
“     “Hardebol le”
VERSLAG LOGBOEK 5.0 ZOMER 2020

Donderdag 16 juli 2020 	  Traject: Wolphaartsdijk - Veere      8 mijl 
	 	 	  	  	 10.00 uur vertrek   12.00 uur aankomst 

Bijzonderheden: Krijn Opvarende.  
Hij zegt: “ Deze boot wiebelt niet zo …. maar 
kan wel scheef, hé “ 

 Het weer: Zwaar bewolkt Zo nu en dan een 
bui, vanmiddag opklaringen Wind NW 4- 5 
Temp: 19 graden.  

Het regent als de wekker afgaat. 7.00 uur. Volgens de radio is er 
vannacht een scheepstoeter afgegaan op jachtwerf  Damen in 
Vlissingen. Nou vanmorgen kon ik wel een scheertoeter gebruiken 
om wakker te worden…..een brei droom… herkennen jullie dat?  
CORONA: Jikke belt verontrust dat Simone gisterenavond bij de 
scouting uit voorzorg in de carantaine tent is geplaatst. Ze moest 
zoveel hoesten ( had zich verslikt) Voor de zekerheid wachten ze 
morgen even af. Nicole ging zich vandaag op Corona laten testen. 
Ze was verkouden. Het bleek niets te zijn, gelukkig. Bij Simone ook 
niet. Maar de besmettingen nemen toe. In Goes waren er twee 
feestjes die al 40 besmettingen hebben opgeleverd. De SVRZ 
verzorgingstehuizen gingen hun maatregelen weer aanscherpen. 

Boodschappen: 
Bij de Veerhoeve zijn de boodschappen wel erg duur! 
€ 3,60 voor 10 eieren …. dan kun je je broek wel ophouden! 
Vrijdag/ zaterdag voor de grote boodschappen toch maar even 
naar de Aldi in Goes. We zetten de boodschappen aan boord. 

Reisje met Krijn: 
Krijn maakt zijn puntje gezellig met zijn speelgoed en knuffels.  
Hij maakt een trapje van mijn krat en vind zo een creatieve manier 
om in zijn bed te klimmen. Even later varen we op de motor naar 
Veere. Het waait nu te hard om met hem voor de eerste keer te 
gaan zeilen. Hardebolle zou nu wel erg scheef  hangen! Hij weet de 
weg al een beetje op het water: tