverkocht.

REUZENRAD: ’s Middags is het net alsof  
het wel eens een ietsje beweegt. Het staat 
bijna bij de ingang van de jachthaven. Ook 
staan er allemaal pagode tentjes. Ze 
verwachten hier de Tour de France a Voiles, 
maar we kunnen niet ontdekken wanneer dat 
zal zijn.  

Wel lopen er in de namiddag, terwijl wij in 
de zon aan onze tint werken, verschillende 
grote jachten binnen: 40 en 50 voeters. Zou 
je die kunnen sparen met de zegeltjes van 
AH? 
Jan Hennink met de Belter loopt ook binnen. 
Dat is ook niet zo’n grote jongen ( 36.7)  
En wij met dat kleine Grand Soleiltje …
mogen er ook gewoon zijn.



“     “Hardebol le”

WIMEREUX 
Het is een klein badplaatsje net even ten noorden van 

Boulogne, half  uurtje fietsen schat ik. Even eten en dan verruil ik 
toch mijn lange broek maar voor de korte versie, met sandalen. 

Op avontuur neem ik nog maar een koltruitje mee. 

Het is een hele klim naar Wimereux toe. Soms is het lopen 
naast de fiets! Eenmaal op de klif  blijkt er op die hoogte een 
kerkhof  van bunkers te staan.  

Dan de afdaling … die gaat tussen de klaprozen door… en 
wat er nog meer allemaal staat: kamille, boerenwormkruid… heel 
veel diversiteit. Ook zagen we een roodborst tapuit. 

Onverwachts een rustige en mooie badplaats: Meisjes laten 
een cat te water en gaan zeilen: een schoolklasje doet een estafette 
parkoers op het strand en zijn heel fanatiek. Langs het strand één 
brede boulevard met langs de kant één muur van zitplaatsen en 
aan de andere kant kleine strandhuisjes. Die staan net voor de 
mooie klassieke belle epoque huizen. Die huizen zijn goed 
onderhouden en herbergen hotels en appartementen. Kinderen 
kunnen spelen op het strand en in een door grote stenen 
afgebakend stuk strand, waar net een plasje water blijft staan voor 
de kleintjes. Als het hard waait kun je hier beschermd zwemmen 
voor de golven. Vroeger moet het dus ook al een sjieke badplaats 
geweest zijn. Veel mensen genieten van het schitterende uitzicht, 
want helemaal in de verte, als je goed kijkt zie de krijtrotsen van 
Engeland liggen. Zo helder is het. Dan het heerlijke windje door 
je haar en de zon op je huid. Helemaal goed. Dan komen we bij 
een riviertje wat uitmond in zee. In de verte rijd de trein over een 
rondboog viaduct naar Calais. 

Heel leuk hier eens even geweest te zijn. Genoten! 
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Boulogne 2021 
Daar zijn we al in twee dagen. Merien wilde hier naar toe voordat hij echt vakantie ging houden. 

We zijn er en gaan er een paar dagen blijven om op onderzoek uit te gaan. 

Er is zo veel te zien en te beleven. Je weet als je zelf in beweging komt, komen er allerlei zaken op je pad, ontdek je weer een 

heleboel dingen, die je wel wist dat ze bestonden, maar ……… Wie weet wat we weer allemaal tegen komen! 

Ons genietertje staat open !

Maandag 5 juli  
Boulogne 
Het weer: Vandaag blijven we hier, omdat het vanmorgen 
al weer regent. Gelukkig klaart het vanmiddag weer 
helemaal op en loopt de temperatuur op tot 23 graden. 
Weer konden we niet buiten eten, want om 18.00 uur 
begint het te regenen. Ik denk voor een hele avond. Een 
warmte front voor het koud front uit … en dan komt er 
wind! 

Terwijl ik vanmorgen mijn schilderijtjes af  maak hoor ik 
links en rechts de grotere schepen vertrekken. Brr tegen de 
wind in, die in kracht toe gaat nemen en in de miezer. 
Het is heerlijk in het atelier van de Hardebolle en de 
resultaten mogen er zijn vind ik. Balpen en gemengde 
techniek. “Het vogelhotel II”krijgt vorm.

Op de terug weg komen we hele schoolklassen tegen. Ze zijn te voet. Het doet me helemaal denken aan de tijd dat ik nog 
met de schoolreizen/schoolkampen mee ging… en de moed er maar inhouden!  
Boodschappen doen we in de Carrefour, want we konden de Aldi zo snel  niet vinden. Vanavond komen Jan en Marleen 
van de Belter hier heen … even gezellig bijkletsen.



Gisterenavond bere gezellig op de Hardebolle. 
met Jan en Marleen van de Belter. Zij gingen net 

met pensioen toen de Corona begon. Pech .. maar de 
plannen zijn er nog! Gelukkig maar want er is nog heel 
veel te beleven …. 
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Storm 
Het weer houd ons vandaag in z’n greep! Er zou 
storm komen en die is er ook. Net als de storm op 
zijn hoogtepunt is, is het hoogwater en liggen we 
ook hoog in de greep van de wind. Met Laag 
water is het anders, dan zijn we 9 meter gezakt en 
liggen we lekker beschut in de put van Boulogne.  
De wind fluit door het wand, touwen rammelen 
soms tegen de mast en even maakt de boot zoveel 
helling dat het restant van de vorige avond met de 
afwas omvalt. Even een striemende regenbui. Blij 
dat we goed vast liggen in een veilige haven. 
De meeuwen horen we nog boven het lawaai van 
de storm uit, krijsen. 

’s Middags als de lucht, net als iedere dag hier, 
weer opgeklaard, pakken we de fiets en willen we 
de golven tegen muur aan zien spetteren. Deze 
hele hoge muur beschermd de hele haven van 
Boulogne.  
Eerst rijden we langs het Napoleon bassin. Dan 
langs de enorme vismijn. Hoeveel vis moeten ze 
hier wel niet aanvoeren??? En dat met die kleine 
bootjes en staand want visserij? Ik kan me het 
bijna niet voorstellen.  
Dan tegenin de wind trappen met de fiets! Lopen! 
Trappen! Tot boven op de dijk/muur waar het 
strand eindigt en de muur begint. Een natuurlijke 
peeling door middel van de methode “ 
zandstraling” van de huid heb ik doorstaan. 
Moeilijker is om zelf  overeind te blijven als ik een 
foto maak of  even de zeer onstuimige zee of  het 
omhoog spetteren van het water wil filmen. 
Het wordt echt de billen dicht nijpen of  de benen 
veruit elkaar zetten om zo min mogelijk te 
bewegen. Helemaal de muur oplopen tot aan het 
havenlicht is geen optie. De zee opgaan ook niet. 
Dat is echt heel duidelijk! 

Dinsdag 6 juli  
Boulogne

“     “Hardebol le”

Voor de wind vinden we een Aldi. Prachtige, ruim 
opgezette haast nieuwe winkel vlakbij het centrum 
van de stad. Daar gaan we morgen nog eens heen 
om de voorraad aan te vullen! Terug aan boord 
ben ik begonnen aan een tekening van het 
staketsel bij laag water. Je zou in de war raken van 
zoveel palen, voor en achter elkaar, maar wat is het 
een stoer, bijzonder gevaarte. Bijna een houten 
kathedraal. Ik heb het niet gevoeld, maar als ik de 
schets klaar heb, zijn mijn voeten bijna verstijft. 
Even het bloed weer laten stromen! Aan boord 
teken ik met heel veel streepjes licht- donker en de 
structuur. Tevreden. Morgen misschien nog een 
gemengde techniek maken. 
De wind is inmiddels afgenomen. Merien roept 
dat de karbonades bruin zijn. Hmmm, heerlijk!
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Woensdag 7 juli  
Boulogne 
Wind Zzw 5 - 4 afnemend 
Hele dag droog en zonnig 
20 graden.

“     “Hardebol le”
Verschillende bootjes zijn al vertrokken:  
De Zweden in hun Albin Vega zijn weg. 
Onze buurman in zijn Ovni is weg. 
De wind is een stuk minder dan gisteren maar er 
zullen nog grote golven staan. Dat blijkt ook want 
na 3 uur is onze buurman terug. Het was wel erg 
zwaar met veel kuilen en putten in het water en 
om daar 12 uur  tegenin te gaan, zag hij toch niet 
meer zo zitten. 
We hadden al uitgerekend dat wij morgen tussen 
7. 00 en 7.30 uur vertrekken richting Dieppe. 
De wekker gaat vanavond op 6.00 uur 

MARKT IN BOULOGNE 

We gaan te voet. Vrouwtje met hond onder de 
pagode tent doet me denken aan de film 
“Woman in the Van”. Op de markt is er weer 
een keur van eigen geteelde groenten en 
bloemen. Er staat een bakker en wat andere 
kramen verkopen kleding. Opvallend is dat de 
mensen die over de markt lopen allemaal 
mondkapjes dragen. We komen van de markt 
met een hele grote bloemkool en prei. 

BEZOEK CITADEL 
Maar een klein eindje verder dan de markt, 
maar wel met een behoorlijke klim is de citadel, 
de ommuurde oude stad. We moeten er toch 
even geweest zijn. Op het marktje staan deze 
keer sculpturen. Ze lijken van zand met als 
thema Egypte. Mooi zijn de uitgesneden 
hiëroglyfen uit cortenstaal, wat bruin van kleur is 
en tegen de witte muur mooi afsteekt. Rijtje 
sfinxen…en op iedere hoek een naald van 
Cleopatra ( ) We drinken er een bakje koffie op 
terras, terwijl Merien zijn knieën rusten. Rose 
muts ( Klotje) gescoord voor Sarah die 
binnenkort jarig is. Nu nog postzegels en een 
postkantoor. Hoe heet dat ook al weer in het 
Frans? De weg naar beneden gaat een stuk 
gemakkelijker.  

DIESELOLIE AAN DE POMP gehaald, met 
hoog water, want dan hoeven we niet zo te 
klimmen op de trap in de haven. Bij terugkomst 
eten we wat, gaat Merien een eindje fietsen en 
om de boodschappen en ik start mijn kwast. 
Flodder gaat aan de klodder! 

Net na 17.00 uur belt Niels Keurs van de 
Gemeente Goes: 20 juli vergadering over de 
Veerdam te Wolphaartsdijk. Even afspraken 
gemaakt over de manier waarop ik mee kan doen. 
Na het eten van de kip met sla als we gaan fietsen 
langs de dwars getuigde schepen krijg ik een app je 
van Marietje. Ze liggen in Ebeltoft. Ik maak foto’s 
en stuur ze door. Ze hadden in de haven er 
gemakkelijk bij gekund met hun schip. We zien een 
kalme zee. 
en wijzen de Zweden met hun grote schepen de 
weg langs Hollandse havens …. 



Om 6.00 uur gaat de wekker. Als we dan gewoon doen wat we moeten doen en een 
beetje doorwerken is alles klaar voor vertrek om 7.00 uur. Onze buren in de Halberg 
Rassy”Flair” zijn om 6.00 uur al vertrokken. We hebben ze niet meer gezien als in Dieppe. 

Hier ligt aan boten bijna alles, wat ook in Boulogne lag. We hebben bij vertrek het 
grootzeil al in de haven gehesen. Op motor en zeil naar buiten gevaren tot een heel eind 
voorbij de muur. Daar spoten twee dagen geleden de golven nog meters om hoog. Moet je 
kijken Merien: “Wij konden nog niet eens bij die eerste windmolen komen”. Als we een 
slag maken om evenwijdig aan de kust te komen en 180 graden te gaan sturen richting 
Dieppe blijkt het ook nog eens bezeild te zijn. Motor uit. Hi-Aspect op! We hebben best 
nog lang stroom mee en kunnen tot een paar mijl voor de ingang van de Somme baai 
zeilen. Dan kakt de wind in en gaat de stroom tegen staan. De snelheid over de grond loopt 
terug tot 4,4 kn. De motor gaat bij en varen dan met alle zeilen op zo’n 20/22 graden aan 
de wind. Ik denk dat we zo’n twee uurtjes gemotord hebben. De wind trok weer wat aan en 
kwam meer westelijk in. Dieppe is bezeild. Het duurt wel lang voordat we het zien liggen. 

Het is teveel bewolkt. Tja dat was jammer dat de zon er niet meer bij was, anders was 
het een perfecte zeildag geweest. Daar nemen we een borrel op. Bienvenu en France, zegt 
de Duitse buurvrouw. De havenmeester pakt ons aan.  

Als Merien gaat betalen bij het kantoor kook ik alvast de rijst en maak ik het cadeautje 
voor Sarah. De Belter is ook net binnen. 

FACETIME 
We hebben een leuk facetime gesprek met Nicole, Krijn en Levina. 
Krijn heeft een dino gekocht van zijn vakantie centjes. In Naturalis want daar was hij 

gisteren met Nicole. Hij verteld honderd uit! Wat een indrukken opgedaan! 

HARDEBOLLE VERVOLG VERSLAG 2.3 ZOMER 2021

Donderdag 7 juli  
Boulogne - Dieppe 56 mijl 
Vertrek: 7.00 uur 
Aankomst: 15.50 uur 
Total log: 213 /plotter 8610 
Wind: Zw - W 3  6 - 11 kn. 
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We eten nasi, Doen nog een 
rondje over de haven langs de 
restaurantjes en het kiezel 
strand. De kiezels liggen zo hoog 
dat je er je er bijna niet 
overheen kunt kijken. Er liggen 
geen poppy’s bij de 
monumenten uit WO II 

Met broer Tom gebeld. Hij is samen 
met Stans al volop bezig in hun “ 
nieuwe” huis in Lewedorp. Ze zijn 
er heel blij mee en hebben het 
helemaal naar de zin. Zoon Ferdy 
heeft binnenkort nog een expositie in 
Groede en een bord op de boulevard 
in Terneuzen.

Teelermeet is in Krinstansand 
weer herenigd met de familie.



  
DIEPPE 09 - 07 - 2021 
Eerst licht bewolkt daarna zon 
22 graden. 
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Rare boodschappen: 
Vandaag hebben we alles gevonden wat we nog niet eerder tegen waren 
gekomen: Blauwe schoensmeer, Zuurkool en onderleggers/ placemats 
voor op de tafel. Een paar nieuwe veters voor in mijn schoenen hebben 

we nog niet kunnen scoren.

Accident: Terug gekomen van het restaurant (Algerijn)staan er een 
heleboel mensen te kijken naar de andere kant van de haven/ haven 
ingang onder de krijtrotsen. Er blijkt iemand onder aan de glooiing bij 
het water te liggen. Eerste Hulptroepen komen er aan. 
Slachtoffer wordt onderaan de glooiing gelegt op een droge plek, 
onderkoelingsdeken wordt aangebracht en er komt een soort brancard. 
Nieuwe hulptroepen komen er aan. De openstaande brug is een 
probleem. Mannen in pakken komen de steiger opgerend en gaan in 
een rubberboot met buitenboordmotor met brancardbootje varend 
naar het slachtoffer. Inmiddels zijn daar mannen/vrouwen in witte 
jassen.Wat een consternatie! Het duurt behoorlijk lang allemaal 
voordat het slachtoffer op het bootje hier achter langs vaart en naar de 
ambulance wordt gebracht, die vanwege de openstaande brug 
omgereden is. We zullen maar hopen dat het allemaal goed afloopt.  

CORONANIEUWS: Is ons niet 
ontgaan. 
Dank zij de jongeren die niets mogen en 
schijnbaar niets liever doen dan feesten, 
zuipen en boven op elkaar staan tijdens 
festivals en vakantie barretjes in Spanje, 
lopen de besmettingen in een keer hoog 
op: 5400 in Nederland. 
In Belgie halen ze massaal hun jongeren 
terug uit Spanje met bussen vol. 
Duitsland doet Spanje weer op slot en 
voert de avondklok weer in. Bertus en 
Marietje melden dat Denemarken heel 
ongastvrij is. 
Marietje moest zelfs op de markt haar 
QR- code laten zien en regelmatig 
worden ze toegeroepen om in eigen land 
te blijven. Ze gaan terug naar Duitsland. 
Vanavond is er een extra persconferentie 
in Nederland. 
Hier merken we niet veel van extra 
maatregelen. Alleen mondkapje op in de 
winkels heeft een nadeel: Ik wordt niet 
meer herkend door mijn I-phone.

OP DE FIETS gaan we op zoek naar 
het postkantoor en andere winkels 
zoals de “Brico“( de Belgische en 
Franse versie van de Praxis) en een 
super Marche. Langs de terrassen, de 
viskramen, over de weg, overstekend 
met de fiets over het zebrapad, over de 
stoepjes, zigzaggend langs 
vuilnisbakken, grindpaden, pad vol 
met gesnoeide takken en bladeren, 
stoepranden waar je af  moet 
stappen…zebrapad over 
verkeersheuvel, winkel zoeken waarbij 
de weg helemaal over het 
parkeerterrein loopt, over een 
bruggetje ….Wat een structuren kom 
je dan tegen! Zeker de putten in de 
weg bieden de nodige inspiratie tot 
abstracte schilderijen. Soms is het hier 
net zo erg als op St. Maarten. 
Gelukkig kunnen Hollanders goed 
fietsen! En hebben we een app op de 
telefoon om de weg te vinden! 

ACCULADER: Gisterenmiddag toen 
we hier aan kwamen ging de 
acculader weer op hol. De zekering 
klapte eruit toen ik water wilde 
koken. Eigenlijk net zo’n geval als 
dat ik in Yerseke had. Soms maakt 
de acculader een hevig opgewonden 
lawaai. Even later is het weer 
normaal en doet hij weer wat hij 
moet doen. Na gevalletje Yerseke 
hebben we een nieuwe gekocht en 
meegenomen voor het geval dat.

Na de lunch aan boord in de zon weer op de fiets gestapt. We rijden 
door de gribusstraatjes, waar ze de gribus aan het opknappen zijn tot 
ware appartementen, naar de boulevard, helemaal naar het eind, waar 
de krijtrotsen weer beginnen.( Dieppe ligt in een uitsparing) Zo mooi 
met laagwater: De hoge witte krijtrotsen met de kiezellagen, het groen 
waaronder het grijs en dan geel zand met grote stenen, waar de golven 
tegen rollen.
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Niet vermelde vreemde boodschap: 
Al jaren op zoek naar iets in het toilet voor aan boord. Iets wat 
reinigt en een geurtje heeft. Aan die blokken hebben we niets, want 
die hangen veel te moeilijk over de rand van een aan boord toiletje. 
Ze moesten ook nog wel iets hebben wat je in de pot plakt … maar 
waar? Nu een stick gevonden, waar je een dot spul onder de rand 
van de pot doet en het werkt! Het maakt schoon en ruikt fris!

CORONANIEUWS: In Nederland 
gaat het nachtleven weer op slot. Clubs 
en discotheken gaan dicht. Grote 
festivals worden geschrapt. Je mag 
alleen naar een restaurant of  cafe met 
een vaste zitplaats, alle horeca dicht 
vanaf  24.00- 6.00 uur dicht. Gaat 
vanmorgen om 6.00 uur in.

KLEINKINDEREN: Als we ze 
appen of bellen krijgen we de 
mooie berichten dat ze hun 
rapporten op school binnen 
hebben. Allemaal hele erg 
goede scores. Ze doen het graag 
en doen het goed. Iets om trots 
op te zijn! 
Simone heeft nog d’r toetsweek. 

Ze krijgt de 20 e juli haar prik. 
Onze trip: Bouw belt als we nog in de 
voorhaven varen. Net voorbij het kruis wat 
daar op de kant staat. Even moest ik denken 
aan broer René. Vorig jaar nog volop in de 
race om beter te worden, toen wij 
toestemming hebben gegeven om mee te 
doen aan de stamcel donatie. Het is nog 
steeds droog en er staat weinig wind. Het 
grootzeil gaat op als steun. Even later gaat 
ook Truus onze stuurautomaat erop. Ik ga 
werken aan mijn idee om de krijtrotsen te 
scheuren en te plooien in papier en wat er 
bovenop zit aan groen met verpropt papier 
te doen. Ik maak wel drie opzetten. Ook de 
van het gat van Etretat. Rond 13.00 uur gaat 
het heel hard regenen en komt er even een 
poepje wind van 13 kn. Grootschoot vieren! 
Merien krijgt een clak op om de regen uit 
zijn ogen te houden. Dat werkt. De 
meegebrachte papkoeken en de koffie gaan 
er ook in. Bij St. Valerie en Caux zouden we 
naar binnen kunnen, maar we varen lekker 
door. Er komt een reddingsboot uit voor een 
oefening. 
Van Jan krijgen we zijn email adres door 
geappt, zodat hij ook in de maillijst voor het 
logboek komt te staan. Leuk! Wij krijgen 
zijn bijdrage aan Omroep Zeeland van de 
vrijdagmiddag. Rond 16.00 uur zitten we 
voor Fecamp, hebben de stroom van 8.0 kn 
in de poep en een zonnetje erbij. 
Geen reden om te stoppen. We gaan door 
naar Le Havre! Foto’s van Etretat, nu met de 
zon op de krijtrotsen. 

Onderweg krijgen we app jes van Nicole dat ze met de kids bij de 
kapper zit. Krijn krijgt een mooie kuif en Levina d’r haartjes 
worden op een lengte geknipt. Het echte baby haar moet er nu echt 
uit, zodat d’r haren mooi vol kunnen worden. 

Als je niet vist, vang je ook geen makreel! 
Het zijn super omstandigheden om rond 
kaap Antifer te gaan: Wind W 2 - 8,2 kn 
stroom in de poep en zon op de toet.  

Een vissende Jan van Gent wordt 
gesignaleerd, zeekoeten, twee bruinvissen 
of zijn het toch dolfijntjes, parachutisten 
die boven de krijtrotsen zweven…. en even 
later als het grootzeil gezakt is kunnen we 
op de hand sturend door de vele kreeften 
potten of staande wantjes die hier uit staan, 
varen. 

Om 19.30 uur leggen we aan in de 
jachthaven. Te laat om nog naar de 
havenmeester te gaan. 
Proost! Op Le Havre! Heerlijk die biefstuk 
met sla! 
Beetje rosig van de wijn en de jenever …. 
Morgen wassen we pas af. 
We kunnen toch pas rond 13.00 weg 
vanwege het tij. Wat is het hier stil!

Zaterdag 10 juli  
Dieppe - Le Havre 55  mijl 
Vertrek: 11.30   uur 
Aankomst: 19.30 uur 
Total log: 268 /plotter 8665 
Wind: Zw - W 2-  4- 6 kn. 



 
Musee Malraux Le Havre 
Het is open om 11.00 uur. Merien loopt een eindje 
mee met fiets en twee jerrycans om de dieseltank 
bij te vullen. Hij gaat terug ik loop dat eindje nog 
door tot  op de kop van de haven, gepasseerd door 
fietsers en hardlopers die over de boulevard racen. 
Het museum heeft naast de beroemde collectie 
Boudin’s, studie’s in olieverf en mijn geliefde 
Raoul Dufy schilderijen, een tentoonstelling over 
architectuur na WO II/ de wederopbouw van Le 
Havre en hoe fotograven en andere beeldend 
kunstenaars hierop in zijn gegaan. Ik maak een 
filmpje van de Boudin’s. Die kan ik goed gebruiken 

voor de komende lessen op de donderdag avond van 
impressie tot stip. Bij de bouwkunst…. erg goed van opzet, omdat de gebouwen in Le Havre vlak naast het 
museum staan. Ook de kerk die er staat, waarin het licht van de toren, als het ware in alle kleuren naar 
beneden valt is aandacht besteed. De architect is: Philippe de Gobert. Hier kreeg ik de nodige ideeën voor de 
lessen van de vrijdagmorgen. De combinaties van dingen zien en beleven, de verwachtingen, stukje kennis… 

we gaan het verder uitwerken.                      

Als we voor de sluis liggen wordt het laag water en 
draait de sluis niet. Niet erg. Even lekker klodderen 
met de roller en verf op mijn gescheurde papieren van 
de Falaise kust, op de steiger. We blijven gewoon 
liggen tot morgenochtend 11.00 uur. Tenmiste dat 
denken we. De reddingsboot heeft net voor ons een 
klein visbootje binnen gebracht, daarna een zeilboot. 
Een zeiljacht uit Nieuwpoort komt bij ons langszij. 
Even later een clubtocht uit Granville met wel 10 
schepen. We gaan mee met de sluis van 22.00 uur. 
Kan nog net voor het donker wordt. We kruipen bij 
een jacht opzij. We liggen net als een madame blijft 
filmen en het achtertouw bij hun los gaat. Ze blijft 
filmen. Man blijft gelukkig koel en draait op motor 
het schip weer naar de kant met ons langszij. 
Als het water op kanaalpeil is en de deuren open gaan, 
legt Merien het voortouw alvast op “slippen”. 
Madame helpt hem een handje en gooit alvast los! 
Gelukkig heb ik achter nog vast en laten we eerst onze 
voorgangers de sluis uit gaan. Bij ons gaat het net 
goed. Bij de dat gekke eenpersoonsbootje, waarbij de 
man in de sluis al zijn spullen opruimt zoals Genua 
mummie oprolt en in zijn kot duwt, niet… ritst met 
zijn spinakerboom langs de romp van een ander schip 
…..We zoeken in de donker een box in de haven. We 

nemen er nog maar een. 
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Zondag 11 juli  
Le Havre - Quistreham 19  mijl 
Vertrek  13.30 uur 
Aankomst: 16.30 uur 22.30 uur binnen 
Total log: 287 /plotter 8684 mijl 
Wind: Zw - W 2-  2- 8 kn. 
Droog - licht bewolkt -soms zon  
23 graden

’s Middags als we aan het varen zijn naar 
Quistreham krijg ik mijn andere kleinkinderen 
aan de lijn. Vivian gaat met me Wordfreuten.
(scrabble) Renee heeft dat nog niet op d’r 
telefoon. Ze mag met Vivian meekijken en 
denken. Leuk! Ik prijs ze voor hun prachtige 
rapport. Ze mochten allebei een boek kopen van 
Jikke. Ze hebben iets over een Oma uitgekozen! 
De centjes voor de vakantie bewaren ze nog even. 
Ze waren allebei op schoolreis geweest naar “ ’t 
Klokuus”, daar hadden ze gespeeld, levend 
stratego gedaan en lasergamen. Leuk om zo even 
contact te hebben.

Als we geen vis vangen wordt het voor 
vanavond gerookte kip ! We vangen alleen 
zeewier, cadeautje van de plaatselijke 
vissers. Tot vier keer toe moeten we 
achteruit varen om de kiel en de schroef van 
het nodige wier te ontdoen.

Merien is er niet gerust op.

Hij signaleert een zwartkop meeuw.
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Eindje varen: Als de regen grote blazen 
maakt in het water komt de havenmeester 
vertellen dat we aan de lange gasten steiger 
moeten gaan liggen. Daar waar 
gisterenavond de Fransen uit Grandville 
naartoe gingen en wij in een box geschoven 
zijn. Alle Fransen zijn al met hun clubtocht 
naar CAEN. Wij hadden dat plan ook maar volgens de 
buienradar en Windguru kunnen we morgen ook op de 
fiets. Weinig regen meer. 
Dit eindje varen sterkt me in de gedachten dat er niet 
veel mis kan zijn met de schroef. Merien denkt 
alsmaar dat er nog een berg wier in hangt. Dat voel ik 
niet als zodanig. Eerst was ik me al geestelijk aan het 
voorbereiden om het water in te gaan, maar nu denk ik 
dat ik voor inspectie maar even wacht op Guus. Die 
heeft een pak en een bril …. en als hij wil ???? 

De PZC meld vandaag: Een heel leuk stuk 
over Ferdy Remijn. Trots op mijn volle neef. 
Heeft laten zien hoe hij werkt in boekhandel 

de koperentuin, waar hij zijn kaarten verkoopt. 
Heb je dat gemist. Herkansing in Goes, Grote Kerk 
tijdens expositie met 8 kunstenaars Remijn in festival 
de Remy, 4 t/m 11 september. 

Maandag 12 juli  
Quistreham  
Wind: NW 2 
De gehele dag regen.

Dinsdagmorgen 13 juli: Terwijl Merien naar de douche is trek ik mijn badpak aan. Ik had gedacht in het 
water te liggen voordat hij terug kwam, maar dat is niet gelukt. Alles ligt klaar om na mijn duik ook te 
gaan douchen. Het water is niet echt koud en ik kan toch nog wel iets zien onder water. Toch had ik mijn 
eerste duik dit jaar anders voorgesteld. Het lukt me om met de pikhaak de schroef te voelen. Heb ik er 
nu nog een klodder groen/ wier vanaf kunnen duwen? Ik betwijfel het. Wie weet komt u wel de juiste 
snelheid bij het juiste toerental … en anders maar iets minder. 

SCHILDEREN en zo: Vandaag maak ik mijn twee 
staketsels uit Boulogne verder helemaal af.

Ook de drie schilderijtjes van de krijtrotsen plak ik in 
elkaar. Ze moeten nog drogen. Het wordt wel wat 
denk ik.

Om 14.00 uur wordt het buiten droog en fietsen we 
samen naar het dorp opzoek naar een supermarkt. 
We ontdekken de oude stad, met kerk en 
gemeentehuis. Aan de boulevard ontdekken we een 
winkelstraat, met een grote zeerover van lego in een 
etalage. 

Wordfreud met Vivian is al opgestart.

Nu komt Renee er nog bij en later op de dag Jikke. 
Renee heeft bij Wordfeud ook nog een tekstblokje 
ontdekt, waarmee je samen kunt “praten”. Leuk!

Dat doen we dus.
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Dinsdag 13 juli  
Quistreham - Caen op de fiets 
Wind: NW 3 - 5 
Bewolkt later zon

CEAN MEMORIAL : Al die jaren dat we hier al komen en 
steeds stukken doen over de WO II hebben we Can 
Memorial overgeslagen. Gewoon niet van gekomen. 
Vandaag moet het gaan gebeuren.

Het is al 15.57 uur als ik helemaal toe ben aan mijn 
salade, een bak koffie, een appel of water. Eindelijk 
zitten we dan in het bistrorestaurant waar we ze wat 
hebben voor de inwendige mens.

Het hele Cean Memorial doorkruist…. alle beelden, alle 
indrukken…We kunnen alleen maar dankbaar zijn, dat 
vele jonge mensen hun leven hebben gegeven voor onze 
vrijheid. Wij hebben het nooit en willen het ook nooit 
meemaken dat alles wat je dierbaar is en alles wat je 
hebt opgebouwd dood gaat of kapot gemaakt wordt. 
Dankbaar zijn en er voor blijven “vechten” dat onze 
kinderen en kleinkinderen hiervoor bespaard blijven. 

Wij zijn dan wel van na de oorlog maar gelukkig zijn we 
uiteindelijk geboren in een “gouden eeuw”, waarin we 
konden groeien tot wie we wilden zijn. Dat is iets om 
heel dankbaar voor te zijn, maar ook iets wat heel 
kwetsbaar is. Je moet er aan blijven werken!

Het museum biedt echt een overzicht van de hele 
tweede wereld oorlog. Van alle betrokken landen was 
wat te zien. Tekeningen van soms anonieme mensen die 
hun gevoelens kwijt moesten. De aangrijpende foto’s 
van Guernica in Nrd. Spanje waar men even een 
bommetje moest uitproberen… nou dat is gelukt… het 
veranderde het dorp in één enorme puinhoop. Het 
schilderij van Picasso zegt genoeg. 

Er was een soort IKEA route gemaakt langs de jaartallen 
en landen met hun gebeurtenissen met Corona veilige 
pijlen. Op veel plaatsen werden ook films vertoont. Een 
film sprong er toch wel uit. Dat was de beleving van D-
Day in twee sporen: de kant van de geallieerden en de 
kant van de Duitsers, naast elkaar gezet. Natuurlijk was 
er de film van D-Day en de strijd in Normandie daarna 
ook interessant. De 360 graden film over de strijd die 
verder voerde na de tweede wereld oorlog; het ijzeren 
gordijn, de Berlijnse muur. Die was heel mooi verfilmd in 
een betonnen muur die opgetrokken werd en later weer 
werd afgebroken. De vreugde van de mensen, het 
optimisme dat men weer vrij kon reizen, meningen 
mocht hebben…Het is zo’n kostbaar goed. Maar ook 
weer oorlog in Joegoslavië. De niet zichtbare boodschap 
in de film, dat we steeds moeten blijven werken aan die 
vrijheid, dat we elkaar vrij moeten laten en respecteren.


DE FIETSTOCHT: Eerst zouden we met de 
boot naar Caen varen, maar gisteren 
regende het pijpenstelen en vandaag zou het 
droog zijn, dus gingen we op de fiets. 
Normaal neem ik altijd brood, koffie en mijn 
prutje mee voor onderweg. Ditmaal alleen 
water en een appel. We zouden wel ergens 
lunchen.

Onderweg naar de Pegasus brug komen we 
echte zigeuners tegen. Twee salonwagens, 
de paarden lopen in de wei en ze verkopen 
manden.

In Caen rijden we zo op de brug aan, waar 
toen we in 2004 met Wim en Marijke waren. 

Zij moesten hun boot toen voor de brug 
parkeren omdat die niet meer open ging.

We fietsen door de stad naar het kasteel. 
Memorial ligt NO daarvan, zagen we op de 
stadskaart, maar de bewegwijzering is de 
andere kant op. Dus volgen we die … tot 
aan een rotonde waar een vierbaans weg 
onder doorgaat naar Parijs. Dit kan niet goed 
zijn! Was het ook niet. Terug ! Route via de 
app, achterlangs de universiteit, over het 
kasteel naar … jawel uiteindelijk een 
Memorabele tocht.                   


De terugweg door de stad is simpel. We komen weer aan de haven en 
bij de brug, waar Merien het eten voor vanavond haalt in de Lidl. Ik wacht buiten bij de fietsen, terwijl ik 
Wordfeud speel met de meisjes en Jikke, want die doet ook mee. Onderweg gaan bijna alle wilde 
bloemsoorten op de foto en het kasteel (Bénouville). Op de boot een glas wijn en één plof in de kuip. Ik 
ben moe en voel nu duidelijk dat ik geen 25 meer ben. Maar dit nemen ze men niet meer af!

De 
ingang 
lijkt erg 
op de 
tempel in 
Karnak 



 

“     “Hardebol le”
Zomer: Vandaag echt het idee dat de zomer echt 
is begonnen. Wat een zeildag en ’s avonds 
“bakken op de plaete”.  
Ik heb zelfs een nieuw badpak gekocht. 
In Nederland een heel ander verhaal: gehele dag 
geregend, zelf zo erg dat in Limburg huizen onder 
water zijn gelopen! Vanuit een bed&breakfast 
moest met zwemmen naar de kant. 

Quisterham - Dives sur Mer  
10 mijl     totaal log 297 / 8694 
Wind: NW 3 
Zeilvoering: Hi- aspect+ 
grootzeil 
Woensdag 14 - 07 - 2021 
Vertrek: 10.50 uur 
Aankomst: 13.15 uur 
Eerst licht bewolkt daarna zon 
22 graden.
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Film van de vakantie: Het wordt wel wat en dat 
allemaal alleen met mijn telefoon: foto’s, 
filmpjes maak ik al op mijn telefoon tot een film 
en daarna stuur ik ze naar mijn computer, waar 
de muziek er onder gaat. Het gaat me steeds 
beter af.  Het kost me een stuk minder tijd. 
Samen hebben een stuk van de film bekeken 
samen en het kan er mee door. 

Het logboek nr 3 is vanmorgen net voor vertrek 
de deur uitgegaan. Ben heel benieuwd welke 
reacties er komen op die foto waarvan we niet 
weten wat het is.

De route vandaag:eerst door de sluis. Die gaat om 11.15 uur 
zegt de folder, maar je moet zeker een kwartier van te voren 
aanwezig zijn. Dat zijn we. We kunnen als eerste in varen en 
worden aangepakt door een steward op de sluis. Onze touwen 
moeten achterom een staaldraad die van de bovenkant naar de 
onderkant langs de sluiswand loopt. We krijgen langszij liggers 
met een first 30, je weet wel een met zo’n bolle buik. 
Hij vind wel dat we een mooi bootje hebben. Dat vinden wij 
ook. Eenmaal buiten zetten we grootzeil en de high aspect. De 
havengeul ingang is net hoog aan de wind bezeilt. We hoeven 
hem niet helemaal tot het einde uit te varen, want het is hoog 
water en we zien onze buurman uit de sluis al over de ondieptes 
gaan. Koers: uiterton Dives sur Mer. Ook daar moet je in een 
betonde geul naar toe op hoog water. We zijn er nog nooit 
geweest, maar Jaqueline van Baalen zweert erbij: mooie flats, 
mooie haven en strand. Marian van Steenbergen vond er destijds 
niet zo veel aan. Achteraf bleek dat het toen heel slecht weer 
was en dan is het nergens leuk. 
Hardebolle loopt lekker met zo’n knoop of 8 - 12 wind, 
bakstagwindje en stroom in de poep. Er komen hele grote 
vliegtuigen laag over. Het is 14 juli vandaag die men viert hier 
in Frankrijk. Iedereen is vrij vandaag! Vandaar  
de feestende jongelui gisterenavond aan de haven. 
We zijn al bij de uiterton! Zeilen omlaag want dat zou lastig zijn 
in het smalle, kronkelige, ondiepe geultje waar ook het riviertje 
de Dives op uitkomt en waar we door moeten. 
De sluisdeur die de haven afsluit net iets voor laagwater staat 
open en we hebben keuze genoeg aan visitors boxen. De haven 
heeft een luxe uitstraling met prachtige appartementen. De sfeer 
is Monaco. Misschien ook door de zon. Buurman pakt ons aan. 
Andere buurman de langszij ligger in de sluis komt ook aan. 
Onze fietsen gepakt en op onderzoek uit: Rond de haven, langs 
de geul waar je binnenkomt: overal kleinzeilerij, visbootjes, 
waterscooters, binnenkomend en vertrekkend. Op het strand zon 
genietende mensen, wandelaars, badmeester met zeer gespierd 
lichaam in oranje outfit. Prachtige 19 e eeuwse gebouwen, een 
trein. Een super grote Lidl gevonden! Bakken op de “Plaete”.  
Hier gaan we het wel een poosje volhouden! Een paradijsje! 



 
 

 

“     “Hardebol le”

Vanavond maak ik op het bankje waar ik van morgen zat een collage 
van gescheurd papier( gemengde techniek) met roller en acryl verf. 
Het is een ongelofelijk geklieder en geplak en het moet in rood…. 
Het is heerlijk om hier te zijn, een met de natuur en een met mijn 
onderwerp:”het wrak” en het water wordt steeds lager en lager. De 
buurvrouw van de boot de Iris komt even kijken…. nou dat was niet 
zomaar even… het werd heel gezellig en we hadden elkaar veel te 
vertellen, zeker over onze belevingen hier en over het schilderen, 
want dat deed zij ook. En ze maakte vele foto’s, ook een van mij 
toen ik aan het werk was.  
We hebben allebei genoten en afgesproken als we elkaar weer zien, 
dat we dan samen gaan schilderen. Dat ze ook haar spulletjes 
werkelijk uit gaat pakken. Wat een ontmoeting weer! Ze heet Emilia
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Dives sur Mer  
Donderdag 15 - 07 - 2021 
Een zon overgoten dag 
22 graden.

Zakelijk: Even eerst ontbijt en toen even 
heel zakelijke dingen geregeld zoals het 
verhogen van aantal GB van de telefoon 
van Merien en mijn apple tegoed 
opgewaardeerd, zodat de Cloud weer 
geregeld is. We kunnen er weer een 
poosje tegenaan!

Creatief: Met laag water op een bankje 
bij de rivier de Dives… die hier in de zee 
opgaat ….. daar bij het wrak wat we 
gisteren zagen…. daar strijk ik neer. Er 
liggen twee wrakken tegen elkaar aan en 
ik ga tekenen/ kijken / meten/ mijn pen 
doet wat mijn oog ziet. Achter hoor ik 
steunende, kreunende, piepende 
hardlopers over het rode gravelpad gaat, 
wat langs de rivier loopt en de bankjes 
staan. Ook hoor ik het verschil in ritme en 
de verschillende merken schoenen die 
toch weer anders klinken op de gravel. 
Langzaam stijgt het water alweer en 
veranderd de omgeving. 

Jikke belt…. even bijkletsen. 
Bij Ronald en Lilian krijgen ze er weer 
een Remijntje bij! Leuk! 

De Geelpoot meeuwen vliegen hier 
gewoon rond. Ze zijn heel zeldzaam. Bij 
ons komen ze niet voor. 

Die mooie bloem, die Merien gisteren 
meebracht is trouwens Hondskruit, dat is 
een orchidee. Ook een die zeldzaam is in 
Nederland.

Dives su Mer, 
Van de havenmeester kregen we gisteren al een rugzakje met folders 
en wetenswaardigheden over dit gebied, waaronder ook een hele 
mooie fietskaart. Merien was vanmorgen al even in de oude stad 
geweest en het was heel mooi zei hij. Dat moet je ook gezien hebben! 
We komen nog maar binnen gereden en door een poort zie ik een 
binnenplaats, regelrecht uit de Middeleeuwen. Je zou het ook tegen 
kunnen komen in de Efteling … maar dit is gewoon echt, eeuwen 
oud! Op de markt een gebouw zoals de Captenerie in Honfleur, als 
stadhuis en er staat een enorme schuur. Het blijkt een overdekte 
markthal te zijn met houten spanten op natuurstenen blokken… het is 
geweldig gewoon, wat een structuren in het hout, wat een 
verbindingen, wat een breedte en hoogte voor die tijd, want hoe oud 
zou het eigenlijk zijn?  We komen er niet achter… maar het is oud. 
Het lijkt wel of we in een openluchtmuseum terecht zijn gekomen. De 
kerk, met de dubbele deur, de Mariabeelden.. is dat niet dezelfde als 
die van ’s Heerenhoek? Ze komt me wel heel erg bekend voor! De 
heilige Theresia wordt hier erg vereerd. Ze hebben ons toen een 
Theresia voor de Heilige Rita willen verkopen in Blankenberge…
Hier staat ze! Dan door de winkelstraat en zien we een pijltje 
“atelier”… daar binnen in was dus die cour van het restaurant …. 
maar nog veel meer. Het was alsof het in de Middeleeuwen zelf was!  
Allemaal kleine straatjes en pleintjes! Het zou zomaar een filmset 
kunnen zijn, maar het is echt! Ongelofelijk!

Net voor het eten komen er de kleine, de 
traditionele zeilbootjes door de sluis naar 
binnen. Sommige roeiend, andere met de zeilen 
opgebonden met buitenboord motor. Mannen met 
zwarte “klotten” op en zo’n zalmroze kiel. Zwart zwemvest. Heel 
leuk, mooie vlaggen en als ze allemaal binnen zijn zingen ze op het 
haven terrein. Geweldig! Het is net het varend erfgoed in Zeeland!



VERSLAG 4.2                                                                                                                                       ZOMER 2021

“     “Hardebol le”
Cabourg: Gisteren niet alleen Dives sur Mer gedaan 
maar ook Cabourg. Dat is de naam van het plekje hier 
net over de brug die over de Dives gaat. Je komt dan 
direct uit op het strand. Wat een badplaats! Wat een 
met allure, daar verbleekt Deauville nog bij! Het 
Grand Hotel is wel de plaats waar je moet zijn als ik 
op het aantal bezette plaatsen op het terras af moet 
gaan. Aan de boulevard lijkt geen eind te komen. Aan 
de prachtige, statige, klassieke huizen ook niet. 
Prachtige markt, met weer zo’n prachtige rondjes 
draaiende carrousel zoals in Honfleur. Een 
winkelstraat omzoomt met eettentjes. Het zou wat 
voor Dominique zijn! Wat een keus!

Dives sur Mer -  
Vrijdag 16 - 07 - 2021 

’s Morgens licht bewolkt/ veel zon 
22 graden.

Nieuws van vandaag: 
Noodtoestand uitgeroepen! Limburg 
heeft te maken met ernstige 
overstromingen door wateroverlast. 
Grote hoeveelheden regen zijn daar 
gevallen en staat nu in de “putten” 
tussen de heuvels. Militairen zijn gaan 
helpen en schade’s zullen worden 
vergoed. Hoe zou het Marga zijn?? Want 
die woont daar in de buurt… 

Nederland kleurt Corona Rood: Dat 
betekend dat je in sommige landen 
geweigerd kan worden binnen gelaten te 
worden. Buitenlanders worden 
geadviseerd om niet te komen. Er zijn 
11.000 besmettingen, voornamelijk 
onder de jongeren. Feestjes doen hen de 
das om. Ik ga mijn vlag omdraaien als 
het moet. 

Peter Rens de Vries is aan zijn 
verwondingen overleden. Hij had ook 
een kogel door zijn hoofd.  

Ander reginonaal nieuws: 
Veerdam te Wolphaartsdijk: 
Gisteren de tekeningen binnen 
gekregen van Niels Keur van de 
gemeente Goes. Het is op 20 juli 
vergadering en ik kan dan niet 
aanwezig zijn. Op deze manier 
mag ik toch een beetje 
meepraten. Ik ga maar eens wat 
maken/ aanvullen e.d… ander 
tekenwerk zal ik maar zeggen.

De ochtend wordt gebruikt voor logboekerij en 
het afmaken van de balpentekening en de 
schilderijtjes van het wrak. Merien zijn krant 
loopt gewoon weer binnen. Vandaag gaan we 
toch afscheid nemen van Dives sur Mer, 
omdat we anders zo laat in het tij komen om 
naar Deuaville/ Trouville te gaan. Daar is het 
zondag markt en wil Merien toch om een tête 
van een geroosterd varken. Dus maken we 
weer klaar voor vertrek, maar een ding is 
zeker… hier komen we vast nog een keer 
terug! en dat was eerden dan gedacht… maar 
dat lees je de volgende keer.



                   

Vervolg vrijdag de 16  
Dat hadden jullie nog te goed. Alhoewel Dives sur Mer ons helemaal super beviel, wilde Merien 

toch op zondag de markt in Trouville gaan bezoeken. Dat betekende dat 
we vanmiddag rond 15.00 uur konden vertrekken i.v.m. hoog water hier 
en in Trouville. Als we hier net voor HW weg gaan konden we in 
Deauville/ Trouvaille net na HW binnen lopen. Het is niet zover. Er staat 
een lekker windje zo’n 15 kn mar wel recht in het geul, waar we door 
moeten. We moeten zeil zetten net in het bochtje, zodat we een steunzeil 
hebben als we naar buiten gaan. De wind staat recht in de geul. Even 
gedag zeggen tegen de buren.  Net door de sluis maak nog een foto van 
de klein zeilerij. Het ziet er allemaal zo gezellig uit. Grootzeil op .. maar 
ineens houd alles in… het lijkt wel of we vast lopen. Blik op de 
dieptemeter zegt 3.8m. De snelheid zakt terug …. Gas geven roept Merien. 
Ik zie een donkere zwarte wolk vanachter uit de motor komen. Dat is niet goed. De motor draait 
wel, maar we komen niet meer vooruit. We roepen iemand aan die die zwarte rook ook heeft 
gezien. Juist op dat moment komt de reddingsboot met een groepje vrijwilligers van zee. Zij 
pikken ons op. Gooien een lijn die Merien vastmaakt. Draaien in het nauwe geultje lukt niet. Ze 
nemen ons mee op sleeptouw naar buiten, draaien daar en we worden voor de sluis overgedragen 
aan een ander bootje die ons weer terug op z’n plaats legt. Hij kan een duiker regelen, maar pas 
op zondag. De kraan kan ook. Dat kan vanmiddag nog. Dan weten we ook wat er aan de hand is 
en kunnen we met eigen ogen zien of het opgelost wordt. Het wordt 16.50 uur als we naar de 
kraan gebracht worden door het bootje en uit het water worden getild. Emmy, onze buurvrouw 
legt alles vast op foto en film. Ze ziet een bos groen aan de schroef die bij het naar boven tillen 
eraf valt. Merien gaat als de boot op havenhoogte is van boord. Ik blijf aan boord en ga mee naar 
boven, geniet van het uitzicht en beneden haalt Merien nog een dun touwtje van tussen de 
schroef. Dat was het dan. De boot kan weer terug in zijn element. Water! De motor doet het. Geen 
zwarte rook meer! We varen naar de box en alles prima. Hij doet het gewoon weer! Vragen Emmy 
en Hans voor een borrel en kletsen wat bij.  Zij wonen in Amsterdam op een woonboot. Merien 
regelt het hele geval bij de havenmeester en tankt voor drie nachten bij. Geen Deauville/ Trouville 
meer, maar morgen de markt in Dives. Maandag van hieruit naar St. Vaast. Dan kunnen we het 
vroege HWater pakken om hier door de geul te komen. We eten van "de pleate”, hij belt Kees S 
nog, maar heeft het niet over het voorval. Ik ga nog maar even aan mijn filmpje werken. 
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Markt in Dives 
Uitgeslapen, Koffie, wassen aankleden, fietsen weer uitgepakt, 
tassen mee, balpen en papier en naar de markt! Ik ga de leuke 
verschillende dakjes tekenen op het pleintje.                                 
Als we bij de “binnenstad’ komen kun je de markt al zien in de 
straatjes. Het ziet er leuk uit met al die kleurtjes, wapperende 
jurken en broeken. We parkeren onze fietsen aan een hek, 
zetten de mondkapjes op en gaan. We hadden de massa erger 
gedacht. Het eerste beste kraam verkoopt wat ik leuk vind. Ik 
scoor er een leuk shirt met vissen en een hemdje van linnen. 
Verder is er allerlei handel: hoeden, petten, bh’s, worsten, 
vlees, echte geslachte kippen, bakjes aardbeien voor € 6,- , 
kaasjes, honing, kraam met knoflook en allerlei soorten 
aardappelen, brood, olijven, vis … te veel om op te noemen. 
Voor de oesters en aardbeien staan ze in een lange rij om te 
kopen. Alles is op kleur, vorm en soort gegroepeerd. Door de 
straatjes en zelfs door de bijzondere oude schuur is de markt. 

Echt heel mooi. Hiervoor 
hoeven we morgen niet met de 
trein naar Trouville.  

Op het pleintje, staat het bankje 
waarop ik het uitzicht heb op de 
middeleeuwse daken. Het 
bankje staat in de schaduw en is 
vrij van zitters. Nu niet meer! De 
dakjes groeien onder mijn 
handen… het klokkentorentje 
doet het goed in dit geheel: hoog 
/laag en open en gesloten 
tegenstelling. Als bijna klaar ben 
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TRAJECT : DIVES SUR MER - 
ZATERDAG 17 - 07 - 2021 
’s Morgens licht bewolkt/ veel zon 22 

In Limburg is 
de situatie met 

de 
vele 

regen 
en het 
hoge 
water 
van 
de 

Maas 
nog 

HARDEBOLLE

Oudere jongens zĳn aan 
het spelen varen in 
traditionele bootjes: Ze 
roeien, geven bevelen, 
varen de haven op en neer, 
zingen. Het is heel leuk om 
te zien! 

Rond 16.50 uur horen we 
de kraan weer starten. Er 
vaart een jacht naar de 
kraan…. Heeft ook een 
draad rond de schroef… 
Het komt hier dus meer 
voor ……. 

Van Emmy krĳg ik hele 
mooie foto’s van onze 
lifting doorgestuurd. Ze 
kunnen nu verwerkt 
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Wie was waar: 
Courseulle sur Mer:Juich 
stemming op de 
Harrewar. Voor Marian 
een complete verrassing 
nu hun zoon met 
schoondochter en kleine 
Guus op bezoek zijn voor 
een paar dagen.  

Noordvaarder is op 
Oorth/ Femarn Duitsland 

Teelermeet gaat noord 
door de Noorsefjorden. 
Ze varen af op Tonsberg 
waar wij ook ooit zijn 
geweest.

Vanmorgen al vroeg achter de computer om mijn 
geschreven tekst over de Veerdam te verbeteren en 
na te zien. Merien is om de boodschappen voor 
vanavond. Hij heeft Hans en Emmy uitgenodigd om 
mossels te komen eten. Leuk!  Nu hij terug is en 
alles is opgeruimd en koel weggezet gaan we de 
tekst samen nog even door nemen. Als hij het snapt 
heb ik het goed verwoord. Het is heel moeilijk om 
precies te verwoorden wat je aan mogelijk heden 
bedenkt. Als het goed is, kan het straks de deur uit: 
drie bladzijden tekst en 5 fotobladen met 
tekeningen en handgeschreven tekst. Bij het 
verzenden krijg ik de mail van Gerben de Witte 
terug. Het is zondag vandaag! 



                   

komen Emmy en Hans ook het pleintje op. Emmy vind het leerzaam om te kijken hoe ik dat 
allemaal doe. Wie weet gaat ze komende week ook zelf weer aan de slag.  

Samen fietsen we terug naar de haven. Na de lunch gaat Merien boodschappen doen en ik ga 
verder werken aan het getypte informatieve stuk voorbij de tekeningen van de Veerdam. Het is 
heerlijk in de zon in de kuip. We drinken bij Emmy en Hans champagne omdat haar dochter 45 
jaar is geworden vandaag! 

Dan nog even van “de pleate “eten ….. Wat een zomer! 

Genieten van achter ons line dancing en voor ons een doedelzakspeler bij  de traditionele bootjes 
met Miep Ketelkamp tune. 

Het voelt als echt vakantie! 

Holegate 
Na het wisselen van de Hi-aspect met de Genua 1 en de lunch, nemen 
we de fiets en gaan we in de stralende zon, veel vitamine D op doen. 
Weg naar het meer oostelijk gelegen dorpje van Dives, Holgate. Daar 
zitten we dan op het strand , op een bankje met mijn blote voeten in 
het zand. Flesje water. De geur van zonnebrandolie. Het geluid van 
spelende kinderen met ballen op het strand. Tot de Knieetjes in de 
golven die de mui van het strand inlopen. Klein fris windje door je 
haren. Daarnet zijn we de hoofdstraat in gefietst. De straat met prachtige 
jugendstil achtige huizen met Franse kappen en torentjes, balkonnetjes en 
ornamenten. Zwaluwen vliegen van onderen uit de puntjes.                                                                                  
Je zal maar zo’n huis in de familie hebben. In de straat heel veel etende 
mensen op de terrasjes van de restaurantjes: mosseltje, wijntje … Wij gaan 
dat vanavond doen. In de straat was het te veel omhoog bij het hotel… We 
gaan terug en zitten nu op het bankje onderlangs de boulevard waar ook de 
strandhokjes op staan.  Een van de tentjes, een parasol met een lap stof er 
onder aan, die op het strand staan  heeft bezoek van een wat gezette man 
die heeft een worsteling met zijn zwembroek. Het ruisen van de zee lokt…ik  
loop over het strand naar het water. Je voeten door het warme zand, je 
voeten door het water wat over het warme zand het strand oprolt. Heerlijk! 
Aan de vloedlijn vind ik prachtige, blauwe, platte oesters en stenen. Het 
zand is warm van kleur met rood erin. In een plastic zakje gaan 
ze mee naar de boot.  

‘Avonds is het gezellig mosselen eten onder de parasol in de 
kuip. Hier eten ze kleine mosseltjes (Bulots). Merien heeft ze 
op z’n Portugees met chorizo worst en een pan naturel. Samen 
met de zelfgemaakt knoflook saus en witte kool salade is het 
goed te doen. Na de afwas gaat de wekker op 6.00 uur.  
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HARDEBOLLE
TRAJECT : DIVES SUR MER - ZONDAG 18 - 07 - 2021 
’s Morgens al veel zon 26 graden. 



                   

Dives sur Mer - St. Vaast  
Maandag 19 - 07 - 2021  

Afstand: 50 mijl 
Vertrek: 7.00 uur      

Aankomst: 14.00 uur 

Veel zon 26 graden.  

De zon schijnt fel in mijn ogen als we Dives door de sluis verlaten. 
Een blik is gericht op de dieptemeter, de ander op mogelijk 
drijvende wieren. De zee is vlak, de koers, 290 graden, de stroom is 
mee en de motor loopt als een zonnetje. St. Vaast here we come! Ik 
stuur de wordfreud we naar de kids, check mijn mail, Merien haalt 
de krant nog even binnen. De Iris van Hans en Emmy gaat ook die 
kant op. Op het water hangt helemaal in de verte een muur van mist. 
Het lost op. Gelukkig maar. Harrewar een appje gedaan dat we langs 
Courseulle voeren en naar hun zwaaiden. Zij zwaaiden net kleine 
Guusje met zijn ouders uit. Door het water maken we goede 
vorderingen. We hebben nauwelijks stroom tegen gehad. Heel klein 
beetje in het begin. We zijn er in zeven uur en hebben dan 50 mijl 
afgelegd. Dat is gemiddeld zo’n 7.1 kn over de grond. De motor/
schroef heeft het weer goed gedaan. 

Net voor dat we voor anker gaan, zien we drie spelende dolfijnen, 
echte grote van wel 2 - 2,5 meter. Het is prachtig! We zagen er een 
komen en net voor de boot draait hij weg. 

Voor Ile Tatihoe gaan we voor anker. We moeten wachten tot het 
water hoog genoeg is om naar binnen te kunnen. Even na vieren is 
het zover. Als Emmy er ook is vraag ik haar mee om te gaan tekenen 
bij het werfje. We gaan om 19.00 uur op de fiets rond de haven, 
vinden een mooi plekje met hoge en lage moeilijkheidsgraad en 
komen rond 22.30 uur terug op de haven via de sluis met een mooie 
tekening. Ze zijn nog niet af, maar dat komt of morgen of een andere 
keer. Misschien ga ik morgen wel klodderen. Het is zo’n mooie plek 
daar! Heel veel structuur in stenen, wieren materialen en vormen. 
En de nodige tegenstellingen in groot-klein fijn- grof… de ideale mix 
voor een mooie tekening/ schilderij.  We maken nog een praatje met 
de Belgen die achter ons lagen in Quisterham. Zij waren aan het 
fotograferen. De zon is al onder als we terug aan boord komen.     
Wat kan het leven toch mooi zijn!

4
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Bĳ Marga en Familie in 
Duitsland is alles goed. Ze 
zĳn wel erg geschrokken 
van de noodtoestand. 

Het is 20 km op de fiets 
van hier naar St. Mere 
Eglise …. je weet wel, dat 
dorpje waar in WO II een 
parachutist aan de 
kerktoren is blĳven 
hangen……… Die hadden 
we nog niet gezien.

Hardebolle
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TRAJECT : ST. VAAST - LA HOGUE    DINSDAG 20 - 07 - 2021 
veel zon 26 graden. 

HARDEBOLLE
VERSLAG 6.0                                                                                                                                       ZOMER 2021

KANAAL EILANDEN: 

Normaal gesproken zouden we heel blij zijn met 
deze weersverwachting. De kanaal eilanden zijn 
dan zomaar bereikbaar en nog verder… Ile de 
Brehat / St. Malo. Je gebruikt dan de eilanden als 
prachtige tij stop om de kant van Bretagne te 
bereiken. Daar is alles onzeker van wege de Corona 
… of je aan de steiger of voor anker mag liggen… 
laat staan binnen mag… en op welke 
voorwaarden?? Dus doen we het niet. Nu is de 
planning om langs de Seine Baai af te zakken langs 
de landingsstranden: Grand Camp Mesi en 
Courseulle. Daar zijn we nog nooit geweest, dus is 
er vast weer van alles te ontdekken. Voorlopig nog 
in St. Vaast, het Yerseke van Normandië. Dat blijft 
mooi en zeker met dit weer.

Algemeen: 

Vanmorgen lekker uitgeslapen, ontbijt in de kuip, bezoek 
visboer… samen de afwas doen en er op uit: Info 
VVV…………gevraagd of je met een gids naar het fort op het 
eiland kon.. dat kon deze week niet maar we konden met het 
amfibie voertuig mee of “on pied”, tussen door de 
oesterbanken, op laag water naar het eiland lopen. Ze zocht 
het LW -tij op en tussen die en die tijd, s’middags zouden we 
dat kunnen ondernemen. Gaat er ook een bus naar St.Mere 
Elise? Dat wordt moeilijk zegt die mevrouw, maar het is niet 
onmogelijk. Met twee keer overstappen ….. gaan we niet 
doen. Op de fiets is het 27 km en dan weten we niet hoe 
hoog de heuvels zullen zijn. Onderlangs het mooie voetpad, 
wat we weleens gefietst hebben zou nog een optie zijn… en 
met de taxi terug. Voor Merien hoeft het dan niet meer. Zelf 
leg ik me niet zomaar bij neer….. Voor vandaag wordt het 
dingen afmaken en om 16.00 uur “vergaderen” in Goes. Ik 
mag mee luisteren als de wifi verbinding het doet! 

 OESTERAUTOMAAT: 

  Ja Yerseke…. een  
   
mosselautomaat ….    
 hier een oesterautomaat. 
Leuk!  en dat niet alleen, want 
daarnaast staat nog een soort 
container … dat is de Wasserette, de 
Lavarie met wasmachine’s waar je 
heel veel was in kunt gooien: één 
van 15 kg, twee van 8 kg en twee 
van 5 kg + de nodige drogers, 
gewoon naast de supermarkt. 
Komend weekend gaan we wassen, 
bedden verschonen, dan gaat het 
regenen….

VEERDAM: Wifi met hotspot Merien. Ik ben aanwezig op de 
vergadering, maar het geluid is slecht, valt soms weg. Ook ben ik 
niet hoorbaar, dus mag ik als de vergadering bijna is afgelopen 
mijn opmerkingen nog plaatsen. De Wolphaartsdijkse delegatie 
luisteren gedwee naar de voorstellen en argumenten. Net Evert 
Kloet heeft blijkbaar mijn suggesties gelezen. De technische man 
beweert zelfs dat de stenen waarschijnlijk kapot zullen gaan en 
er nieuwe andere alternatieve stenen gebruikt zullen moeten 
worden. Mijn voor stellen zijn heel anders en dat deel ik ze ook 
mede. Het zou zo zijn dat we op die plan mochten reageren. Mijn 
suggesties worden “meegenomen”. Dan weet je al genoeg. 
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Hardebolle

Moet wel erg ver fietsen 
voor een zakje sla ….


en 

in deze super U was een 

banden plaksetje 
uitverkocht.
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TRAJECT : ST. VAAST - LA HOGUE    
WOENSDAG 21 - 07 - 2021 
veel zon 26 graden. 
Nog meer bekenden: Merien komt Erik en Inge van de 
Just X (WSVW) tegen op de kant. Ze liggen tegenover ons! 
Ze zijn in een ruk van Vlissingen naar Cherbourg gevaren. 
Daar was nog één ligplaats bij de visitors. Vanaf een 
bepaalde datum zijn de passanten ook niet meer welkom 
vanwege de finish van de Tour de France a Voile. Zij gaan 
ook niet meer verder, vertrouwen de situatie op de kanaal 
eilanden ook niet. 

Gisterenavond ben ik eerst mijn ervaringen met de 
veerdam even aan het verwerken…. Merien had lekker 
gekookt: Makreel uit de oven want de rookmot was 
nergens te vinden. Ik maak nog “vissen” waar geen vis 
meer zit tussen de kop  en de staart en ik maak mijn 
tekening van de Werf in St. vast af. Emmy en Hans 
kwamen nog even langs en wilden morgen ook naar Ile 
Tatihoe… met de auto die ook vaart….

Programma 
omdraai: Zouden we 
vandaag naar eiland en 
fort Ile Tatihoe, maar er 
zijn alleen nog vier 
kaartjes voor morgen 
11.30 uur. Emmy koopt 
ze, dus gaan we morgen! 
Vandaag wordt het dan 
fietsen!

Fietstocht naar Barfleur 
Aan de ene kant de landerijen waar ze worteltjes, prei en 
kolen kweken in een zanderige grond. Aan de andere kant de 
baai met Oesters, waar de achtertuinen van gigantische mooie 
huizen, opgetrokken in natuursteen en afgewerkt met 
kunststof kozijnen op uitkijken. Hier wonen de 
Oesterbaronnen van St. Vaast. We fietsen door tot op een 
camping met restaurant  met uitzicht op zee. Stampend vol! 
We vinden een bankje bij het kardinale punt in zee wat 
waarschuwt voor de prachtige ronde rondsen, net zoals je ze 
in de scherenkust in west Zweden vind. Kinderen spelen in 
plasjes water, schelpen zoekers en zwemmers. Prachtig! De 
tocht gaat verder: We zien preien zetters op stoeltjes onder de 
parasol achter een tractor. Gaan over grindpaden langs de 
kust met de ronde stenen en zandbaaien. Dan weer door 
dorpjes omzoomt met prachtige hortensia’s, geraniums, en 
andere bloemen, van die blauwe die we zoveel op Ile de 
Brehat zagen. De golvende landerijen die op zee uitkomen 
lijken op Møn, Denemarken. In Barfleur liggen de visbootjes 
schots en scheef op het slik ( Laagwater). Kun je hier orde 
brengen in de chaos? Een vissersboot ligt tegen de muur. Op 
een terras van een restaurant vinden we een plekje in de 
halfschaduw. Ik kreeg een bamboe rietje in mijn koffie. 
“Mocht je daar bezopen het restaurant uit komen, heb je altijd 
voorrang, want er ligt een zebrapad bij de uitgang”, aldus 
Merien.
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TRAJECT : ST. VAAST - LA HOGUE    
DONDERDAG 22 - 07 - 2021 
veel zon 26 graden. 

René

Vandaag één jaar geleden….


We denken nog bijna iedere dag 
aan je… ben je bij ons


Hebben we het over je…

Je blijft in ons hart.


Ile Tatihoe

Even weer op een eiland, 
waardoor je gemakkelijker 

afstand kunt nemen ….

Letterlijk- Figuurlijk

Tatihou 
Vreemde naam voor een eiland in 
Frankrijk. Het stamt uit de tijd van de 9 e eeuw toen de Vikingen 
zich aan de kust van Normandië vestigden. “Tat” is een 
Scandinavische naam  en “Hou” is door water omgeven land. 

Voor het eiland bezoek heb ik lekkere dingen gemaakt voor in de 
rugtas, want daar is niet veel te krijgen…. en “ We lunchen wel even 
ergens”, dat ken ik nu …..Ik neem het gewoon mee, ook de koffie dan 
weet ik zeker dat ik alles bij me heb. Ook balpen en papier gaat weer 
mee. 

De boot die vaart en ook kan rijden, vaart ons eerst, samen met een 
schoolklas kinderen. Met die QR-code controle duurt het even voor 
iedereen aan boord kan. Op het eiland eerst naar de toren en het 
fort. Komen langs prachtige foto’s die aan de “Vauban muur” 
hangen. Ik krijg weer ideeën voor opdrachten. Het fort is nog niet 
bereikbaar omdat het nog geen laagwater is, en als het dat dan is, 
mag je er niet op … en staat er binnenin een hek. Het is echt natura 
2000 gebied! Hans en Emmy zijn ook mee. Zij gaan samen met 
Merien op vogelkijk tocht terwijl ik de toren teken. Heel 
interessesant, want er zijn twee assen van doorgang en assen van de 
ellipsen. Daar kun je dus op een andere manier ook iets mee om een 
voor/ achter te krijgen. 

De slotgracht rondom de toren loopt langzaam leeg vanwege de eb. 
Hij loopt weer vol met vloed. Gelukkig kunnen ze hem ook afsluiten 
zodat hij vol blijft staan. Mijn tekening is bijna klaar en zou hem 
kunnen verkopen als ik de Franse taal wat beter machtig was. We 
gaan in de tuin van het grote huis en museum in de schaduw zitten 
op een bankje of liggen in het gras. Even wat eten, wat drinken.                                                                             
Op het eiland zien we in het museum de foto’s en films van de 
inbrand gestoken Franse schepen die gestrand zijn op de punt van 
La Hoque. In het museum hangt ook een heel klein pastelletje van 
Boudin. Er hangt ook geabstraheerd werk, de werf en schepen nog 
zichtbaar maar waarvan de kleur me erg aanspreekt. Ook hadden ze 
nog een romantisch schilderij uit de kast gehaald: Jongetje wat 
meisje achter zich beschermd voor de golven die op de rots slaan, 
waarop zij zitten. ahhhhh.                 In een loods zijn ze bezig om een 
Franse kotter te restaureren. We moeten aan Bertus denken die deze 
klus in zijn eentje heeft geklaard met een Noord Duitse Kotter. 
Buiten onder een afdak vinden we allerlei projecten maar duidelijk 
allerlei kleine soorten visbootjes uit Frankrijk.  

Na de hobbel de bobbel tocht over het pad door/ langs de 
oesterbanken, nemen we nog een afzakkertje op het terras van de 
jachtclub, waarvan de parasols open staan. We blijven er ook eten. 
Wat een fijne, gezellige, prachtige dag is het geweest vandaag, met 
als afsluiter een roze, bijna volle opkomende maan. 

Corona                                      
In Nederland kleuren 
sommige gebieden 
donkerrood! 

Noren zijn bang voor de 
maatregelen voor als ze naar 
zweden gaan en terug komen.
(volgens Teelermeet) 

Wij worden hier voor het eerst 
gecontroleerd en moeten onze 
QR code in combinatie met 
paspoort laten zien om 
toegang te krijgen tot de boot 
die ons naar Ile Tatihoe 
brengt. In restaurants wordt 
QR-code verplicht per 1 
augustus.

Vanmorgen eerst schoon schip 
gemaakt, van binnen en van 
buiten. Ook de romp krijgt een 
afsop beurt. Als we noord gaan, 
wordt je boot lang niet zo vies 
als hier.

Emmy maakte deze foto’s
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Vogels van Tatihou

Zwartkopmeeuw


Mantelmeeuw

kokmeeuw


kleine mantelmeeuw

scholekster


huismus

roodborst


witte kwikstraat

puttertjes


vink

boerenzwaluw


huiszwaluw

kleine zilverreiger


spreeuw


Bloemen:

Koeien ogen


gewone agrimonie

dags koekoeksbloem


agave

vele anderen stonden niet in het 

soorten boekje wat we aan boord 
hebben.


TRAJECT : ST. VAAST - LA HOGUE    
VRIJDAG 23 - 07 - 2021 
Zon 20 graden.                                               
Wind NO 5 vanmiddag bewolkt vannacht regen en 
morgen middag regen.

Tanken: Merien gooit de 2 tankjes van 10 liter dieselolie in de 
tank en loopt naar de grote tank aan de steiger om ze te vullen. 
We zijn weer bijna vol. De was: Nog maar even niet, als ik naar 
de wasmachine kijk… het is er een met een vin, temperatuur niet 
regelbaar en doet er 30 minuten over …. ik weet niet of dit zo 
goed is voor mijn spulletjes. We hebben nog kleren en ik kan het 
bed nog verschonen.                                                                                           
De wind: Het waait gewoon de hele dag hard. Zo hard zelfs dat 
de vissers niet naar buiten gaan! Jachten wachten allemaal tot 
morgenochtend! De wind maakt ook dat we vanmiddag na de 
lunch de fiets pakken en op zoek gaan naar een plekje uit de wind, 
waar ik kan tekenen. Bij het fort aan de Oostzijde van St. Vaast, 
vinden we dat niet. Maar als we verder terug over het fietspad 
naar het dorp toe rijden, vinden we bij de camping een prachtig 
plekje. Lekker uit de wind, op een bankje teken ik daar de 
“achterkant” van St. Vaast; een muur waar aan de voorkant het 
slik en de oesterputten droog vallen en waar achter de muur leuke 
huizen en oude oesterverwerking schuren staan. Sommige zijn 
prachtig verbouwd tot appartement. Zo kan het dus ook! 

Wie was waar: 

De Belter van Jan en Marleen 
ligt sinds gisteren ook in St. 
Vaast. Harrewar is vanmorgen 
van le Havre naar Honfleur 
gevaren. Noordvaarder van 
Bertus en Marietje ligt in 
Wismar. Teelermeet ligt bij 
Tonsberg (Noorwegen) gaan of 
zijn onderweg naar Frederikstad, 
de andere kant van het 
Oslofjord.

FILM: Mijn stukje film 
van Quistreham naar 
Caen is te lang. Het 
moet door de helft 

worden geknipt en in 
de computer weer aan 
elkaar geplakt worden. 
Ik krijg het voor elkaar!

POSTZEGELS: in het dorp gaat 
Merien om de boodschappen en 
we spreken af bij het 
postkantoor, wat je d.m.v. een 
bel moet openen. Vrouw met 
mondkapje achter een glazen 
scherm, schuift te nodige 
timbres onder door het gleufje. 

De postzegels kosten €1,50 per 
stuk. Oeps duur. Dat moet dan 
maar. 

BORREL: Als ik aan boord mijn tekening aan het bijwerken 
ben, komt Marleen van de Belter vragen of we vanavond om 
een borreltje komen. Leuk. Gezellig! Tussen de onweersbuien 
door , na ons diner, wat bestaat uit sla en een eendenborst filet, 
scharrelen we … na de afwas, naar de Belter, die tegenover ons 
ligt. Heel gezellig! Weer even lekker bijgekletst en naar de 
patronen gekeken…

De tuin van de juffrouw … Ooit 
logeerde hier juffrouw Ingrid en 
Rien. Dat hadden ze ons verteld. 
Voor ons is het altijd de tuin van 
de juffrouw gebleven.
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HARDEBOLLE
VERSLAG 7.0                                                                                                                                       ZOMER 2021

HET WEER EN DE GEMENGDE TECHNIEK:  

Wat hebben die met elkaar te maken??? Als ik buiten wil werken op dat 
bankje voor de sluis moet het droog zijn en niet al te hard waaien. Zoals 
het er nu naar uit ziet gaat dat vanmorgen lukken. De regen die, volgens de 
voorspelling vanmiddag zou vallen, valt vanavond. Dus pik ik het bankje 
helemaal in. Kussentje voor mijn knieën voor het bankje, spulletjes die ik 
nodig heb rechts naast mij en papier links. Met wasknijpers zet ik de 
papieren vast aan de kranten. Bak water gevuld… met de roller in de hand 
…sjablonen voor het afdekken klaar en rollen maar. Al mijn papier uit dat 
ene blok gaat er nu aan op. Heerlijk zo te werken: Dan vergeet ik alle 
dingen om mij heen en zie ik alleen vorm, kleur, compositie en waar het 
donker moet zijn. Het lijnen spel van de dakvorm en de steigers. Merien 
brengt me nog een penseel, want dat was ik vergeten. Emmy schiet nog 
prachtige foto’s van mij, als ik aan het werk ben. 

Ik ben er heel blij mee. Ze zet ze ook zo mooi bij elkaar in een groepje. Dat 
wil ik ook leren. Mijn compositie’s met de roller zijn “af”, d.w.z. dat ze 
eerst moeten drogen en daarna verder bewerkt kunnen worden. Maar dat 
doe ik aan boord, want het begint te waaien en vanmiddag zou het gaan 
regenen. Er komt een donkere lucht aan.  

Vanmiddag lekker opgeschoten met mijn “ schilderijtjes”. Een is er 
helemaal klaar. De andere twee moet ik nog iets aan doen. Dat zie je pas 
als je afstand neemt. 

Vanavond uitgenodigd op de Iris van Hans en Emmy. In de stromende 
regen onder de paraplu lopen we vier boten verder. Ondertussen komen er 
wat schepen de haven binnen…. drijfnat waren ze. We kletsen lekker bij 
over het geen ons bezig houd. Krijgen foto’s te zien van hun zelfgemaakte 
woonboot aan de Amstel. Heel leuk …. beetje Amsterdamse school stijl. 
Morgen gaan we St. Vaast verlaten … als het tenminste niet zo hard regent. 

Het Thuisfront is helemaal in de ban van de racewagen die bij de Jumbo 
gestationeerd is. Vivian, Renee en Krijn gaan kijken en is boodschappen 
doen geen probleem. 

Overleg Guus

Om van grand Camp Mesi 
naar Courseuilles te gaan .. 
Het coëfficiënt is goed. Het 
moet binnen een X aantal 

uur … Voor Hw water 
vertrekken en na HW net 

voordat de deur dicht gaat 
aan komen. Hou er rekening 

mee dat de 
hulpmotor( solex) bij moet…
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Grand Camp Mesi: Op de 
kop van de haven is het 
bureau du port. De markt is 
net klaar. Schattig straatje 
met galerie’s. Leuk werk! 
Mooi hoekje met brasserie. 
Ze hebben hier nog een 
postkantoor, vele 
brievenbussen en een 
bibliotheek. Aan de 
waterkant/boulevard heeft 
het duidelĳk hard gewaaid 
met springtĳ: Heel veel 
schotjes voor de huizen 
staan er nog en heel veel 
veek( groen) op straat. Het 
strand is niet meer dan een  
grote verhoogde zandbak. 
Er is een VVV. Geen bus 
naar Saint Mer Elise! 
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TRAJECT : ST. VAAST - LA HOGUE - GRAND CAMP MESI 
VERTREK: 9.30 UUR    
AANKOMST: 12.00 UUR     365 / 8761    16 MIJL  DATUM: ZONDAG 25 - 07 - 2021 
WIND: NW 2  TOT 8 KN. 
Zeilvoering: Genua 2 + grootzeil later + motorHet Weer: Eerst zwaar bewolkt. We zien zware 
regenbuien op het land naar St. Vaast trekken terwijl wij op zee geen spatje regen hebben. 
Licht bewolkt - zon - zwaar bewolkt - s’avonds gevolgd door regen. De temperatuur is steeds 
wisselend maar rond de 20 graden.

(Ver)kleding : Vanmorgen geen vroege vogels op de 
radio maar verklede kinderen op de app. Terwijl ik onder 
de douche sta, komen de eerste app- jes al binnen. Na de 
Max Verstappen foto sessie een pizza bak avontuur met 
kleine oventjes op de tafel in huize Bommelstein bij Jikke 
en Michel. Krijn, Levina, Bouw en Nicole waren daar en 
konden gelijk de verkleedkleren mee nemen, die te klein 
waren voor de dames. Alleen… een probleem … het zijn 
alleen jurken en hoeden … dus Krijn in een jurk als 
princes. Samen met Levina konden ze er geen genoeg van 
krijgen. Zelf ben ik ook met de kleding bezig geweest: Eerst 
een ster uit mijn t-shirt geknipt. Ooit samen met 
Dominique hetzelfde shirt gekocht. Nu kan ik de ster 
hergebruiken. De rest is nu poetsdoek. Verder kwamen we 
vandaag een lavarie op de haven tegen: 3 machine’s van 8 
kg, 2 van 15 kg en 2 drogers… en regelbare temperatuur. 
Om 15.30 uur begonnen. Om 18.00 uur alle was 
opgevouwd en droog in de kast!

Reisbeschrijving: Om 9.15 uur gaan de sluisdeuren in St. 
Vaast open en kunnen we naar buiten. Vanmorgen nog even 
lekker gedoucht, haren gewassen en voeten verzorgd met op de 
nagels een nieuw laagje lak, nog uit het potje wat ooit van mijn 
moeder was. Het lijkt niet op te kunnen??Uiteindelijk wordt het 
9.30 uur als we vertrekken. Buiten staat al ruim 3m water in de 
geul. We trekken de zeilen op, maar laten de motor nog even bij 
staan, totdat het 8 kn gaat waaien. Motor uit. Dat duurde  maar 
één uurtje toen moest de solex weer bij. We naderen Marcouf, 
het fort eiland wat ooit gevangenis was met een eiland er naast 
wat volgens Merien een zeekoeten paradijs moet zijn. Ze zullen 
daar broeden. Het zou echt een eilandbestemming zijn voor 
Floortje Dessing. Vandaar uit sturen we 143 graden en komen 
we zo op de “ondiepte” van Grand Camp Mesi. We hadden daar 
nog 5 m onder de kiel terwijl het met laag water een vlakte met 
slik is. (Getijverschil van 7 meter) Achter ons zien we dat er op 
het land de regen met bakken uit de lucht valt, terwijl hier bijna 
de zon doorbreekt. We bereiken de haven door de smalle 
doorgang met remmingswerk. De sluis staat open en leggen aan 
een van de 10 plaatsen voor visiteurs. Er drijft veel olie op het 
water…. Even maar geen touwen in het water laten vallen!  
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TRAJECT : GRAND CAMP MESI 
ZONDAG 25 - 07 - 2021            
HET WEER: LICHT BEWOLKT - ZONNIG - 20 
GRADEN WIND: ZW 3-4 

Fietstocht naar Isigny sur Mer: Bijen op het pad met de gelige 
grond en de stenen langs de zee. Veel vlinders, heerlijke geuren, 
prachtige wilde bloemen langs de heggen in het landschap waar we door 
fietsen. Het is iets heuvelachtig, maar beneden loopt de zee met een tong 
het land in naar Carantan. We komen langs de oesterboeren 
“Taillepied”. Het blijkt allemaal familie van elkaar. De zakken met jonge 
oesters worden als een soort kaas soufflé op een bed in de zee gelegd, die 
vele malen groter is dan het gebied waar de oesterboeren in de 
Oosterschelde het mee moeten doen. Boven het koren zien we de toren 
van een abdij uit komen: Géfosse de Fontanay. Hier worden vele gele 
dunnen stenen voor gebruikt, gevonden in het land, want overal liggen 
ze, ook gestapeld als muren. Weer een schattig dorpje in een Z-bocht. 
Vanuit de prachtige boerderij met een cour en een camping met veel 
koepeltentjes, komt een verkleurde rode Caravelle. Het wagentje rijd 
ons voorbij. Achterop het rek zitten twee kleine kinderfietsjes. Boven op 
beslaat een grote tent de imperial. Voorin op het disboard zit de poes. Ik 
hoorde de wat uitklaar staande wielen zachtjes kreunen….. Vakantie! Ook 
voor hen! Het dorp Isigny sur Mer heeft een hele grote melkfabriek! Daar 
maken ze al die papjes in de supermarkt! Als we op een bankje zitten aan 
de haven met de drijvende steigertjes belt Jikke. Eerst kreeg ik een appje 
met gitaar spelende meisjes. Ze zitten net als Jikke op gitaar les. Leuk! 
Terug rijden we nog even door het dorpje… kijkje in de kerk en naar het 
riviertje wat door het dorp loopt.  Terug langs dezelfde weg lijkt altijd 
korter. Dat is het natuurlijk niet, maar we hebben de wind achter en 
rijden hier veilig. Terug aan boord ruimen we gelijk de fietsen op, eten we 
de grote garnalen die we in de Carrefour gekocht hebben en lopen we nog 
even langs de haven om te kijken hoe die eruit ziet met laag water. Er is 
een geultje blijven staan van 30 cm diep. Heel veel mensen graven hier 
naar schelpdieren!  

Werk: Precies 8.00 uur gaat er een zoemertje en 
gaan de werkers aan het appartementen complex 
aan het werk. De kraan start met een toeter en 
men begint. Merien vind het interessant om te 
volgen hoe men hier werkt. “Wat veiligheid 
betreft had men in Nederland deze bouw al stil 
gelegd”. Je hebt hier trouwens al een 
appartement voor een redelijk bedrag, veel 
goedkoper dan in Nederland. Als we s’middag 
terug komen van onze fietstocht vind Merien dat 
ze toch wel redelijk opgeschoten zijn. 

Het slaapt en snurkt goed in zo’n heerlijk 
schoon bed. De olie in de haven is vannacht 
niet weggedreven. Niet alle vissers zijn er 
vannacht uitgegaan.

In de namiddag komen ze het net op halen 
wat de man vanmorgen aan het boeten/ 
repareren was, met de Louis- Agathe. Hij 
heeft nr: CN 934958 en ligt met zijn kont 
naar de kant.

Data

Als je per ongelijk de 

dansfilm van je 
dochter aanklikt, je 
ligt aan de hotspot, 

en hij begint met 
downloaden …heb je 
geen data meer over. 
Mijn internet is dus 

traag tot 1 augustus.

Discussie Merien 
wil weg zodra de 

deuren opengaan. Ik 
wil gewoon weten 

hoeveel water er staat 
op het plateau voor de 

sluis als de deuren 
opengaan. Volgens de 

buurvrouw zegt de 
havenmeester, na 

opening nog 1 uur te 
wachten. Er worden 

wat subtiele 
opmerkingen gemaakt.
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TRAJECT : GRAND CAMP MESI -  
DATUM: DINSDAG 27 - 07 - 2021 
VERTREK: 11.10 UUR    
AANKOMST: 15.00 UUR     391 / 8787    26 MIJL  WIND: ZW 3-4 LATER VARIABEL 2 
Zeilvoering: Genua 2 + grootzeil later + motor Het Weer: Eerst zwaar bewolkt daarna Licht 
bewolkt - zon - 4 spatjes regen- s’avonds gevolgd door buien. De temperatuur is steeds wisselend 
als de zon doorbreekt wordt het echt heel warm/ onweerachtig 20 soms 23 graden. 

Reisbeschrijving: En inderdaad als de 
sluis open gaat, zakken we even tot 1.50m , 
maar daarna stijgt het water in rap tempo. Om 
11.00 uur hebben we 2.00m zegt Merien. Dan 
gaan we vertrekken! Buiten hebben we 3.70 
door de sluis. In de ingang komen we nog een 
vissersboot tegen, maar dat is geen probleem. 
Ik stuur 325 graden op Marcouf. We zetten zeil 
en zijn weg richting oost. Daar bij die 
overhellende rots … Zou dat point du Hoc zijn?
We hebben wel onze zeilbroeken aan gedaan, 
maar bleek de hele tocht overbodig te zijn: 4 
spatjes regen en als de zon doorbreekt wordt 
het gewoon broeierig warm. Dolfijnen! Wat 
blijft dat toch een spektakel om mee te maken. 
Nu zijn ze met velen en het lukt me denk ik om 
ze te filmen. Later krijgen we nog een troepje 
dolfijnen te zien. Deze geven een complete 
show, maar zijn te ver af om te filmen. Tot aan 
Port en Bassin, waar een deuk in de krijtrotsen 
zit,  kunnen we zeilen en lopen we soms 8.6 kn 
over de grond. Dat zijn nog eens opschieters 
die we nodig hebben. De deur in Courseulles 
gaat om 15.45 uur dicht. Dus als de wind inzakt 
na Port en Bessin gaat de motor weer bij. 
Achter ons zit het rode spinnackertje en de 
Halberg Rassy, de Lumen uit Scharendijke. 
Ook zij zetten de motor bij. We moeten de 
caissons van Arromaches ruim passeren. We 
zijn op tijd in Courseulle. 15.00 uur

Tochtplanning:Het is even rekenen en de 
gemoederen zijn het niet geheel met elkaar eens: 
Merien wilde eigenlijk zodra de deuren open gaan 
weg, om Courseulles te kunnen halen…. Nu weet 
ik waarom de havenmeester 1 uur na zei: We 
liggen dan nog gewoon vast in de box met 1.60m 
water onder de kiel. We kunnen er dus gewoon 
niet uit! Het probleem is dus eigenlijk vanzelf 
opgelost. Dat later weg gaan hoeft nog niets te 
zeggen… We moeten voor 15.30 uur bij 
Courseulles zijn, anders gaat daar de deur dicht. 
Mochten we er niet geraken voor die tijd, dan 
varen we door naar Quistreham, waar we dan een 
tijtop doen aan de steiger voor de sluis. Nu weten 
we ook waarom Guus Port en Bassin nooit over 
wilde slaan. Misschien was het daar wel gezellig, 
maar het is ook een tijstop. De navigatie wordt 
weer van uur tot uur bijgehouden en we gaan zien 
of we het halen. 

Regen: Vanmorgen als we wakker worden 
regent het een klein beetje. Vanmiddag wordt 
meer regen verwacht, maar we doen ons pak  
aan. Hopelijk regent het minder dan gisteren 
bij Harrewar, want Guus zijn zwemvest werd 
er door opgeblazen!

Wordfreud: Voorlopig werkt het even niet: 
verbindingsfout! Ik zal de app bij moeten 
werken of hem opnieuw moeten installeren. 
Daarvoor moet ik goed internet hebben, en 
dat hebben we niet. Pas per 1 augustus werkt 
mijn data weer. Jammer want we waren net 
goed bezig samen met de kleindochters. 
Inmiddels weer wat prut bijgekocht en dat 
scheelt. We kunnen weer door!

Clemens: Gisteren door een dorpje 
gereden wat zo heette. Moest aan Ria 
denken. Hoe zou het met haar gaan?

Veerdam: De verslagen zijn binnen van de 
vergadering. Gelukkig heb ik nog iets toe te voegen 
of te verbeteren. Ik weet alleen niet of het gaat 
helpen. Niet geprobeerd is altijd mis!

De Helden van WOII…in gedachten zie ik ze nog  
even klimmen op de  overhellende krijt rots van 
Point du Hoc… Arromanche waar men een 
complete haven heeft aangelegd met caissons… 
De helden.. ze worden nu geeerd met portretten 
aan lantaarnpalen. Morgen gaan we met de bus 
naar Arromanche,  de 360 graden film bekijken!
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TRAJECT : COUSEULLE SUR MER    WOENSDAG 28 - 07 - 
2021 

Licht 

HARDEBOLLE
VERSLAG 8.0                                                                                                                                       ZOMER 2021

Algemeen: Het plan was eigenlijk om vandaag met de bus 
naar Arromanche te gaan. We deden het niet omdat je toch met 
te veel in zo’n ruimte staat. Tot nu toe hebben we corona buiten 
de deur weten te houden… gaan we het dan opzoeken? Dus doen 
we het niet en gaan we naar Centre Juno Beach. Dat is dichtbij,  
overzichtelijk, niet te druk en daar is afstand houden 
gemakkelijker. Overigens moesten we onze QR code weer tonen, 
anders mochten we er niet in. We doen ook de bunkertocht 
onder leiding van een jonge Canadeese gids. De middag lunch 
aan boord, gevolgd door een fietstocht langs het strand/ 
boulevard.  s’Avonds na het diner, wat bestond uit een proeverij 
van roggevleugel en doornhaai, nog een tekening van de 
haveningang van Courseulle en de leuke aanlegsteigers voor de 
visboten naast de viskramen gemaakt. Een typisch stukje voor 
hier. Een dag vol belevingen. Daarom heb ik er twee bladzijden 
van één dag in het logboek gemaakt. 

 OESTERPUTTEN: 

  Ja Yerseke   
  hier hebben we er 
ook gevonden. Niet zo groot als bij 
jullie, maar ze zijn er! En trouwens 
vandaag was het weer 
mosselboulevard. Hoe zou het zijn 
gegaan met de kunst en de 
bezoekers in de kerk? 

Sauveteurs en Mer: Nieuwe sticker 
en voor Merien een nieuw T-Shirt. 

Over het fietspad rijden we dwars 
door een camping, waarbij de auto 
naast de caravan wordt 
geparkeerd… is dat overal zo in 
Frankrijk?

LOSSE FLODDERS: Aan de overkant van de haven staat op 
een appartementen gebouw een peilschaal geschilderd. Leuk! 

Er ligt een rode Dufour 34 type Dirk hier in de haven. 

Op de markt geven ze een demonstratie boksen. De ring was een 
soort springkussen zonder bodem. 

Op het strand spelen ze drie stemming doedelzak. Mooi.      
Renee speelt op d’r gitaar ” Mary had a little lam”. Vivian zal 
ook wel het nodige geoefend hebben maar van Renee was er een 
leuk filmpje. 

Gisterenavond nog een filmpje gestuurd van de dolfijnen. Krijn 
dacht dat het een haai was die achter de boot zwom. 

Bij Sandra en Bram in Zweden is het zonnig en warm. 29 
graden. Daar komt de kano van stal om te gaan varen. 

Volgens Leen een slecht bonen jaar. Het is te nat! Alle andere 
groenten worden opgevreten door de slakken. Je zal toch thuis 
gebleven zijn…. voor je tuintje …. 

In een winkeltje hier, in de schattige winkelstraat toch een leuk 
jurkje met mutsje in Bretons streepje gezien voor Levina. Foto 
gestuurd naar Nicole, want die moet het ook leuk vinden. 
Morgen ga ik er om.  

Op de AIS zijn we gisteren helemaal gevolgd door de Hollanders 
die nu hier ook met hun boten liggen. Ze gingen kijken of we het 
wat tij en afstand betreft de tocht van Grand Camp Mesy - 
Courseulles zouden halen. De Friezen uit Sneek liggen er nu, 
“Zon”, een grand Soleil 37, en een Bavaria 37 de drie deerns. Ze 
durfden het vanmiddag  aan.  

Aan het strand liggen dikke plakkaten wier. Zelfs de witte 
branding veranderd daardoor in zwart/ bruin. 
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Courseulle WO II

VERSLAG 8.0 VERVOLG                                                                                                                               ZOMER 2021

COURSEULLE SUR MER     
Bezoek: Centre Juno Beach          
Woensdag 28-07-2021
Op het strand waar de Canadezen in juni 1944 -met 
aan hun zijde de andere geallieerde strijdkrachten- zijn geland 
ligt nu het Centre Juno Beach. Een prachtig gebouw wat op het 
dak de nerven heeft van het esdoornblad, wat ook in de vlag zit. 
In het centrum is aandacht voor de rol van Canada tijdens de 
oorlog. Een leger op de been gebracht wat veel al bestond uit 
vrijwilligers. De Canadezen hebben immers ook Zeeland 
bevrijd. Ook daar was een ruimte aan gewijd. In de tijdelijke 
expositie was er aandacht voor de rol van de vrouw in de 
oorlog. 
Eenmaal binnen kom je eerst in een film, waarin je als het ware 
in een landingsvaartuig aan het strand van Courseulle 
uitstapt… zo in de strijd van WO II . Vliegtuigen, 
bommenwerpers komen over. De bevolking slaat op de vlucht. 
“De beelden kunnen shockerend zijn”, zei die mevrouw, maar 
het geluid niet minder. Soms dendert het door de muur heen. 
Als de  deur van de expositie ruimte open gaat, schalt een 
opruiende toespraak meet de stem van Hitler door de radio. 
Leuk marine pak met hoge broek en klep. Tijd voor de 
bunkertoer door een jonge vrouwelijke Canadese gids. Voor 
deze toer zijn het allemaal Hollanders en twee Canadesen die 
hebben ingeschreven. De Atlantic wal met kaart van de 
bunkers. We gaan er in.. trapje af en komen in een grijze 
betonnen ruimte, met wat gaten. “Best gezellig hier”. Door 
sommige gaten valt daglicht. Andere zijn luchtkokers. Dit was 
vroeger een commando post met uitkijk (observatie), die via 
een gang met elkaar verbonden was. De gids verteld een mooi 
verhaal dat ze de bunkers eigenlijk “ kwijt” waren, maar omdat 
er een hond in een gat viel door het duinzand en zo verdween, 
kon zijn baas de hond opsporen en ontdekte hij de bunker. 
Terwijl er vele kinderen in hebben gewoond en gespeeld. 
Terwijl de Franse lokalen zelf, de bunkers hebben moeten 
helpen bouwen. Ik denk dat het een leuk verhaal is. Op de foto’s 
staat het proces van de herbouw in 2014. We komen in de 
observatie bunker, die vroeger vlak aan zee heeft gestaan. De 
duinen zijn nu een stuk hoger geworden. Er stond een kacheltje 
in en men kon met een grote ijzeren deur de ruimte met het 
ronde gat afsluiten. De bunker werd bezet door 5 tot 8 man. 
Toen de canadezen kwamen en er gebeld/ gecommuniceerd 
moest worden naar het grote commando centrum in Cean, 
bleek de telefoon niet te werken. Op Juno Beach zijn 14.000 
Canadezen geland. Toen ze uit stapten moesten ze tot aan hun 
nek in het water + de bunkers uitschakelen …. Hier is 600 man 
omgekomen. Hun namen staan op de stenen bij de ingang van 
het Centre. Op het strand neemt de gids afscheid van ons en 
zegt: Als je over het strand loopt, loop je met hen mee”. We 
remember them. Ze vochten voor onze vrijheid. Laten we dat 
niet vergeten!                                                                                 
Terug in het gebouw gaan we verder waar we gebleven waren. 
We zien de verdere invasie en de slag om de Schelde. Er staat 
een motorfiets, een BSA. Dat is de afkorting van Birmingham 
Small Arms. Nooit geweten!  

In tijdelijke tentoonstelling aandacht voor de vrouwen, die 
gingen werken in fabrieken en crèches oprichten voor de 
kinderen. Die warme gemakkelijke kleding breiden, zoals losse 
kragen en coll’s. Een mevr. maakte diepe indruk op mij. Zie 
foto. Sonya Butt - D’Artois, 19 jaar oud. 

Het museum in 
Nieuwdorp voegt zeker 

iets toe en past ook 
helemaal in de sfeer van 

de plaatsen die hun 
persoonlijke verhaal 

vertellen. 


“Wij hadden geen tijd om 
te huilen”, we moesten 

verder….



                   

3

Bretons streepje 
Vanmorgen ben ik er om 
gegaan: Het linkse jurkje en 
het rechtste mutsje in een 
Bretons streepje. Rood 
poezeltje zit er op. Nicole vond 
het ook schattig!

VERSLAG 8.1                                                                                                                              ZOMER 2021

TRAJECT : COURSEULLE SUR MER - LE HAVRE 
DATUM: DONDERDAG 29 - 07 - 2021 
VERTREK: 13.30 UUR    
AANKOMST: 18.15 UUR     419 / 8815    28 MIJL  WIND: ZW 5-4-3 NW 3 S’AVONDS OOST 2 DE 
HELE DAG LICHT BEWOLKT EN ZON /  22 GRADEN.

Algemeen: De deur en de brug gaan pas om 13.02 uur open 
staat er op het bedieningsgebouw. De brug laat nog even op zich 
wachten. Alle zeilers, twee Fransen, de Bavaria 36, de Koomen 
en Hardebolle liggen al onder stoom. Eenmaal door de brug 
trekken de Fransen voor ons hun genua er al uit en zetten hun 
motor bijna af. Dat schiet niet op! Vaar nu even door! “Jullie 
houden iedereen op”, denk ik zachtjes hardop. Wij kunnen er nu 
nog niet langs en achter duwen ze. Ja, Ons grootzeil staat ook! 
Voor ons wordt ruimte gemaakt en daar gaan we! Maar dat 
duurt niet lang. We moeten met de koers vallen tot voor de 
wind…. willen we bij Honfleur uitkomen! Daarbij hebben we 
nog golven van windkracht 5 en een inzakkende wind. Dit is 
ongeveer de vervelendste koers die je kan varen! Bulletalie! Het 
werkt niet. Als er dan de schroef ook nog wier oppakt en 
gelukkig bij het achteruit slaan ook weer loslaat, gaan we voor 
de wind kruissen. Dan vaar je wel om, maar stukken 
comfortabeler. Zeker nu de wind ook nog naar het Noord-
Westen draait is het weer gewoon genieten op de Hardebolle. 
Alleen Honfleur halen we niet. De stroom op de Seine gaat 
teveel tegen staan. We komen dan bij Laag water aan bij de 
sluis… en dan kunnen we er nog niet in met een diepgang van 
2m. We gaan naar le Havre! Morgen gaat het poeieren! Bijna 
iedereen heeft er voor gezorgd met de kop in de wind te liggen. 
We liggen prima zo, genoeg te doen … Dieselolie halen, kerk 
bezoeken, schilderijtjes afmaken. Alhoewel vandaag heb ik mijn 
balpen tekeningetjes van gisteren goedgekeurd, op de foto gezet 
en ingespoten. Die van Dives sur Mer, heb ik nog wat aan 
gedaan en ook goedgekeurd. 
Achter het bedieningsgebouw staat een bank en daarop leg ik 
mijn spulletjes en mijn gescheurde papiertjes om het 
karakteristiekste stukje Couseulles vast te leggen: de steigertjes 
voor de sluis, voor iedere vissersboot één, net voor hun 
viskraam, waar het nu erg druk is. Het is scheuren en rollen. 
Morgen ga ik ze weer bijwerken en orde scheppen in de chaos. 

Kleinzoon voor Marga: 
Ze staat op het punt om weer 
oma te worden. Zou hij nog op 
de verjaardag van zijn moeder 
komen? Dat is vandaag! 

Boek Merien: Zulke kleine 
lettertjes, dan wil je wel 
slapen om 22.00 uur. Hij 
leest: Zeeland 40/45 deel 1
Kreunende Lummel: 
Wordt het een touwtje of even 
met de spuitbus? De spuitbus 
heeft toch een week gewerkt. 
Merien gaat voor het touwtje 
aan de giek.

Wie was waar: 

Harrewar is in St. Valery en Caux            
Noordvaarder: is binnendoor door Duitsland van 
Travemonde naar Lauwenberg aan de Elbe.  
Teelermeet is al in Kungshamm. Wij zijn daar op 
onze Oslo reis wel twee keer geweest omdat het vol 
was in Smögen. Leuke plek.                                        
Iris van Hans en Emmy ligt in Grand Camp Mesi.  
Pietertje 2, de Halberg Rassy die we in het begin 
van onze tocht regelmatig tegenkwamen, loopt net 
Le Havre binnen. Het wordt nog druk! 

Om 22.00 uur wordt het al schemerig …. Je kunt 
het al echt gaan merken ….. 

De Schalm, dorpskrant is uit en rondgebracht! 

GROTE JAGER 
GESIGNALEERD OP DE 
SEINE!
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LE HAVRE     
Verwaaidag  

Vrijdag 30-07-2021

Het water komt hier spetterend s’middags met Hoog tij over de 
muur. De boot zit helemaal onder het zout. Er zijn gelukkig ergere 
dingen. Zelfs aan de goede kant van de steiger is het net alsof we 
varen…. Het schommelt, hangt scheef, beweegt en je hoort de wind 
door het want joelen… om 13.30 uur zo’n 34 knopen wind.                                                                         
Zo nu en dan komt de zon even door de wolken en heel soms doet 
het even een paar spetters. We blijven binnen, zoveel mogelijk aan 
boord. Voor het geval dat. Vanmorgen even de boodschappen gedaan 
in de Super U en weer terug. Ik heb een chocolade taart gemaakt, 
maar ik miste Krijn om de slagroom te schudden, te proeven en te 
snoepen van de Rozijnen, granberries, abrikozen en okkernoten. Hij 
kon niet komen, zei hij, want volgende week gingen ze op vakantie 
naar de hunebedden…. we hebben even ge face timed.

Omno  , het hondje van Simone is er bij Jikke. 
Gisteren is Michel er al om geweest in Engeland. 
Het is het mopshondje van haar moeder. Simone 
mocht er nu voor gaan zorgen. Vivian en Renee 
vinden het ook geweldig. Ook Lady vind het leuk 
en Suus de poes ook. Ze zijn er blij mee en het 
hondje mag van af nu gewoon hond zijn. Simone 
komt morgen terug van scoutingkamp. Wat zal ze 
blij zijn als Omno er al is. Wij willen in de loop 
van volgend weekend weer aan de Belgische kust 
zijn en komen de meisjes nog een paar dagen bij 
ons aan boord logeren. Gezellig! Wat zullen ze het 
daar ook leuk vinden, net als vroeger toen we met 
onze kinderen naar Blankenberge gingen…. 
Gekke fietsen, minigolf ….. strand … Daarna gaan 
ze met het gezin en de honden op vakantie … in 
Vrouwenpolder. 

Geboren op de verjaardag van je 
moeder. De kleinzoon van Marga, met de 
prachtige naam Ludwig, heeft het voor elkaar! 
Een extra cadeautje dus! Gefeliciteerd!

Veerdam: Omdat we vandaag toch 
nergens heen konden even mijn tijd nuttig 
besteed. De verslagen van de bijeenkomst 
van de bespreking van de Veerdam in 
Wolphaartsdijk waren binnen. Ik was er met 
een haperende internet verbinding bij …. 
maar ik kon het niet laten e.e.a. op te 
merken en vragen te stellen wat bij de 
notulen niet beschreven was. Evert Kloet 
heeft al gereageerd. Leuk. Ik heb er nu weer 
een goed gevoel bij.

Dignate Robberts Ik wist niet dat dat het 
pseudoniem van Johanna Verstraate was, 
schrijfster uit Veere. Merien las het in zijn boek 
over de oorlog. Ze heeft twee hele mooie boeken 
geschreven over het leven van Jikkemien, Frans 
Naerebout/ man te roer en vast nog wel meer. Ik 
zal eens aan Joel vragen of ze er nog meer van 
heeft. Ze werd de heks van Veere genoemd omdat 
haar man fout was in de oorlog.  

Verwaaid: We zijn niet de enige. 
Vanmiddag kwam de man van de Jeanne 
d’ Arc nog even gedag zeggen. Ooit 
kwamen we hem tegen toen hij nog in “ 
Wild Beast” vaarde. Leuk! 
Marian van de Harrewar even gebeld. Zij 
liggen nog in St. Valerie en Caux. Zijn 
naar de pier gaan kijken daar … Bij ons 
spettert het er over heen, bij hun er hoog 
tegen aan. Heel spectaculair en blij dat 
we er niet in zitten! Die waren er meer 
vandaag!
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TRAJECT : LE HAVRE - HONFLEUR 
DATUM: ZATERDAG 31 - 07 - 2021 
VERTREK: 13.30 UUR    
AANKOMST: 15.15 UUR  15.15 UUR DE BRUG   430 / 8826   11 MIJL  WIND: ZW 5-6  
WZW 3-4 HEEL SOMS EEN BUI, MAAR NIET BIJ ONS EN ZON /  20 GRADEN

De kunstenaar in mij is weer helemaal los in mij!De 
steigertjes in gemengde techniek van Courseulle doen 
het heel goed zo naast elkaar. Ook de witte krijtrotsen 
en het gat van Etretat krijgen weer een duwtje in de 
goed richting. We gaan naar Honfleur en daar kan ik 
één dag los! en wat denk je …. vanmorgen een berichtje 
via messinger…. mijn balpentekening van het wrak in 
Dives sur Mer verkocht! Leuk! Dank je wel Kees! 

Algemeen: Het waait nog hard als we vanmorgen wakker worden. Je hoort ook dat de wind er 
langzaam uitzakt. Het buitenkussen van het slaapkamerraam is een eindje naar achteren gewaaid. De 
buren gaan zich klaar maken voor vertrek. Buurvrouw ziet het nog niet zo zitten. Ze gaan! In de loop 
van de morgen gaan er meer. Ook Jeanne d’Arc vertrekt. Ook naar Fecamp. Wij gaan de andere kant op. 
Dat is nu wat gemakkelijker. Om 13.30 uur zetten we nog het grootzeil in de jachthaven. Zodra we het 
bochtje naar de havenlichten maken zien we de hoge golven de haven al binnen lopen. Schuin steken we 
door de haveningang met het grootzeil strak aan + de motor op. Het gaat perfect! Hardebolle klimt 
schuin in de golven en schuift er aan de andere kant weer schuin af. Deze koers nog een klein eindje …. 
net zo ver tot we om de ondiepte heen, de Seine op kunnen draaien. Dat wordt een rotkoers … met wind 
achter in de poep …. en grote golven. Het is surfen…Een gijp voorkomen we door een stormrondje te 
draaien…. De genua wordt niet bijgetrokken. Die zou toch niet volkomen. We kunnen zo door varen 
naar de open sluis. Fransman gaat ons voor, maar aanleggen lukt niet voor hem. Wij gaan Bakboord 
maar ook bij ons lopen de golven nog naar binnen. Merien zijn lasso werp kunsten komen weer goed 
van pas. We liggen maar de grote bolder beweegt als een gek op en neer op de binnen lopende golven. 
Heel vervelend. Dan duurt het lang voordat de meneer het knopje van de deur kan vinden om hem dicht 
te doen. Ja! gevonden! We leggen Hardebolle even langszij grote Halberg Rassy uit Muiderzand en gaan 
om 15.30 uur door de brug. Overal zijn nu boxen! Ome Jan reist helemaal met ons mee vanuit Aruba. 
7,9 mijl gemiddeld, schreef hij! 

HONFLEUR: Wat ben je toch mooi! Wat heb je toch een 
ongelofelijke sfeer. Verwonder me weer over wat er allemaal te 
zien is: Volle terrassen, kuierende mensen, kinderwagens, 
buggy’s, rugzakken, mondkapjes. De klok klinkt als vanouds, 
alsof we nooit weg geweest zijn. Op de achtergrond een 
prachtig replica van een 17 e eeuws VOC schip met Spaanse 
vlag. De zon brandt op je huid. Heerlijk! Muziekanten spelen 
en dansen met hun instrument. “The Lions sleep Tonight “, 
klinkt het over de haven. Tegenover ons een restaurant met 
witte, strak gestreken tafellakens, die op de hoek in zo’n mooie 
plooi vallen. Dominique ik denk aan je! Daar kost Fruit de Mer 
maar € 70,- p.p. Dat doen we dus maar even niet. De 
lantaarnpalen met hun koperen dakjes …  bloemen eronder. 
Rond vaart bootje komt langs. Frans kaasje ….wijntje, biertje. 
Het is heerlijk op terras Hardebolle. Even de mensen tekenen 
die op het terras zitten … ze moesten eens weten. Later zitten 
we daar zelf, na een wandeling door de straatjes, te eten. Je 
moet hier naar het grote bestel bord lopen en de QR-code 
fotograferen… daarna kun je bestellen. Gelukkig neemt de ober 
onze bestelling nog zelf op. Daarna doen we nog een rondje 
rond de kerk en de kleine straatjes. Galerie Nathasja Pelik is 
verhuist naar een betere plek aan de achterkant van de haven. 
De ijswinkel is dicht. Aan de steiger liggen feestende Fransen. 
Ze denken in Moncaco te zijn en maken oesters en champagne 
open op de steiger. Wij gaan maar een bakje koffie doen aan 
boord. Ook dat is genieten!

Simone is over gelukkig. Wat 
een verrassing als je van het 
scoutingkamp terug komt: 
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Wandeling: Even de benen strekken en een kijkje nemen bij de 17 e eeuwse replica uit Spanje. We 
komen langs een noga/ snoepkraam …. Het glazuur zou bij enige aanblik direct , spontaan van je 
tanden barstten. Het schip. Je mag er in, maar het is best druk.. dus doen we het niet. Ik koop kaarten 
met de “groeten uit Honfleur”, voor de vijf postzegels die ik nog heb. In het grote oude gebouw waar 
altijd tentoonstellingen zijn, is er nu een over de “Polar Beer”. Prachtige foto’s van ijs en natuurlijk 
Beren. Merien uit de wens om eens met die boot mee te gaan die naar Spitsbergen vaart, vanuit 
Vlissingen. Ik had de site in mijn agenda gezet, want een vrouwtje bij mij op de Donna’s de vaart daar 
op als onderzoekster. Afgelopen keer ging de reis van 11 t/m 31 juli. Ik ga het regelen! Bij het zien van 
de beelden weet ik het nu zeker …. de lessen op de cursus zullen gaan over het abstraheren vanuit 
verschillende opties: de grond, het ijs, het water, lagen … enz. Ik moet het verder nog vorm geven, 
maar er zijn veel gegevens die ik tegen kom die daar op duiden, vandaar. Het winkeltje met de 
schildermaterialen, waar ik wel eens een doekje heb gekocht is dicht en niet alleen omdat het zondag is 
… op de ruiten staat geplakt: “a louer”….. ahhh.  

 SOCIALE CONTACTEN Hou 
ik even bij: Met Bertus en Marietje , 
Met Sissy, met Emmy …en zelfs even 
met Sjaan Huissoon over de steenuil 
en de jongen, bij ons aan de veerweg.  

ONTDEKKING: Als ik sta te schilderen, mijn spullen op 
het muurtje heb uitgestald, zo bezig ben… met alleen oog 
voor….  

Later als ik mijn balpentekening afmaak, ontdek ik vier 
lagen in mijn tekening. Vier lagen van andere beleving en 
toch horen ze bij elkaar : van onder naar boven is het de 
muur, met de bijzondere stapel naden, waar de mooie 
bloemetjes uit groeien/ muurbloempjes zeg maar; daar 
boven een laagje met mensen, die eten, drinken, 
converseren, roken, zitten, hangen, zich niets vermoedend 
laten tekenen: de laag met de beschermende parasol… 
alsof de gedachten/ dingen/ zorgen/ onder het dak 
gevangen blijven en niet uit mogen stijgen boven de 
werkelijkheid: daarboven een laag met waar mensen 
wonen, leven achter een gevel van stenen, houten lijsteen, 
waar de ramen meestal dicht zijn of soms 
openstaan.Lagen in verschillende bouwstijlen: 
middeleeuws , kleine en grote , dubbele ramen, luifeltjes 
en de vlaggen maken de verbinding. Is dat wat het is? 
Waarom kon de lucht er niet op? Dan moet je maar 
gewoon groter werken! Wie weet plak ik er een stuk aan of 
boven op zodat er een vijfde laag ontstaat… of ik plak er 
ook nog een laag onder. Een met water en een 
weerspiegeling …. Ja dat moet dan maar een schilderij 
worden…. wie weet . Inspiratie genoeg dus.

Gekocht: Een driehoekige piraten hoed voor Krijn. 
Eten: in de kuip van de plaete                                 
Planning: komende dagen even doorpakken, want 
vrijdag gaat het weer poeieren. We willen komend 
weekend aan de Belgische kust zijn, want daar 
komen Vivian en Renee aan boord. Wanneer en hoe 
lang dat weten we nog niet …. dus morgen Fecamp 
of als het lekker gaat misschien wel Dieppe. Dan 
Dieppe - Boulogne. Dan nog één bochtje (kaap)om 
en zijn we bijna aan de Belgische kust. 
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Hardebolle

Net voor Kaap’d Antifers 
komen we het Weerlicht 
van Peter en Jaquelie van 
Baalen tegen. Zĳ gaan 
naar le Havre. Vandaag 
komen we weer langs het 
gat van Etretat- Fecamp, 
Valerie en Caux… allemaal 
met krĳtrotsen. Waar het 
dorp of de stad ligt zĳn is 
de rĳ rots even 
onderbroken. Ik maak 
weer foto’s, want het is en 
blĳft boeiend. Ik denk dat 
ik er iets mee kan!
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TRAJECT : HONFLEUR - DIEPPE 
MAANDAG 02 - 08 - 2021 AANTAL MIJLEN: 64 MIJL VERTREK: 
9.30 UUR BRUG BASSIN 10.00 UUR SLUIS               
AANKOMST: 19.00 UUR  WIND ZW 3- 4 DRAAIEND NW 3-2 - 
VARIABEL 1  

Het weer: Om 22.45 uur begint het te regenen en houd het 
voorlopig niet meer op. We zijn dan al in Dieppe. Verder is het 
de hele dag meegevallen. Het was zwaar bewolkt en we zien 
een bui over Le Havre trekken terwijl wij droog blijven…maar 
die bui neemt ook de wind mee. Net na Le Havre niets meer … 
we hadden toch nog wel wat wind verwacht .. maar rimpelloos 
water…. Wind uit alle kanten, maar te weinig om echt te 
zeilen… jammer..dan maar wat liters diesel, maar we komen 
er wel! Als we rond 15.00 uur nog voor de kerncentrale zitten 
zien we zowaar een paar windmolens beginnen met draaien. 
Merien heeft z’n lange broek al aangedaan! De wind zet net 
door. Om 17.00 uur als ik even ga sturen omdat Merien naar 
de stroom voor morgen gaat kijken, gat het ineens serieus 
regenen. Paraplu! Merien doet zijn zeilpak aan! Dieppe zien 
we door een grijze massa lucht…. Eenmaal in Dieppe stopt het 
met regenen tot 22.45 uur.

Grote opruiming: Voor we vandaag vertrekken moeten we 
toch echt even de boot herinrichten. Hij moet even functioneel 
worden ingericht op “reizen”. Dus 7.00 uur de wekker gezet: 
Wassen, aankleden, ontbijt, afwas van nu en van gisteren 
wegwerken … schilderspullen opruimen, vuilnis weg brengen, 
kaarten op de post, laatste extra boodschappen, tanken …. we 
kunnen er tegen aan! Het lukt allemaal voor de brug van het 
bassin open gaat om 9.30 uur. Trouwens die wekker hadden 
we niet te zetten gehad: De straat stofzuiger kwam langs om 
het weekend weg te werken. Even later worden de 
flessenbakken van de restaurants geleegd! Na die ene dacht ik 
dat ze ze allemaal gehad hadden zoveel lawaai en en zolang… 
maar dit gaat tot 3 x toe! Fransen drinken nu eenmaal uit 
flessen en niet uit pakken!

Stroom mee: Nooit gedacht zoveel mee te hebben. We 
vertrekken 3 uur voor Laag water in Honfleur. Dan weten we 
zeker dat we uit de sluis kunnen en stroom mee hebben het 
gat uit. Maar de stroom blijft mee staan tot net na Antifer…. 
we denken dat het een neer is …. Daar zie ik een vreemde 
rimpeling in het water en is het gedaan met de stroom. Ineens 
van 6,7 naar 5.4 vgr. ( vaart over de grond) zakken. Stroom 
tegen dus! Na een klein uurtje en zien we de snelheid over de 
grond weer oplopen tot na Dieppe. (stroom mee) Hebben we 
daar altijd zo moeilijk voor gedaan!

Dieselolie: Tot nu toe hebben we altijd en overal nog 
kunnen tanken met onze ING kaart… maar hier in Dieppe 
accepteert hij het niet. Niet die van Merien, niet die van mij. 
Merien gaat dus, zodra we een plekje toegewezen hebben 
gekregen bij de lokalen in de haven tussen de visbootjes gaat 
de fiets eruit en opzoek naar een tankstation in de buurt. Hij 
rijd twee keer met twee tankjes en we hebben weer 40 liter 
erbij…Ondertussen heb ik de sla gemaakt en de lekkere grote 
karbonades gebakken. Ze smaken!
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TRAJECT : DIEPPE - BOULOGNE  
DINSDAG 03 - 08 - 2021 AANTAL MIJLEN: 55 MIJL                           
VERTREK:   9.00 UUR                                                                                     
AANKOMST: 19.00 UUR   HET WEER: EERST LICHT 
BEWOLKT, DAARNA ZON                                             
WIND: VARIABEL 0 - 1 

Navigatie :Meestal doet Merien het voorbereidende werk. 
Soms kijk ik het nog even na of rekenen we allebei de stroom, 
de wind en de richting apart uit en komen we tot een bepaalde 
conclusie. Voor vandaag was het eigenlijk simpel, omdat het 
een herhaling van zetten was van gisteren. De afstand was iets 
korter, Het was beter weer, meer zon maar de wind … weer 
0,0 helemaal niets. Dat is jammer, maar je komt er wel. Beter 
te weinig dan te veel. Dan komen we met dieselwind een eind. 
KOOKWEKKER: Wat we nog steeds doen is op een apart 
papier bijhouden waar we zijn. Ooit hebben we dat geleerd op 
T(heoretische)K(ust)N(avigatie) en doen we dat nog steeds. 
De tijd van vertrek is dan bepalend. Die wordt genoteerd en 
ieder uur zetten we de kookwekker. Als die afgaat, noteren we 
weer waar we zijn ….. dus tijd- de coordinaten - Vaart over de 
grond  en de Koers, het aantal graden wat we varen. De 
bijzonderheden noteren we onder het uur. b.v. zeilwissel, het 
weer en net als vandaag dat we om 17.00 uur een pot zure 
haring open maken. Ook heb ik mijn bikini nog aan gedaan en 
ben ik lekker bij gekleurd. De film van de vakantie is al 
bijgewerkt tot en met gisteren. Dat is nog nooit eerder 
gebeurd.

Boulogne Gelukkig hebben wij een klein bootje. Daar zijn 
we nu zeker blij mee, want de hele haven ligt vol. Er zijn er 
velen bij die niet meer bij de Roompot naar binnen of naar 
buiten kunnen… zo hoog is hun mast! Zo groot hun boot. Aan 
de buitenkant liggen ze zes / zeven dik. Dat is dus klimmen 
geblazen! Maar wij … we varen toch het eerste gat in en 
zowaar bij zo’n paal is er toch even een gaatje waar we precies 
tussen twee boten in passen. We kunnen alleen van boord af 
via onze buren, maar dat heb je als je langszij ligt ook. 
Trouwens de buren zijn er niet … dus die moeten het er maar 
mee doen. We leggen vast aan allebei. Merien gaat even de 
kant op om de haven meester te betalen. Hij krijgt nog een 
kaart mee, maar die gaat avonds al in de brievenbus terug. De 
tweeling broer van “Eric “biedt nog aan om een lijntje naar de 
kant te zetten. Dat kan net nog, maar Merien haalt het gelijk 
met het inleveren van de kaart al weg. Morgenochtend gaan 
we toch al vroeg weg! We hebben geen stroom gebruikt. We 
hebben hier heerlijk gegeten… biefstuk met sla. Het was hier 
alleen even een nachtje geslapen en dan zijn we weer weg. 
Onze overburen zijn de mensen met die blauwe Baltic. We 
hebben ze ook in Dieppe gezien en in St. Vaast. Ze zijn ook op 
de terug weg. Ook blij dat ze voor de drukte uit zijn gegaan. 
Omdat niemand naar Engeland gaat of kan …. zijn ze allemaal 
hier. S’Avonds om 22.00 uur lopen er nog boten nog binnen… 
en er ook weer uit. 

Ome Jan uit Aruba vraagt 
niet meer om de planning …. 

Die krijgt hij gewoon van 
Merien. “Stel”, zei Jan dan … 
Samen met Merien heeft hij 
verschillende duotochten 

gevaren …. “Stel” … is ons 
altijd bijgebleven…Dan denken 

we aan Jan.
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TRAJECT : BOULOGNE - DUINKERKE 
WOENSDAG 04 - 08 - 2021 AANTAL MIJLEN:  44 MIJL                           
VERTREK:   6.45  UUR                                                                                     
AANKOMST: 12.40 UUR                                                                                              
HET WEER: ZON -’S AVONDS DREIGENDE LUCHT MAAR 
GEEN REGEN.                                                                                                    
WIND: VARIABEL 0 - 1 LATER NO 3

Bootvluchtelingen: Als met het grootzeil op de haven 
uitvaren komt de zon op boven Wiemereux. Het is in 
nevels gehuld. Prachtig! Kaap Griz Nez. Daar is het extra 
opletten geblazen vanwege de volle stroom mee en de 
kreeften potjes, gemarkeerd met vlaggetjes en waar je niet 
overheen wilt varen.  
We horen op VFH 16 een oproep van een Nederlands schip 
voor Dover Coastguard. Het is zeiljacht Sonia die een 
motorbootje ziet varen met wel 20 mensen erin. 
Waarschijnlijk vluchtelingen. Ze hebben geen zwemvesten 
aan. Ze zijn niet zo ver van ons vandaan en als we bij kaap 
Griz Nez zijn zien we daar een helikopter opstijgen. Zou 
die naar de vluchtingen gaan kijken. De boot die opriep 
wordt gevraagd of het mogelijk is dat ze in de buurt 
blijven. Nu was er niets aan de hand dus zijn ze verder 
gevaren naar Fecamp wat hun bestemming was. Wat de 
Engelsen verder met zo’n oproep doen is ons niet bekend. 
Merien zegt dat de Fransen er niet veel meer aan doen 
sinds de Brexit een feit is. Als je ze meldt, en ze worden 
onderschept krijgen ze in ieder geval een procedure. 
Anders komen ze in de illegaliteit. 

Dover straight of pas de Calais: Het is maar net hoe 
je dit “nauwe gat” van 17 mijl breed wilt noemen. Rond 
8.45 uur passeren we Kaap Blanc Nez en komen we in de 
buurt van de passage van de veerboten: Ze varen af en 
aan! Grote rookpluimen in de lucht. Ze verstoken 
volgens ons meer dan alleen dieselolie… We zien een 
nevel van grijs/ gele lucht in de buurt van de schepen 
hangen. Gelukkig zijn de krijtrotsen van Dover nog wit 
en nu de zon erop staat zien we ze heel duidelijk. Mooi!  

Hier denken we aan Flip, die ooit droomde van verre 
reizen met zijn schip “ de Zeemeermin”. Hier is hij alleen 
gepasseerd met een Shell tanker, waar hij op meevoer…. 
en we denken aan Kees die jaren geleden wilde verhalen 
had..: Oh, als je in Calais bent, dan moet je het goede tij 
afwachten, dan steek je zo over en drijf je zo naar de 
andere kant. Zo lijkt het, maar je moet wel die 17 mijl  
overbruggen en de scheepvaartroute’s haaks oversteken. 
De boten die daar varen zijn iets groter dan ….. en dan 
denken we aan Dirk, die wel had meegevaren op een 
jacht maar in zijn eigen boot nog nooit zover gekomen 
was. Hij verzon steeds een smoes om niet te gaan … Nu 
had hij waarschijnlijk geen diesel olie genoeg… gelukkig 
hadden wij nog een jerrycan voor hem. Hij is er wel 
gekomen! 

Hoe dichter we bij Duinkerke komen hoe meer 
rimpelingen er in het water komen. Het gaat gewoon nog 
waaien! Al hoewel het heel aantrekkelijk is om verder te 
gaan zeilen.. Doen we het niet! De stroom is op! Het 
museum lonkt.

FRAC - Grand Large, museum voor 
moderne kunst in Duinkerke. Het is 
nieuw en gevestigd in een van die hele 
grote loodsen aan de haven. Ik ga er op 
de fiets naar toe en geniet van alle mooie 
dingen die weer bedacht zijn: Een kamer 
die vol is met karton. De geur, de kleur, 
de grote, het plafond vol en de vloer …. 
het deed me denken aan vroeger, toen we 
met en in de kartonnen dozen speelden. 
Mijn ideeën voor de cursus groeien nog 
verder!
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TRAJECT : DUINKERKE - NIEUWPOORT 
DONDERDAG 05 - 08 - 2021 AANTAL MIJLEN:  17 MIJL                                
VERTREK:   10.00  UUR                                                                                             
AANKOMST: 13.15 UUR                                                                                                             
HET WEER: ZON -’S AVONDS DREIGENDE LUCHT WEL REGEN.                                                                                                    
WIND: VARIABEL 0 - 1 LATER NO 3

JOOST EN MARIAN: Als wij vertrekken varen ze al tussen 
Gravelines en Calais. Maar gisteravond nadat ik het gladde wit 
op de kajuit en de kuip van de Hardebolle eens lekker met dat 
spul van Jos Boone gepoetst had en op keek… zie ik daar een 
enorme Nederlandse vlag aan de achterstag wapperen. Er is er 
maar een die dat heeft en dat is Joost van de Kokkel. Even 
gedag zeggen. Eigenlijk wisten ze nog niet wat ze gingen doen 
vandaag. Joost moest nog wat werk doen… Het weer… de 
stroom zat tegen en er kwam ook nog een jongen vragen of hij 
als opstapper mee zou mogen. Joost had geen ja en geen nee 
gezegd omdat hij het nog niet wist … en nu varen ze al! Als we 
dat hadden geweten, hadden we het niet zo laat gemaakt. 
Sorry! 

Traject van vandaag: Wij maken even schoon schip. We 
vertrekken en rond 10.00 uur liggen we buiten de pieren. Het 
havenkanaal met aan de kant een in aanbouw zijnde nieuwe 
loods. Het skelet staat er al. Aan de andere kant de twee oude 
loodsen, gebouwd in een neoklassieke stijl, De hoogovens, 
Graveline, wat een donkere lucht komt daar vandaan! De kop 
van de vuurtoren lijkt op een papaver en het gat in het staketsel 
uit WO II zit er nog steeds. Wat heel mooi geworden is, is de 
boulevard van Duinkerke. Elementen uit de jaren vijftig, die 
altijd volop aan bezig waren, zijn opgeknapt en de vormgeving 
verstevigd. Gisteren reed ik er met mijn fiets, nu varen we er 
langs. Zeilen … of liever gezegd, motor uit, zeilen op en drijvend 
op de stroom lopen we nog zo’n 4/5 knopen. Net genoeg om de 
ingang van de Zuijdcote te halen. Dat is het geul, die ons door 
de nauwe doorgang naar de Trappegeer boei leidt. Het kan er 
spoken, maar nu is het windstil… de motor gaat aan en we 
spoelen er door heen. In de verte is het net alsof we 
hangcultuur mosselen zien … afgebakend terrein op zee? Weer 
horen we diverse oproepen (Mayday Relay) van Dover 
coastguard om uit te kijken naar bootvluchtelingen in 
rubberboten. Soms met twintig, dan weer vier personen. Ze 
waren nu meer bij Ramsgate. Het was  vandaag goed weer voor 
hen om over te steken! Bij het binnenlopen van Nieuwpoort, 
zien we de “dans”van de totebellen… dat gaan we overmorgen 
doen als Vivian en Renee komen! Ook de “stormvloedkering” in 
de toegangsgeul is al in een gevorderd stadium. Het zal er wel 
flink gaan stromen! Krijgen box A 22 

NIEUWPOORT:We gaan alvast 
eens kijken of we voor de meisjes 
hier een fiets kunnen huren. Over 
het fietspad van de boulevard naar 
het dorp. Tegenover het monument 
huurde Merien vroeger altijd een 
fiets. Nu is de zaak verkocht aan 
een project ontwikkelaar die er 
appartementen gaat bouwen. We 
vinden de winkel terug in een 
prachtig pand in een zij 
straat.Fietsen huren is geen 
probleem. Ik mag een foto maken 
van de fietsroute kaart.  

Rijden verder naar het strand over 
de mooie boulevard die het dorp en 
het strand met elkaar verbind. 
Terrasje! Daarna om de 
boodschappen in de Aldi: oude 
Goudse kaas en 
Creakers….Heerlijk! Aan boord wel 
buiten het aperitief gedaan…maar 
binnen gegeten… er kwam een 
donkere lucht en nu kwam er wel 
regen uit!

Vandaag tracteer ik. 
Terrasje bij het loodswezen. 
Het ziet er gezellig uit, is 
corona proef, zelfbediening 
en we zien alle bootjes in en 
uit varen onder het genot 
van een biertje.

De Franse gastenvlag is 
weer vervangen door de 
Belgische
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HARDEBOLLE
TRAJECT : NIEUWPOORT                                         
VRIJDAG 06 - 08 - 2021     HET WEER: LICHT TOT ZWAARBEWOLKT EN 
OPKLARINGEN. 

 

VERSLAG 10.0                                                                                                                                       ZOMER 2021

VLUCHTELINGEN: VANMORGEN LEZEN WE IN DE KRANT DAT ER 
WOENSDAG ZEKER 5OO VLUCHTELINGEN HET KANAAL ZIJN 
OVERGESTOKEN. ER ZIJN ER 250 AANGEHOUDEN. 
Dat hebben we allemaal gehoord over VHF 16, alleen niet gezien! 
Ze hebben wellicht de tactiek van Kees toegepast om gevrijwaard 
te blijven van alle veerponten die af en aan varen. De 
vluchtelingen problematiek komt nu wel erg dichtbij. 

Algemeen: Opruim/verhuis voor de komst van de logee’s. Jikke 
haalt op de Veerweg het papier op en gaat Merien gelukkig maken 
door de aanvullende nummers van “Visserij nieuws” mee te nemen. 
Voor mij neemt ze ook ”de Schalm” mee. Met de fiets gaan wij 
ondertussen op verkenning uit: Ik wil het visserijmuseum vinden in 
Oost Duinkerke. Gewoon even voorbereid zijn voor morgen. Dat is 
maar goed ook. We vinden bord nummer 24 niet, welke naar nr 66 
zou lopen…. Dan maar terug naar de pier in Nieuwpoort, even een 
bakje koffie halen en nuttigen op een bankje uit de wind. Een 
prachtig plekje! Er komt nog een feeling 1080 binnen, alleen op de 
fok met de Franse gastenvlag nog in. Het zand stuift zomaar over 
het staketsel! Het zal komend weekend en ook maandag nog blijven 
waaien, zodat we ons programma hier in Nieuwpoort nog wat uit 
moeten breiden. Dat wordt een dagje met de tram. Boodschappen 
bij de Aldi!  Hassan is derde geworden op de 1500 m. op de 
Olympische spelen. Er moet ook geen haar verkeerd liggen, want 
dat kan een tiende seconde schelen! Jikke en Michel gaan nu rijden. 
We hebben bij de KYCN een tafel om 18.00 uur. Renee wilde wel 
eens sjiek eten …. nou dat gaan we dus doen nu! Het aperitief doen 
we aan boord en ik maak wat kleine hapjes. Wat is het leuk ze weer 
te zien! Volgens mij zijn ze gegroeid! En hun nieuwe hondje is mee, 
want Simone is weer met scouting. Omno. Het is een leukje. Ze is 
mooi van lelijkheid en zeer sociaal gewenst. Gaat bij iedereen op de 
voeten zitten en wil dan een aai. Ze vind alles goed en doet net alsof 
ze al jaren bij de Schouwenaartjes is. Ook lady vind het allemaal 
best. Weer heel leuk om te zien hoe de meisjes hun menu kiezen, 
lezen, vragen wat het is, ook aan de mevr. die bediend. Drankje erbij 
en smullen maar. Ook het toetje is bijzonder, want die mevrouw 
komt aan tafel het ijs op je bord scheppen. Aan boord nemen we 
nog een afzakkertje en Jikke, Michel en de honden gedag zeggen 
en uitzwaaien! Daaaag ….


 HANDIGE TASSEN   

hebben Vivian en Renee mee. 
Het zijn bijna vierkante zachte 
kratten, die aan meerdere 
kanten open kunnen. Zo kunnen 
ze voorin de punt gestapeld 
worden en kunnen ze toch hun 
spullen erin doen en pakken. Ze 
staan helemaal voorin de punt. 
Daarvoor kunnen ze lekker 
liggen. Na de uitzwaai doen we 
nog een spelletje keer op 
keer…. hoe was het ook al weer. 
Nu weet ik het weer. Vivian heeft 
gewonnen. Renee helpt Merien. 
Jikke stuurt nog even de foto’s 
van de ID- kaarten door en 
morgen gaan we nog even 
vragen of het blauwe fleece 
vest, met oranje bandje nog in 
de jachtclub ligt. Wel te rusten!


Algemeen: De radio aan en we kunnen het allemaal weer 
verstaan! Mooie zender, die klassiek uitzend. “Clara”. We 
horen dat er een tentoonstelling is van luchtfoto’s 
genomen vlak na de bevrijding van Belgie in 1944. Foto’s van 
de kust. Het is in Ravenside, vlak onder Oostende. Dus dat 
wordt iets voor met de tram bij slecht weer.  

Spitsbergenreis: die kost maar € 6500,- p.p. voor 9 of 10 
dagen…. oeps beetje duur. Merien ziet dat IJsland 
aantrekkelijker is, minder duur en je kunt er een 4 wheel-
drive huren om langs de vogels te gaan. 
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Hardebolle

Schuilen

Net nadat we wat 

gedronken hadden en net 
voor dat we naar de cross 
motortjes gaan, begint het 
me daar te regenen. We 

kunnen nog net een plekje 
vinden onder een afdakje 
met een bankje aan het 

strand en het race circuit. 
Racen met die motors dat 
wilden de meisjes wel! Nu 
zagen we er langs komen 
en die jongens gleden uit 
… met hun cross motor 

onderste boven op de nat 
geregende , gladde 

ondergrond.

Wij besluiten wijs 


om het morgen te gaan 
doen!


Aan boord eten we 
Lasagne en het 

lievelingstoetje van 
Dominique: Profiteroles!


Renee noemt ze 
smulbollen!

VERSLAG 10.1                                                                                                                                       ZOMER 2021

TRAJECT : NIEUWPOORT                       
ZATERDAG 07 - 08 - 2021 
Het weer: Zon - licht bewolkt later op de dag zwaar 
bewolkt gevolgd door regen. 

Het Programma: 

Ontbijt - fietsen ophalen - monument - vogelhut - overtocht - 
vissen - motorcross brommer - eten - douchen - spelletje - 
lezen - slapen. 

Fietsen ophalen: Na het ontbijt, aankleden en 
boterhammen smeren ( lunchpakket samenstellen) voor 
tussen de middag. Samen lopen/ fietsen Vivian en Renee om 
de beurt met een laag zadel op mijn fiets met ons mee naar het 
dorp. Gaat prima! Even vragen of we al kaarten voor maandag 
voor de tram op kunnen halen want dan kunnen we aan de 
haven op stappen. Met deze kaarten kunnen we uit en in 
stappen waar we maar willen en kunnen we van Knokke tot de 
Panne. Bij de fietsen winkel krijgen we twee prachtige 
passende fietsen mee en een extra slot. We mogen ze 
zondagavond bij de havenmeester afgeven. Het went snel. 
Eerst even langs het grote monument. Het is een ronde 
opengewerkte cirkel waar een ruiter te paard op staat. Het is 
koning Albert van Belgie, die fier zijn troepen door de oorlog 
leidt. De oorlog van 1914 - 1918, die ze hier de grote oorlog 
noemen en zich afspeelde langs de rivier “ de IJzer”. Die rivier 
loopt hier in de zee. De plaats waar de monding begint noemt 
men de “ganzenpoot”. 

Vogelhut: Rond de grote jachthaven van Nieuwpoort kunnen 
we fietsen op mooie, brede fietspaden en komen we op een 
pad langs de IJzermonding, een vogelgebied bij uitstek. We 
hebben de verrekijker mee en het vogelboek. Vivian en Renee 
kijken mee. Vivian schrijft de vogels die ze zien op. Renee en 
ik gaan tekenen: de vuurtoren, de duinen, de schapen op de 
schorren en de distel voor aan. Leuk! Daarna plukken we nog 
de bloemen bij het “theater” waar we op een soort trappen 
terras kunnen zitten en onze boterhammen op kunnen eten. 
Vivian heeft 14 verschillende soorten geteld. Renee heeft voor 
mij”schorreblommen” geplukt en we zoeken op hoe ze heten: 
Lamsoor met de latijnse naam: Limonium Vulgare op blz 372 
We nemen ze mee om te drogen. 

Zeehonden: Ergens tussen de schorren spotten we er 12. 

Wachtend op de pont: doen we nog een rondje vuurtoren. 

Totebellen Staketsel: Na even een plaspauze fietsen we 
door naar het staketsel. Eens even kijken hoe dat hier werkt 
met die  visnetten aan die stokken en die draaier, waarmee je 
het net ophaalt. Het blijft gewoon leuk om te zien en om te 
doen, al moet opa wel even helpen met opdraaien, omdat dat 
toch nog onverwachts zwaar gaat. We hebben geluk: net als 
onze netten te water zijn, zwemt er een school kleine visjes 
met schubben. Ontelbaar veel halen we er op. Die doen we in 
een plastic zak, die we met water hebben gevuld. “Die 
schubben blijven aan je handen plakken”, zeggen Renee en 
Vivian. “ Dat is helemaal niet erg”. Ook vangen we een paar 
krabben! En natuurlijk zetten we ze nadien allemaal weer 
terug.
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VERSLAG 10.2                                                                                                                                       ZOMER 2021

TRAJECT : NIEUWPOORT    ZONDAG 08 - 08 - 
2021 
Het weer: Zon - even een flinke bui - daarna licht bewolkt 
zon en later op de dag zwaar bewolkt gevolgd door regen. 
‘avonds scheen de zon weer en was mijn kletsnatte was nog 
gedroogd.  Wind: WZW 6 

Het Programma: 

Ontbijt - fietsen naar punt 66 visserij museum Oost 
Duinkerke - picknick - Zwemmen in zee - motorcross 
brommer - vissen - eten - douchen - spelletje - lezen - 

Spelen in de golven…. want 
zwemmen kun je het niet 
noemen, als je met windkracht 
6 de zee in gaat. Vivian en 
Renee noemen het wel zo, maar 
al snel krijgen ze door dat het 
heerlijk is om met je kont naar 
de golven… dan je handen van 
de grond …  je mee laten 
spoelen met zo’n schuimkop …. 
heerlijk! Het water is niet koud. 
Zelf probeer ik mijn badpak 
droog te houden, terwijl de 
meiden helemaal los gaan! 
Straks genoeg natte kleding en 
zand! Zelf sta ik ook tot mijn 
knieën in het water. De 
strandwacht is er ook! Als ik 
voel dat de eb behoorlijk gaat 
trekken, gaan we er uit en ons 
aankleden. Even later moet 
iedereen uit het water en wordt 
de rode vlag gehesen! Thuis 
gaan we lekker douchen, de 
haren wassen en de badkleding 
uitspoelen. Wat een ervaring 
weer! We eten nasi, want dat 
maakte mijn moeder ook altijd 
na een dagje strand!  

Twee tevreden meisjes liggen 
met rode konen te slapen in het 
vooronder!

Elektrische cross motortjes: Dat was echt het 
hoogtepunt van de dag te noemen. Gisteren kon het vanwege 
de regen ( daardoor gladde straat) niet doorgaan, maar 
vandaag gingen de meiden los!  
Na het ontbijt en inpakken van de picknick en zwemspullen op 
de fiets onderweg naar fietsroute bordje nr 24. Bij de eerste 
afslag dreigde er al een flinke bui op onze pet te krijgen, maar 
gelukkig konden we schuilen onder de piramide/ uitkijkpost 
aan het havenkanaal. Prachtig Renee spotte er drie zeehonden. 
Merien vier. We zagen de harders zwemmen en konden nog een 
Wordfeud leggen. Toen was het al weer droog en reden we over 
de fietsstraat en door het bos, met spannende paadjes naar 
Oost Duinkerke. Door de regen stonden er op het bosfietspad 
flinke plassen…. Benen wijd omhoog en crossen maar. Dat was 
aan de fietsen en onze schoenen te zien! Merien heeft ze bij 
thuis komst afgespoten voordat we ze gingen inleveren bij de 
havenmeester.  

OOST DUINKERKE: Daar reden we op zoek naar het 
nationaal Visserijmuseum, tegen een prachtig beeld aan! Het 
was een garnalenvisser te paard, gemaakt van gaas wat 
begroeid was met allerlei soorten groen. Heel bijzonder. 
Prachtig van verhouding en mooi gemaakt met het gezicht, 
handen en schoenen van polyester, het gareel van staal en 
kettingen en dan dat knotje in die staart…. Heel treffend ! 
Komend bij het visserijmuseum, bleek het pas om 14.00 uur 
open te gaan. Daar hadden we niet op gerekend. Even wat 
gegeten en gedronken en noordwaarts naar de boulevard. Daar 
gingen we route 96 doen, die ons in Nieuwpoort Bad bracht… 
en daar waren de cross brommertjes ….Ze zijn zo echt in het 
klein! Ze mochten een half uur. Helm op! Meisje achter de balie 
wilde wel mijn ID kaart houden, maar ik heb hem kunnen 
ruilen voor mijn kleinvaarbewijs kaart. Dat vond ik wat 
veiliger! Meiden rijden alsof ze nog nooit anders gedaan 
hadden. Renee raakt nog wel even vast in het zand, naast de 
baan, maar wordt door een Franse jongen geholpen om eruit te 
komen. Ze vinden het geweldig en wij ook. 

Daarna gaan er de boterhammen en wat te drinken heel vlot in! 

De badkleding gaan we aantrekken bij de toiletten bij het 
loodswezen. Merien strijkt neer op de bank uit de wind en kan 
zo de in en uit gaande jachten spotten die nog even buiten gaan 
spelen met windkracht 6
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VERSLAG 10.3                                                                                                                                       ZOMER 2021

TRAJECT : NIEUWPOORT              
MAANDAG 09 - 08 - 2021 
Het weer: Zwaar bewolkt en regen tot 10.30 uur. 
Daarna zwaar bewolkt en breekt later op de dag de zon 
door. en ’s avonds aperitieven we in de kuip.
VERWAAIDAG: Om vandaag met de meisjes de 
Noordzee op te gaan, weliswaar onder de kust 
naar Blankenberge, vinden we toch te veel voor 
hen. Het is windkracht 6. We gaan morgen. Dan 
zegt de weersverwachting West 3. Dat is beter. 

TRAMMEN: “ Ze zeggen hier tram, he Oma”, merkt Vivian op. 
Ze vind het pure gebruik van de woorden hier leuk. Dat vind ik 
ook! Afgelopen zaterdag hebben we de kaartjes al gekocht aan 
het grote loket. Vandaag kunnen we hier dichtbij de haven aan 
de weg opstappen. 

DE LIJN: Het is even voor elven als het droog wordt en we 
naar de tram lopen. We hebben de tassen al gepakt, de boot 
zandvrij gemaakt, af gewassen en zijn we begonnen om een 
tekening van licht naar donker te kleuren. Bij de halte moeten 
we maar even wachten voor de tram aankomt. Oeps, wel 
mondkapjes op en het verkeerde stempelapparaat gebruikt. We 
doen het nog even over. We hebben een zitplaats en Vivian zit 
bij het raam. Die is snel wagen ziek. De tram schommelt al lang 
niet meer zo veel als toen Jikke en Bouw klein waren. Als je de 
tram aan de buitenkant ziet is het allemaal reclame, die bestaat 
uit kleine pixels. Vivian kijkt er nu door naar buiten. Allebei 
vinden ze de rit wel lang duren. Ruim één uur en tien minuten. 
We hebben dan ook zo’n 45 km gedaan van de in totale kustlijn 
van 70 km.  

BLANKENBERGE: Als we er zijn lopen we door het 
Bouwdewijnpark naar de haven. Kunnen ze alvast eens kijken 
wat ze straks gaan doen. Oeps de haven, het terrein ervoor is 
nog helemaal opgebroken! Deltawerken ook hier! Dan maar 
even iets eten en drinken, zodat de tassen wat minder zwaar 
wegen! Ondertussen bedenken we wat we eerst gaan doen: Dat 
wordt de Crazy golf. Het lijkt gemakkelijk maar je moet zeker je 
geduld kunnen bewaren, wil je kunnen putten. Renee doet links 
en rechts slaan, en heeft moeite met geduld. Allebei nemen ze 
wel tips aan om een betere bal behandeling te krijgen. Soms 
verdwijnt de bal in een gat en loopt dan door een ondergronds 
tunneltje naar een ander speel veld… waar je dan weer moet 
putten. Crazy! Soms staat er een boom in de weg. Crazy! Soms 
zitten er zoveel hobbels en bobbels rond de put dat de bal er 
maar niet in wil. Smerig Crazy! Het wordt tijd dat we een wafel 
gaan eten bij Silverzand! Vroeger deden we dat met Jikke en 
Bouw… zulke grote ogen! en nu met Vivian en Renee…enorme 
verbazing! Zo’n grote wafel… zo’n berg met verse vruchten en 
zo’n berg slagroom ….. en Merien had er zelfs nog advocaat bij. “ 
Dit is het lekkerste wat ik ooit gegeten heb”, zeggen ze allebei! 
Allebei hebben ze enige hulp nodig om hun wafel op te krijgen. 
Maar het is smullen en genieten! Ongelofelijk! Een prachtige 
herhaling van zetten! Ook de gekke fietsen zijn er nog! Het 
Velodroom, al 88 jaar! In de kleuren groen, rood en wit! Eerst 
maar eens even kijken welke je straks uit wil proberen! Ze 
hebben ze bijna allemaal gehad. Heel gaaf… maar welke de 
leukste was ???? Allemaal!!!!

Boudewijnpark… Daar komen 
we weer langs als we weer naar 
de tram moeten. Dan pakken we 

nog even het skelterpark mee 
met de stoplichten, de carwash, 

en de praatpalen.           Bij 
Vivian wilde het lampje maar niet 
gaan branden wat uit zou gaan 

als je halfuur vol was. Renee 
beland nog even in de vangrails, 
maar is zonder schrammen en 
bulten gebleven. De hele dag 

lang! Moe en voldaan zitten de 
zusjes in de tram, op de weg 
terug naar de boot. Ik probeer 

onderweg alvast mijn filmpje van 
die dag te plakken en te knippen 

en van muziek te voorzien. 
Vivian helpt daarbij. Het lukt! 
Maar ik krijg het filmpje niet 

klaar. Opa gaat naar de Aldi, die 
al dicht is en slaagt bij de 

Conruijt. Wij zitten nog even in 
de zon in de kuip te 

aperitieven…. heerlijk. Na het 
eten geen spelletje, maar nog 
even licht en donker kleuren. 
Dan te kooi… want morgen 

varen we naar Blankenberge!



                   

5

VERSLAG 10.4                                                                                                                                       ZOMER 2021

TRAJECT : NIEUWPOORT - BLANKENBERGE   20 MIJL   
DINSDAG 10 - 08 - 2021 
Het weer: De hele dag zon op zee. Want daar ligt duidelijk de scheidslijn.  ’s avonds op 
“de plaete" gegeten we in de kuip.  20 graden. Wind: ZW 4

Verwondering: Ik zal hun enthousiasme en hun 
verwondering weer missen. Het is stil. Jikke kwam 
ze rond  13.00 uur ophalen en wij zouden dan ook 
net binnen gelopen zijn In Blankenberge. Ze waren 
ook weer blij hun moeder te zien. Jikke had haar 
opdracht voor school af kunnen maken zodat ze in 
de vakantie, die zaterdag in gaat, alleen nog 
leeswerk heeft. En wij … wij hebben ontzettend 
genoten van de herhaling van zetten, van de 
vakanties en de dingen die we vroeger met onze 
kinderen deden… nu weer te kunnen doen met 
onze kleinkinderen! Zo konden we het nog een 
dunnetjes( dikjes) over doen. Hart vervuld met 
dankbaarheid en trots op mijn stoere meiden met 
zeebenen! Havenmeester Wim bood aan om ze 
even met het bootje naar de andere kant te 
brengen ( bij Scarphout) en af te zetten. Daar 
stond de auto geparkeerd. Vanwege de 
werkzaamheden aan de haven zouden ze helemaal 
om moeten lopen door het parkje en nu kan het in 
één keer! Ze vinden het geweldig in het bootje, 
maar vergeten afscheid te nemen. Nou Ja … 
zwaaien dan maar en een knuffel op afstand als ze 
aan de overkant zijn. Binnen kort zien we elkaar 
weer in Vrouwenpolder! Daaag Jikke, daag 
meisjes. Het was geweldig te ervaren om zulke 
leuke kleindochters te hebben! Zelfverzekerd! 
Nergens bang voor, spontaan en open voor allerlei 
nieuwe dingen: Limonium Vulgaris! 

De zeereis: Eens moet het de eerste keer zijn! Ik 
bereid ze voor op een schommelend schip, waar 
binnen niet veel kan. Het is 20 mijl en hebben 
stroom tegen. Ze willen allebei graag hun “ 
Zeebenendiploma” halen. Dat hebben ze! Als het 
ontbijt er in zit, alles op de boot stormvast staat, de 
papieren om de positie bij te houden vast geplakt 
zijn samen met de pen en de kookwekker bij de 
hand, zwemvesten aan en vertrekken. Daag 
Nieuwpoort… we hijssen het grootzeil in de 
IJzermonding. Daag zeehonden … het zijn er vier 
die op het slik liggen en waar we vlak langs gaan. 
Daaag hondjes op de paal, draag totebellen. Tot 
Ziens! Buiten  het staketsel staat nog veel zwel. De 
golven zitten er nog wel in en er staat een prachtige 
windkracht 4 uit het ZW … dus precies in de poep! 
Dat is niet het prettigste koersje wat je kunt 
hebben. De motor moet bij blijven staan om door 
de golven te kunnen komen. Bulletalie moet aan 
het grootzeil gezet worden om gijpen te voor 
komen. Vivian moet buiten blijven zitten! Krijgt 
zeeziekte bandjes om, met een wasknijper 
vastgezet omdat ze nog wat groot zijn. Ze werken! 
Na een bezoek aan het toilet ziet ze toch wat witjes 
rond de neus… Ik probeer zo goed mogelijk te 
blijven sturen. Met de pier al inzicht stuur ik wat 
op zodat we over één boeg hangen..

We hebben een compositie foto app op de 
telefoon geïnstalleerd. Nu kan ik net zulke 
mooie foto combinaties maken als Emmy.

Aanstormend talent! Van Renee kreeg ik nog 
twee “popjes” om zelf in te kleuren. Zo Lief! Haar 
tekening van de vuurtoren van Nieuwpoort heb ik 
opgehangen. Die kan ook wel in de afdeling 
aanstormend talent bij de familie expositie in 
september! Vivian heeft daarvoor een andere 
gemaakt, of maakt er nog een. Leuk!

Dan maken we een stormrondje… Viv en Renee 
vinden het geweldig en we koersen zo over de 
andere boeg richting staketsel Blankenberge. In 
de haveningang staat genoeg water! Het grootzeil 
komt wat slordig naar beneden, maar allee … We 
krijgen een warm welkom van havenmeester 
Wim. Het was een dag geweest voor de zeebenen. 
Renee had werkelijk nergens last van. Ging zelfs 
lekker kleuren aan haar tekening en soms een 
poosje liggen. Ze was lief en zorgzaam voor 
Vivian. Het is een leuk stel bij elkaar!
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TRAJECT : BLANKENBERGE    WOENSDAG 11 - 08 - 2021 
veel zon / licht bewolkt 23 graden. 

HARDEBOLLE
VERSLAG 11.0                                                                                                                                       ZOMER 2021

 Wie was waar 

Kokkel is terug in Duinkerke 

Teelermate ligt in Cuxhaven 

Noordvaarder is in Workum 

Harrewar in Wolphaartsdijk 

Belter in Fecamp samen met de 
Zeedehler en Weerligt 

Iris van Hans en Emmy ligt in 
Valerie sur Somme. 

ABDIJ TER DOEST: Merien is al onderweg om de 
boodschappen en ik scheur alvast mijn papier. Vanavond willen we 
weer van de plaete eten en het zal laat worden in Lissewege. Het is 
een kunstenaarsdorp hier een kilometer of zes vandaan. Ik ga mijn 
spullen om te scheuren, te plakken en te rollen meenemen! We 
weten de route nog: ineens rijdt je dan de polderweg in vanaf het 
industrie terrein en zie je de toren van Lissewege al liggen. Wat dat 
betreft zijn in Belgie hele stukken land niet of nooit verkaveld. Je 
vind nog slechte stukken land, waar bomen op staan, ruigtes  waar 
kruiden en wilde bloemen groeien. Wat dat betreft is Nederland 
veel te netjes en strak en moet ieder stukje grond nuttig besteed 
worden. Vandaar dat er geen biodiversiteit meer is. Nou hier vlak 
over de grens nog wel! Door het witte dorp”Lissewege” rijden naar 
ter Doest. Ook weer stuk polderland in het landschap wat 
ingeklemd ligt tussen transport weg naar Zeebrugge en het kanaal 
wat naar Brugge loopt. Holle/ bolle weiden met een dikbilstier en 
aan de andere kant de koeien. Ook Dikbillen. Ik voel verwantschap. 
De laan met bomen wat een stuk grond afbakent en een 
krakkemikkig landweggetje  wat daar tussendoor loop brengt ons 
naar de voormalige abdij. Is het nu een schuur of een kerk? Het 
doet me helemaal denken aan Adrie van Strien en de restauratie 
van hoeve Veldzicht. Ook  hier van die enorme gebinten van 
eikenhout op een fundering van grote brokken hardsteen of 
gemetselde met stenen. Ze vormen samen vierkanten en 
driehoeken die de dakvorm aangeven. Deze worden weer 
ondersteunt door schoren. Ter Doest is heel oud! Volgens het bord 
van de 13 e eeuw. Voor die tijd een gedurfde, enorme overspanning 
, die ook nu nog indruk maakt! In één gedeelte kunnen de koeien 
nog naar binnen. Aan de dakpannen moeten ze zeker iets doen, 
want de lekkage’s zijn met het blote oog te zien en kunnen zeker 
verholpen worden, door wat pannen goed te leggen. Schuur of 
kerk? Aan de binnenkant vind je nog nissen, waar zeker beelden in 
hebben gestaan. De buitenkant is gemetseld met moppen. 
Kloostermoppen gebakken van de klei uit de omgeving met veel 
groene zoutglazuren. Steunberen en “gotische” ramen aan de 
voorzijde.  

Op een stapel podium elementen vlakbij de ingang installeer ik 
mezelf met koffiepot, krantenpapier, verf, gescheurd papier, roller 
en zes stukken papier, die krijgen langzaam vorm. Ik krijg zelf 
beelden/ ideeën  voor een schilderij hierover. Op de terug weg 
gaan we via de tuin van de pastorie, waar de beelden van Frida 
staan. Ze zijn in mortel. Passende de titel” Zal ik je eens wat 
vertellen”. De beeldentuin waar we de vorig keer zo heerlijk in een 
zetel genoten hebben van een Belgische pint is vandaag gesloten…. 
Oh.. ik heb er zin in wat en ik moet zo nodig … plassen. We rijden 
door een ander weggetje terug en een jongetje voorop de fiets van 
zijn Opa roept:” Die heeft pie pie  gedaan!” Dat was ik. In 
Blankenberge stad scoor ik nog wat hemdjes, eten we van de 
“pleate”, maak ik mijn tekening van Honfleur af en verzorg ik het 
werk wat ik vandaag heb gemaakt. Een prachtige dag!

Gisteren met Vivian en Renee 
helemaal vergeten om de 
hondenwagentjes en bouwkranen te 
tellen! Doen we de volgende keer! We 
kregen nogmaals een bedankje voor de 
fijne dagen via de app.
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VERSLAG 11.1                                                                                                                                       ZOMER 2021

Nog nooit 
deden we zo 
lang met één 
bus gas! 

Het is werkelijk ongelofelijk… 
Merien bakt nog wat broodjes af 
vanmorgen en nu is de inhoud van 
de gasfles echt op! De hele 
vakantie is deze mee gegaan… we 
zijn echt niet iedere dag uit eten 
geweest en hebben iedere dag 
koffie gedronken… maar met de 
elektrische water koker. 

TRAJECT : BLANKENBERGE    DONDERDAG 
12 - 08 - 2021 
veel zon, licht bewolkt  23 graden             
Om 16.00 uur 6 spetters regen.

Vandaag is Merien z’n zus jarig, 

Gaat mijn broer Tom op vakantie en zijn wij 
bijna thuis ….. 

Hebben we spontaan een Facetime 
telefoongesprek met het organiserend comité 
Festival de Remy.

SCHILDEREN: 
Gisteren al goed 
begonnen bij de Abdij, 
Vandaag sta ik op het 
strand met afgaand tij, 
met de zon op mijn rug 
voor de trap van het 
staketsel. Er is nog een 
klein plasje water voor de 
ronde hardstenen dam 
blijven staan. Mooie 
weerspiegeling van de 
palen cadeau. Jonge 
ouders komen hier met 
de kinderen garnalen 
vangen of pootje baden. 
Van de trap wordt 
veelvuldig gebruik 
gemaakt. Had ik niet 
gedacht. Al tekenend met 
balpen ontdek ik het 
systeem van de palen en 
de richtingen van de 
leuningen en de treden.

Ik heb het niet vaak maar ik moet overnieuw beginnen. Er zit 
toch iets niet goed. Dat lukt beter. De treden zijn allemaal 
horizontaal. De leuningen lopen daar in een driehoek op. Dit 
staketsel is echt nog zwaarder uitgevoerd dan de oude 
veersteiger van Wolphaartsdijk. Merien denkt 40 x 40. Voor 
iedere paal is één boom azobee gebruikt en ze staan heel dicht 
bij elkaar. Dit was ooit een bos. Prachtige bouten/moeren en 
roestplekken. ( Ook mooi en ze zijn wel duurzaam) 

Plat om mijn gat op mijn meegenomen kussen, voetjes in het 
zand … zit ik daar met mijn tas vol tube’s verf rechts, mijn plaat 
voor me… roller in de hand en rollen maar! Ik kan er maar geen 
genoeg van krijgen. Terwijl de een droogt, rol ik de ander… en 
zo kom ik aan 6- 7 stuks geloof ik. Allemaal verschillende 
opzetten, allemaal drogen ze om de beurt in de zon. De zon is 
fel! Ik moet me zelfs nog een keer insmeren met factor 30 en 
mijn benen bedekken met mijn schort. Bakje koffie erbij … 
Heerlijk om zo te kunnen werken en het lukt. Vele mensen 
zullen vinden dat het er nog niet uit ziet! Toch ik zie mijn 
mogelijkheden! Tja … “Het water komt op hé”, waar heb ik dat 
meer gehoord. Zachtjes  ga ik inpakken en terug naar de boot.

Salade uit de keuken van Merien 
smaakt buitengewoon goed…Ik 

was al begonnen met de afwerking 
van mijn A 4 tjes… tenminste 

papier gescheurd en geplakt. Na de 
lunch ga ik schilderen. Ik doe alvast  

wat kleuren op mijn bordje + de 
bruine biester en de zwart. Het 

werkt! Ook de weerspiegeling in het 
water lukt.


Morgen weer eens ander(en) 
proberen in de afwerking! Voorlopig 
nog werk genoeg om af te maken. 

Dit zullen voorlopig de werken 
laatste zijn. In de middag doen we 

nog een rondje over het 
staketsel…. We zien de jachten af 
en aan varen. De zeilers liggen stil, 
de zee is helemaal vlak. De zon is 
achter een vaag gordijn van lichte 
wolken weggekropen en er vallen 
een paar spetters. Zo neem ik al 

een beetje afscheid van de 
vakantie.


Restaurant Zeezicht is dicht op 
donderdag … de Victorie ook..dus 
wordt het uit eten in het clubhuis 
van de vrije Noordzee Zeilers “ de 

Sloepe” 

‘avonds werk ik het filmpje nog 

even af van het dagje Blankenberge 
met Vivian en Renee.
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Drastisch aan de lijn!Teveel en te 
lekker gegeten! Iedere dag een wijntje 
… tja gezellig, maar sommige rolletjes 
gaan in de weg zitten en moeten 
worden weggewerkt! maar eerst nog ….. 
Barbecue … morgenavond samen met 
Bouw, Nicole, Krijn en Levina. Het zal 
fijn zijn ze weer te zien en ze aan te 
kunnen raken. Liedjes te zingen, te 
vertellen, boekjes te lezen …Chocolade 
taart maken en koffie zetten …Ze zullen 
gegroeid zijn…. Ze komen ons morgen 
tegemoet gevaren.  

De dag daarop gaan we nog maar eens 
naar een eiland in het Veerse Meer, 
lekker genieten van de zon en wat 
zwemmen, want volgende week kunnen 
we daar naar fluiten volgens weerman 
Juul Gernaert van Omroep Zeeland. 

We gaan een bezoekje brengen aan 
Marja en Kees, als we op het Goese Sas 
liggen. Ik ben benieuwd hoe het met 
Marja gaat. Ze is in ieder geval een 
trouwe lezer van mijn logboeken. Daar 
ben ik erg blij mee! en… woensdag 
moet ik in Yerseke zijn … daar is het 
expositie van de Kunstkring 
Reimerswaal, waar ik aan mee doe. Dan 
gaan we donderdag naar huis ….. dus 
voor je het weet is de week weer om, 
komen we zachtjes weer in het gewone 
leven … Kan Merien weer naar zijn 
biljartclub…en ik de voorbereidingen 
doen voor de komende expositie.  

Het Logboek gaat alleen in de hand 
geschreven versie verder …. Volgend 
jaar weer … wie weet wat er weer 
allemaal op ons pad komt…. Tot ziens, 
Tot horens of tot schrijvens.           
Groetjes van de bemanning van de 
Hardebolle, 

Ilse en Merien 

VERSLAG 11.2                                                                                                                                      ZOMER 2021

TRAJECT : BLANKENBERGE - VLISSINGEN             VRIJDAG 13 - 08 - 2021 
Vertrek: 13.30 uur   Aankomst: 17.00 uur  licht bewolkt / zon op zee en 22 graden. 

Een bijgelovige dag…. mooie dag om af te sluiten. 

KRABBELS: Bovenin in mijn geschreven logboek, zet ik 
allemaal krabbels. Krabbels over wat ik nog moet doen of 
aan moet denken. Zachtjes aan gaan ze weer over het 
dagelijkse leven over wat moet gebeuren na de vakantie: 
mijn ideeën wat we gaan doen met de cursus, stukje voor 
de schalm, expositie Festival de Remy concept 
persberichten enz, enz. 

Zou het komen omdat je nu dichter bij huis komt? Zou het 
komen omdat je na zeven weken toch weer zin hebt om 
dingen op te pakken/ aan te pakken en te beginnen? Voor 
mij zijn die zeven weken belangrijk … gewoon de tijd die je 
nodig hebt om alles werkelijk los te laten en jezelf te 
resetten. Daarbij helpt de “menselijke snelheid”, een tempo 
wat je kunt volgen met je hersenen zoals, lopen, wandelen, 
fietsen, varen. Dat proberen we erin te houden!

Thuisreis: Vandaag gaan er veel vertrekken. Onze buren 
gaan met de clubtocht van de VNZ (Vrije Noordzee Zeilers) 
mee naar de Roompot. Wij gelijk naar Vlissingen. In de 
haven zetten we nog zeil … oeps er zit een treuzelaar tussen 
het staketsel …. nu komen we bijna in de knoei met een 
visser, die bovenop staat….Eenmaal onder zeil moet ik 
denken aan het tochtje naar Blankenberge wat ik ooit 
maakte met Jikke, Marja, Wietske en Cora, onze hond. We 
hadden nog één week vakantie over terwijl onze mannen al 
moesten werken. Het was prachtig weer en daar gingen we. 
Blankenberge V.V. Er waren zandsculpturen in Zeebrugge. 
Dit jaar in Middelkerke. Het was nog met de Rush! 
Onvergetelijk!                                                                              
Nu gaan we als een trein: Genua 2 + grootzeil en wind 
West kracht 5 … achter in de poep en Hardebolle loopt … 
eerst nog tegenstroom, maar na Zeebrugge met de stroom 
mee. Even zag ik 10.2 op het log, snelheid over de grond!! 
Dan ga je hard! Maar dat komt ook omdat Merien de fok 
uitgeboomd had. Hij heeft hiervoor een lifeline gelegd 
omdat hij dan het voordek op moet en dat is echt geen 
pretje met zulke golven in de poep… maar als hij eenmaal 
staat ….. Fantastisch! Andere schepen varen of alleen op de 
fok of alleen met het grootzeil op. Om 13.30 uur vertrokken 
uit de haven en nu 16.40 sluis Vlissingen. We kunnen zo  
de sluis invaren! Kunnen net nog horen dat we op Omroep 
Zeeland genoemd werden door Ome Jan. Hij is iedere 
vrijdagmiddag om 16.30 uur te horen vanuit Aruba, waar 
hij woont. Hij zei dat zijn het programma zelfs in Frankrijk 
beluisterd werd…” Ilse en Merien moeten nog een paar mijl 
en dan zijn te terug in Vlissingen”. Vlissingen! We zijn uit 
en thuis in 3,5 uur. Hebben nu het trapje nodig om aan de 
wal te komen. Hebben we het toch niet voor niets 
meegenomen!
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	Traject : St. Vaast - La Hogue    woensdag 21 - 07 - 2021

	Hardebolle
	Programma omdraai: Zouden we vandaag naar eiland en fort Ile Tatihoe, maar er zijn alleen nog vier kaartjes voor morgen 11.30 uur. Emmy koopt ze, dus gaan we morgen! Vandaag wordt het dan fietsen!
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	Traject : St. Vaast - La Hogue    zaterdag 24 - 07 - 2021
	Het weer en de gemengde techniek:

	verslag 7.1                                                                                                                                       zomer 2021
	Traject : St. Vaast - La Hogue - Grand Camp Mesi
	Vertrek: 9.30 uur
	Aankomst: 12.00 uur     365 / 8761    16 mijl  Datum: Zondag 25 - 07 - 2021 Wind: NW 2  tot 8 kn.

	Hardebolle
	Reisbeschrijving: Om 9.15 uur gaan de sluisdeuren in St. Vaast open en kunnen we naar buiten. Vanmorgen nog even lekker gedoucht, haren gewassen en voeten verzorgd met op de nagels een nieuw laagje lak, nog uit het potje wat ooit van mijn moeder was. Het lijkt niet op te kunnen??Uiteindelijk wordt het 9.30 uur als we vertrekken. Buiten staat al ruim 3m water in de geul. We trekken de zeilen op, maar laten de motor nog even bij staan, totdat het 8 kn gaat waaien. Motor uit. Dat duurde  maar één uurtje toen moest de solex weer bij. We naderen Marcouf, het fort eiland wat ooit gevangenis was met een eiland er naast wat volgens Merien een zeekoeten paradijs moet zijn. Ze zullen daar broeden. Het zou echt een eilandbestemming zijn voor Floortje Dessing. Vandaar uit sturen we 143 graden en komen we zo op de “ondiepte” van Grand Camp Mesi. We hadden daar nog 5 m onder de kiel terwijl het met laag water een vlakte met slik is. (Getijverschil van 7 meter) Achter ons zien we dat er op het land de regen met bakken uit de lucht valt, terwijl hier bijna de zon doorbreekt. We bereiken de haven door de smalle doorgang met remmingswerk. De sluis staat open en leggen aan een van de 10 plaatsen voor visiteurs. Er drijft veel olie op het water…. Even maar geen touwen in het water laten vallen!
	verslag 7.2                                                                                                                                      zomer 2021
	Traject : Grand Camp Mesi Zondag 25 - 07 - 2021            Het Weer: licht bewolkt - zonnig - 20 graden wind: ZW 3-4

	Fietstocht naar Isigny sur Mer: Bijen op het pad met de gelige grond en de stenen langs de zee. Veel vlinders, heerlijke geuren, prachtige wilde bloemen langs de heggen in het landschap waar we door fietsen. Het is iets heuvelachtig, maar beneden loopt de zee met een tong het land in naar Carantan. We komen langs de oesterboeren “Taillepied”. Het blijkt allemaal familie van elkaar. De zakken met jonge oesters worden als een soort kaas soufflé op een bed in de zee gelegd, die vele malen groter is dan het gebied waar de oesterboeren in de Oosterschelde het mee moeten doen. Boven het koren zien we de toren van een abdij uit komen: Géfosse de Fontanay. Hier worden vele gele dunnen stenen voor gebruikt, gevonden in het land, want overal liggen ze, ook gestapeld als muren. Weer een schattig dorpje in een Z-bocht. Vanuit de prachtige boerderij met een cour en een camping met veel koepeltentjes, komt een verkleurde rode Caravelle. Het wagentje rijd ons voorbij. Achterop het rek zitten twee kleine kinderfietsjes. Boven op beslaat een grote tent de imperial. Voorin op het disboard zit de poes. Ik hoorde de wat uitklaar staande wielen zachtjes kreunen….. Vakantie! Ook voor hen! Het dorp Isigny sur Mer heeft een hele grote melkfabriek! Daar maken ze al die papjes in de supermarkt! Als we op een bankje zitten aan de haven met de drijvende steigertjes belt Jikke. Eerst kreeg ik een appje met gitaar spelende meisjes. Ze zitten net als Jikke op gitaar les. Leuk!
	verslag 7.3                                                                                                                                      zomer 2021
	Traject : Grand Camp Mesi -
	Datum: Dinsdag 27 - 07 - 2021
	Vertrek: 11.10 uur
	Aankomst: 15.00 uur     391 / 8787    26 mijl  Wind: ZW 3-4 later Variabel 2

	Reisbeschrijving: En inderdaad als de sluis open gaat, zakken we even tot 1.50m , maar daarna stijgt het water in rap tempo. Om 11.00 uur hebben we 2.00m zegt Merien. Dan gaan we vertrekken! Buiten hebben we 3.70 door de sluis. In de ingang komen we nog een vissersboot tegen, maar dat is geen probleem. Ik stuur 325 graden op Marcouf. We zetten zeil en zijn weg richting oost. Daar bij die overhellende rots … Zou dat point du Hoc zijn?We hebben wel onze zeilbroeken aan gedaan, maar bleek de hele tocht overbodig te zijn: 4 spatjes regen en als de zon doorbreekt wordt het gewoon broeierig warm. Dolfijnen! Wat blijft dat toch een spektakel om mee te maken. Nu zijn ze met velen en het lukt me denk ik om ze te filmen. Later krijgen we nog een troepje dolfijnen te zien. Deze geven een complete show, maar zijn te ver af om te filmen. Tot aan Port en Bassin, waar een deuk in de krijtrotsen zit,  kunnen we zeilen en lopen we soms 8.6 kn over de grond. Dat zijn nog eens opschieters die we nodig hebben. De deur in Courseulles gaat om 15.45 uur dicht. Dus als de wind inzakt na Port en Bessin gaat de motor weer bij. Achter ons zit het rode spinnackertje en de Halberg Rassy, de Lumen uit Scharendijke. Ook zij zetten de motor bij. We moeten de caissons van Arromaches ruim passeren. We zijn op tijd in Courseulle. 15.00 uur

	8 Hardebolle 2021
	verslag 8.0                                                                                                                                       zomer 2021
	Traject : Couseulle sur Mer    woensdag 28 - 07 - 2021

	Algemeen: Het plan was eigenlijk om vandaag met de bus naar Arromanche te gaan. We deden het niet omdat je toch met te veel in zo’n ruimte staat. Tot nu toe hebben we corona buiten de deur weten te houden… gaan we het dan opzoeken? Dus doen we het niet en gaan we naar Centre Juno Beach. Dat is dichtbij,  overzichtelijk, niet te druk en daar is afstand houden gemakkelijker. Overigens moesten we onze QR code weer tonen, anders mochten we er niet in. We doen ook de bunkertocht onder leiding van een jonge Canadeese gids. De middag lunch aan boord, gevolgd door een fietstocht langs het strand/ boulevard.  s’Avonds na het diner, wat bestond uit een proeverij van roggevleugel en doornhaai, nog een tekening van de haveningang van Courseulle en de leuke aanlegsteigers voor de visboten naast de viskramen gemaakt. Een typisch stukje voor hier. Een dag vol belevingen. Daarom heb ik er twee bladzijden van één dag in het logboek gemaakt.
	verslag 8.0 Vervolg                                                                                                                               zomer 2021
	Courseulle sur mer

	Courseulle WO II
	Op het strand waar de Canadezen in juni 1944 -met aan hun zijde de andere geallieerde strijdkrachten- zijn geland ligt nu het Centre Juno Beach. Een prachtig gebouw wat op het dak de nerven heeft van het esdoornblad, wat ook in de vlag zit. In het centrum is aandacht voor de rol van Canada tijdens de oorlog. Een leger op de been gebracht wat veel al bestond uit vrijwilligers. De Canadezen hebben immers ook Zeeland bevrijd. Ook daar was een ruimte aan gewijd. In de tijdelijke expositie was er aandacht voor de rol van de vrouw in de oorlog.
	verslag 8.1                                                                                                                              zomer 2021
	Traject : Courseulle sur mer - Le havre
	Datum: donderdag 29 - 07 - 2021
	Vertrek: 13.30 uur
	Aankomst: 18.15 uur     419 / 8815    28 mijl  Wind: ZW 5-4-3 NW 3 s’avonds Oost 2 De hele dag licht bewolkt en zon /  22 graden.

	Algemeen: De deur en de brug gaan pas om 13.02 uur open staat er op het bedieningsgebouw. De brug laat nog even op zich wachten. Alle zeilers, twee Fransen, de Bavaria 36, de Koomen en Hardebolle liggen al onder stoom. Eenmaal door de brug trekken de Fransen voor ons hun genua er al uit en zetten hun motor bijna af. Dat schiet niet op! Vaar nu even door! “Jullie houden iedereen op”, denk ik zachtjes hardop. Wij kunnen er nu nog niet langs en achter duwen ze. Ja, Ons grootzeil staat ook! Voor ons wordt ruimte gemaakt en daar gaan we! Maar dat duurt niet lang. We moeten met de koers vallen tot voor de wind…. willen we bij Honfleur uitkomen! Daarbij hebben we nog golven van windkracht 5 en een inzakkende wind. Dit is ongeveer de vervelendste koers die je kan varen! Bulletalie! Het werkt niet. Als er dan de schroef ook nog wier oppakt en gelukkig bij het achteruit slaan ook weer loslaat, gaan we voor de wind kruissen. Dan vaar je wel om, maar stukken comfortabeler. Zeker nu de wind ook nog naar het Noord-Westen draait is het weer gewoon genieten op de Hardebolle. Alleen Honfleur halen we niet. De stroom op de Seine gaat teveel tegen staan. We komen dan bij Laag water aan bij de sluis… en dan kunnen we er nog niet in met een diepgang van 2m. We gaan naar le Havre! Morgen gaat het poeieren! Bijna iedereen heeft er voor gezorgd met de kop in de wind te liggen. We liggen prima zo, genoeg te doen … Dieselolie halen, kerk bezoeken, schilderijtjes afmaken. Alhoewel vandaag heb ik mijn balpen tekeningetjes van gisteren goedgekeurd, op de foto gezet en ingespoten. Die van Dives sur Mer, heb ik nog wat aan gedaan en ook goedgekeurd.
	Bretons streepje Vanmorgen ben ik er om gegaan: Het linkse jurkje en het rechtste mutsje in een Bretons streepje. Rood poezeltje zit er op. Nicole vond het ook schattig!
	Kleinzoon voor Marga: Ze staat op het punt om weer oma te worden. Zou hij nog op de verjaardag van zijn moeder komen? Dat is vandaag!
	Boek Merien: Zulke kleine lettertjes, dan wil je wel slapen om 22.00 uur. Hij leest: Zeeland 40/45 deel 1
	Kreunende Lummel: Wordt het een touwtje of even met de spuitbus? De spuitbus heeft toch een week gewerkt. Merien gaat voor het touwtje aan de giek.
	verslag 8.2                                                                                                                              zomer 2021
	Le Havre

	Geboren op de verjaardag van je moeder. De kleinzoon van Marga, met de prachtige naam Ludwig, heeft het voor elkaar! Een extra cadeautje dus! Gefeliciteerd!
	Verwaaid: We zijn niet de enige. Vanmiddag kwam de man van de Jeanne d’ Arc nog even gedag zeggen. Ooit kwamen we hem tegen toen hij nog in “ Wild Beast” vaarde. Leuk!
	Omno  , het hondje van Simone is er bij Jikke. Gisteren is Michel er al om geweest in Engeland. Het is het mopshondje van haar moeder. Simone mocht er nu voor gaan zorgen. Vivian en Renee vinden het ook geweldig. Ook Lady vind het leuk en Suus de poes ook. Ze zijn er blij mee en het hondje mag van af nu gewoon hond zijn. Simone komt morgen terug van scoutingkamp. Wat zal ze blij zijn als Omno er al is. Wij willen in de loop van volgend weekend weer aan de Belgische kust zijn en komen de meisjes nog een paar dagen bij ons aan boord logeren. Gezellig! Wat zullen ze het daar ook leuk vinden, net als vroeger toen we met onze kinderen naar Blankenberge gingen…. Gekke fietsen, minigolf ….. strand … Daarna gaan ze met het gezin en de honden op vakantie … in Vrouwenpolder.
	Veerdam: Omdat we vandaag toch nergens heen konden even mijn tijd nuttig besteed. De verslagen van de bijeenkomst van de bespreking van de Veerdam in Wolphaartsdijk waren binnen. Ik was er met een haperende internet verbinding bij …. maar ik kon het niet laten e.e.a. op te merken en vragen te stellen wat bij de notulen niet beschreven was. Evert Kloet heeft al gereageerd. Leuk. Ik heb er nu weer een goed gevoel bij.
	Dignate Robberts Ik wist niet dat dat het pseudoniem van Johanna Verstraate was, schrijfster uit Veere. Merien las het in zijn boek over de oorlog. Ze heeft twee hele mooie boeken geschreven over het leven van Jikkemien, Frans Naerebout/ man te roer en vast nog wel meer. Ik zal eens aan Joel vragen of ze er nog meer van heeft. Ze werd de heks van Veere genoemd omdat haar man fout was in de oorlog.
	verslag 8.3                                                                                                                              zomer 2021
	Traject : Le havre - Honfleur
	Datum: zaterdag 31 - 07 - 2021
	Vertrek: 13.30 uur
	Aankomst: 15.15 uur  15.15 uur de brug   430 / 8826   11 mijl  Wind: ZW 5-6  WZW 3-4 Heel soms een bui, maar niet bij ons en zon /  20 graden

	De kunstenaar in mij is weer helemaal los in mij!De steigertjes in gemengde techniek van Courseulle doen het heel goed zo naast elkaar. Ook de witte krijtrotsen en het gat van Etretat krijgen weer een duwtje in de goed richting. We gaan naar Honfleur en daar kan ik één dag los! en wat denk je …. vanmorgen een berichtje via messinger…. mijn balpentekening van het wrak in Dives sur Mer verkocht! Leuk! Dank je wel Kees!
	Algemeen: Het waait nog hard als we vanmorgen wakker worden. Je hoort ook dat de wind er langzaam uitzakt. Het buitenkussen van het slaapkamerraam is een eindje naar achteren gewaaid. De buren gaan zich klaar maken voor vertrek. Buurvrouw ziet het nog niet zo zitten. Ze gaan! In de loop van de morgen gaan er meer. Ook Jeanne d’Arc vertrekt. Ook naar Fecamp. Wij gaan de andere kant op. Dat is nu wat gemakkelijker. Om 13.30 uur zetten we nog het grootzeil in de jachthaven. Zodra we het bochtje naar de havenlichten maken zien we de hoge golven de haven al binnen lopen. Schuin steken we door de haveningang met het grootzeil strak aan + de motor op. Het gaat perfect! Hardebolle klimt schuin in de golven en schuift er aan de andere kant weer schuin af. Deze koers nog een klein eindje …. net zo ver tot we om de ondiepte heen, de Seine op kunnen draaien. Dat wordt een rotkoers … met wind achter in de poep …. en grote golven. Het is surfen…Een gijp voorkomen we door een stormrondje te draaien…. De genua wordt niet bijgetrokken. Die zou toch niet volkomen. We kunnen zo door varen naar de open sluis. Fransman gaat ons voor, maar aanleggen lukt niet voor hem. Wij gaan Bakboord maar ook bij ons lopen de golven nog naar binnen. Merien zijn lasso werp kunsten komen weer goed van pas. We liggen maar de grote bolder beweegt als een gek op en neer op de binnen lopende golven. Heel vervelend. Dan duurt het lang voordat de meneer het knopje van de deur kan vinden om hem dicht te doen. Ja! gevonden! We leggen Hardebolle even langszij grote Halberg Rassy uit Muiderzand en gaan om 15.30 uur door de brug. Overal zijn nu boxen! Ome Jan reist helemaal met ons mee vanuit Aruba.
	HONFLEUR: Wat ben je toch mooi! Wat heb je toch een ongelofelijke sfeer. Verwonder me weer over wat er allemaal te zien is: Volle terrassen, kuierende mensen, kinderwagens, buggy’s, rugzakken, mondkapjes. De klok klinkt als vanouds, alsof we nooit weg geweest zijn. Op de achtergrond een prachtig replica van een 17 e eeuws VOC schip met Spaanse vlag. De zon brandt op je huid. Heerlijk! Muziekanten spelen en dansen met hun instrument. “The Lions sleep Tonight “, klinkt het over de haven. Tegenover ons een restaurant met witte, strak gestreken tafellakens, die op de hoek in zo’n mooie plooi vallen. Dominique ik denk aan je! Daar kost Fruit de Mer maar € 70,- p.p. Dat doen we dus maar even niet. De lantaarnpalen met hun koperen dakjes …  bloemen eronder. Rond vaart bootje komt langs. Frans kaasje ….wijntje, biertje. Het is heerlijk op terras Hardebolle. Even de mensen tekenen die op het terras zitten … ze moesten eens weten. Later zitten we daar zelf, na een wandeling door de straatjes, te eten. Je moet hier naar het grote bestel bord lopen en de QR-code fotograferen… daarna kun je bestellen. Gelukkig neemt de ober onze bestelling nog zelf op. Daarna doen we nog een rondje rond de kerk en de kleine straatjes. Galerie Nathasja Pelik is verhuist naar een betere plek aan de achterkant van de haven. De ijswinkel is dicht. Aan de steiger liggen feestende Fransen. Ze denken in Moncaco te zijn en maken oesters en champagne open op de steiger. Wij gaan maar een bakje koffie doen aan boord. Ook dat is genieten!

	9. Hardebolle
	verslag 9.0                                                                                                                                       zomer 2021
	Traject : Honfleur
	DATUM: zondag 01 - 08 - 2021

	Wandeling: Even de benen strekken en een kijkje nemen bij de 17 e eeuwse replica uit Spanje. We komen langs een noga/ snoepkraam …. Het glazuur zou bij enige aanblik direct , spontaan van je tanden barstten. Het schip. Je mag er in, maar het is best druk.. dus doen we het niet. Ik koop kaarten met de “groeten uit Honfleur”, voor de vijf postzegels die ik nog heb. In het grote oude gebouw waar altijd tentoonstellingen zijn, is er nu een over de “Polar Beer”. Prachtige foto’s van ijs en natuurlijk Beren. Merien uit de wens om eens met die boot mee te gaan die naar Spitsbergen vaart, vanuit Vlissingen. Ik had de site in mijn agenda gezet, want een vrouwtje bij mij op de Donna’s de vaart daar op als onderzoekster. Afgelopen keer ging de reis van 11 t/m 31 juli. Ik ga het regelen! Bij het zien van de beelden weet ik het nu zeker …. de lessen op de cursus zullen gaan over het abstraheren vanuit verschillende opties: de grond, het ijs, het water, lagen … enz. Ik moet het verder nog vorm geven, maar er zijn veel gegevens die ik tegen kom die daar op duiden, vandaar. Het winkeltje met de schildermaterialen, waar ik wel eens een doekje heb gekocht is dicht en niet alleen omdat het zondag is … op de ruiten staat geplakt: “a louer”….. ahhh.
	verslag 9.1                                                                                                                                       zomer 2021
	Traject : HONFLEUR - Dieppe
	MAANdag 02 - 08 - 2021 aantal mijlen: 64 mijl Vertrek: 9.30 uur brug bassin 10.00 uur sluis               aankomst: 19.00 uur  wind Zw 3- 4 draaiend NW 3-2 - variabel 1

	Hardebolle
	Stroom mee: Nooit gedacht zoveel mee te hebben. We vertrekken 3 uur voor Laag water in Honfleur. Dan weten we zeker dat we uit de sluis kunnen en stroom mee hebben het gat uit. Maar de stroom blijft mee staan tot net na Antifer…. we denken dat het een neer is …. Daar zie ik een vreemde rimpeling in het water en is het gedaan met de stroom. Ineens van 6,7 naar 5.4 vgr. ( vaart over de grond) zakken. Stroom tegen dus! Na een klein uurtje en zien we de snelheid over de grond weer oplopen tot na Dieppe. (stroom mee) Hebben we daar altijd zo moeilijk voor gedaan!
	Dieselolie: Tot nu toe hebben we altijd en overal nog kunnen tanken met onze ING kaart… maar hier in Dieppe accepteert hij het niet. Niet die van Merien, niet die van mij. Merien gaat dus, zodra we een plekje toegewezen hebben gekregen bij de lokalen in de haven tussen de visbootjes gaat de fiets eruit en opzoek naar een tankstation in de buurt. Hij rijd twee keer met twee tankjes en we hebben weer 40 liter erbij…Ondertussen heb ik de sla gemaakt en de lekkere grote karbonades gebakken. Ze smaken!
	verslag 9.2                                                                                                                                       zomer 2021
	Traject : Dieppe - Boulogne
	DinsDag 03 - 08 - 2021 aantal mijlen: 55 mijl                           Vertrek:   9.00 uur                                                                                     aankomst: 19.00 uur   Het weer: eerst licht bewolkt, daarna zon                                             wind: variabel 0 - 1

	Navigatie :Meestal doet Merien het voorbereidende werk. Soms kijk ik het nog even na of rekenen we allebei de stroom, de wind en de richting apart uit en komen we tot een bepaalde conclusie. Voor vandaag was het eigenlijk simpel, omdat het een herhaling van zetten was van gisteren. De afstand was iets korter, Het was beter weer, meer zon maar de wind … weer 0,0 helemaal niets. Dat is jammer, maar je komt er wel. Beter te weinig dan te veel. Dan komen we met dieselwind een eind.
	Boulogne Gelukkig hebben wij een klein bootje. Daar zijn we nu zeker blij mee, want de hele haven ligt vol. Er zijn er velen bij die niet meer bij de Roompot naar binnen of naar buiten kunnen… zo hoog is hun mast! Zo groot hun boot. Aan de buitenkant liggen ze zes / zeven dik. Dat is dus klimmen geblazen! Maar wij … we varen toch het eerste gat in en zowaar bij zo’n paal is er toch even een gaatje waar we precies tussen twee boten in passen. We kunnen alleen van boord af via onze buren, maar dat heb je als je langszij ligt ook. Trouwens de buren zijn er niet … dus die moeten het er maar mee doen. We leggen vast aan allebei. Merien gaat even de kant op om de haven meester te betalen. Hij krijgt nog een kaart mee, maar die gaat avonds al in de brievenbus terug. De tweeling broer van “Eric “biedt nog aan om een lijntje naar de kant te zetten. Dat kan net nog, maar Merien haalt het gelijk met het inleveren van de kaart al weg. Morgenochtend gaan we toch al vroeg weg! We hebben geen stroom gebruikt. We hebben hier heerlijk gegeten… biefstuk met sla. Het was hier alleen even een nachtje geslapen en dan zijn we weer weg.
	verslag 9.3                                                                                                                                       zomer 2021
	Traject : Boulogne - Duinkerke
	woensDag 04 - 08 - 2021 aantal mijlen:  44 mijl                           Vertrek:   6.45  uur                                                                                     aankomst: 12.40 uur                                                                                              Het weer: zon -’s avonds dreigende lucht maar geen regen.                                                                                                    wind: variabel 0 - 1 later NO 3

	Bootvluchtelingen: Als met het grootzeil op de haven uitvaren komt de zon op boven Wiemereux. Het is in nevels gehuld. Prachtig! Kaap Griz Nez. Daar is het extra opletten geblazen vanwege de volle stroom mee en de kreeften potjes, gemarkeerd met vlaggetjes en waar je niet overheen wilt varen.
	verslag 9.4                                                                                                                                      zomer 2021
	Traject : Duinkerke - nieuwpoort
	DonderDag 05 - 08 - 2021 aantal mijlen:  17 mijl                                Vertrek:   10.00  uur                                                                                             aankomst: 13.15 uur                                                                                                             Het weer: zon -’s avonds dreigende lucht wel regen.                                                                                                    wind: variabel 0 - 1 later NO 3


	10. Hardebolle logboek
	verslag 10.0                                                                                                                                       zomer 2021
	Traject : Nieuwpoort                                         vrijdag 06 - 08 - 2021     Het weer: Licht tot zwaarbewolkt en opklaringen.
	Vluchtelingen: Vanmorgen lezen we in de krant dat er woensdag zeker 5oo vluchtelingen het kanaal zijn overgestoken. Er zijn er 250 aangehouden.

	Algemeen: Opruim/verhuis voor de komst van de logee’s. Jikke haalt op de Veerweg het papier op en gaat Merien gelukkig maken door de aanvullende nummers van “Visserij nieuws” mee te nemen. Voor mij neemt ze ook ”de Schalm” mee. Met de fiets gaan wij ondertussen op verkenning uit: Ik wil het visserijmuseum vinden in Oost Duinkerke. Gewoon even voorbereid zijn voor morgen. Dat is maar goed ook. We vinden bord nummer 24 niet, welke naar nr 66 zou lopen…. Dan maar terug naar de pier in Nieuwpoort, even een bakje koffie halen en nuttigen op een bankje uit de wind. Een prachtig plekje! Er komt nog een feeling 1080 binnen, alleen op de fok met de Franse gastenvlag nog in. Het zand stuift zomaar over het staketsel! Het zal komend weekend en ook maandag nog blijven waaien, zodat we ons programma hier in Nieuwpoort nog wat uit moeten breiden. Dat wordt een dagje met de tram. Boodschappen bij de Aldi!  Hassan is derde geworden op de 1500 m. op de Olympische spelen. Er moet ook geen haar verkeerd liggen, want dat kan een tiende seconde schelen! Jikke en Michel gaan nu rijden. We hebben bij de KYCN een tafel om 18.00 uur. Renee wilde wel eens sjiek eten …. nou dat gaan we dus doen nu! Het aperitief doen we aan boord en ik maak wat kleine hapjes. Wat is het leuk ze weer te zien! Volgens mij zijn ze gegroeid! En hun nieuwe hondje is mee, want Simone is weer met scouting. Omno. Het is een leukje. Ze is mooi van lelijkheid en zeer sociaal gewenst. Gaat bij iedereen op de voeten zitten en wil dan een aai. Ze vind alles goed en doet net alsof ze al jaren bij de Schouwenaartjes is. Ook lady vind het allemaal best. Weer heel leuk om te zien hoe de meisjes hun menu kiezen, lezen, vragen wat het is, ook aan de mevr. die bediend. Drankje erbij en smullen maar. Ook het toetje is bijzonder, want die mevrouw komt aan tafel het ijs op je bord scheppen. Aan boord nemen we nog een afzakkertje en Jikke, Michel en de honden gedag zeggen en uitzwaaien! Daaaag ….
	hebben Vivian en Renee mee. Het zijn bijna vierkante zachte kratten, die aan meerdere kanten open kunnen. Zo kunnen ze voorin de punt gestapeld worden en kunnen ze toch hun spullen erin doen en pakken. Ze staan helemaal voorin de punt. Daarvoor kunnen ze lekker liggen. Na de uitzwaai doen we nog een spelletje keer op keer…. hoe was het ook al weer. Nu weet ik het weer. Vivian heeft gewonnen. Renee helpt Merien. Jikke stuurt nog even de foto’s van de ID- kaarten door en morgen gaan we nog even vragen of het blauwe fleece vest, met oranje bandje nog in de jachtclub ligt. Wel te rusten!
	verslag 10.1                                                                                                                                       zomer 2021
	Traject : nieuwpoort                       zaterdag 07 - 08 - 2021

	Hardebolle
	Fietsen ophalen: Na het ontbijt, aankleden en boterhammen smeren ( lunchpakket samenstellen) voor tussen de middag. Samen lopen/ fietsen Vivian en Renee om de beurt met een laag zadel op mijn fiets met ons mee naar het dorp. Gaat prima! Even vragen of we al kaarten voor maandag voor de tram op kunnen halen want dan kunnen we aan de haven op stappen. Met deze kaarten kunnen we uit en in stappen waar we maar willen en kunnen we van Knokke tot de Panne. Bij de fietsen winkel krijgen we twee prachtige passende fietsen mee en een extra slot. We mogen ze zondagavond bij de havenmeester afgeven. Het went snel.
	verslag 10.2                                                                                                                                       zomer 2021
	Traject : nieuwpoort    zondag 08 - 08 - 2021

	Elektrische cross motortjes: Dat was echt het hoogtepunt van de dag te noemen. Gisteren kon het vanwege de regen ( daardoor gladde straat) niet doorgaan, maar vandaag gingen de meiden los!
	verslag 10.3                                                                                                                                       zomer 2021
	Traject : nieuwpoort              maandag 09 - 08 - 2021

	verslag 10.4                                                                                                                                       zomer 2021
	Traject : nieuwpoort - Blankenberge   20 mijl   Dinsdag 10 - 08 - 2021


	11. Hardebolle 2021
	verslag 11.0                                                                                                                                       zomer 2021
	Traject : Blankenberge    woensdag 11 - 08 - 2021

	verslag 11.1                                                                                                                                       zomer 2021
	Traject : Blankenberge    donderdag 12 - 08 - 2021

	Nog nooit deden we zo lang met één bus gas!
	Het is werkelijk ongelofelijk… Merien bakt nog wat broodjes af vanmorgen en nu is de inhoud van de gasfles echt op! De hele vakantie is deze mee gegaan… we zijn echt niet iedere dag uit eten geweest en hebben iedere dag koffie gedronken… maar met de elektrische water koker.
	verslag 11.2                                                                                                                                      zomer 2021
	Traject : Blankenberge - VLISSINGEN             vrijdag 13 - 08 - 2021

	Drastisch aan de lijn!Teveel en te lekker gegeten! Iedere dag een wijntje … tja gezellig, maar sommige rolletjes gaan in de weg zitten en moeten worden weggewerkt! maar eerst nog …..
	Thuisreis: Vandaag gaan er veel vertrekken. Onze buren gaan met de clubtocht van de VNZ (Vrije Noordzee Zeilers) mee naar de Roompot. Wij gelijk naar Vlissingen. In de haven zetten we nog zeil … oeps er zit een treuzelaar tussen het staketsel …. nu komen we bijna in de knoei met een visser, die bovenop staat….Eenmaal onder zeil moet ik denken aan het tochtje naar Blankenberge wat ik ooit maakte met Jikke, Marja, Wietske en Cora, onze hond. We hadden nog één week vakantie over terwijl onze mannen al moesten werken. Het was prachtig weer en daar gingen we. Blankenberge V.V. Er waren zandsculpturen in Zeebrugge. Dit jaar in Middelkerke. Het was nog met de Rush! Onvergetelijk!                                                                              Nu gaan we als een trein: Genua 2 + grootzeil en wind West kracht 5 … achter in de poep en Hardebolle loopt … eerst nog tegenstroom, maar na Zeebrugge met de stroom mee. Even zag ik 10.2 op het log, snelheid over de grond!! Dan ga je hard! Maar dat komt ook omdat Merien de fok uitgeboomd had. Hij heeft hiervoor een lifeline gelegd omdat hij dan het voordek op moet en dat is echt geen pretje met zulke golven in de poep… maar als hij eenmaal staat ….. Fantastisch! Andere schepen varen of alleen op de fok of alleen met het grootzeil op. Om 13.30 uur vertrokken uit de haven en nu 16.40 sluis Vlissingen. We kunnen zo  de sluis invaren! Kunnen net nog horen dat we op Omroep Zeeland genoemd werden door Ome Jan. Hij is iedere vrijdagmiddag om 16.30 uur te horen vanuit Aruba, waar hij woont. Hij zei dat zijn het programma zelfs in Frankrijk beluisterd werd…” Ilse en Merien moeten nog een paar mijl en dan zijn te terug in Vlissingen”. Vlissingen! We zijn uit en thuis in 3,5 uur. Hebben nu het trapje nodig om aan de wal te komen. Hebben we het toch niet voor niets meegenomen!


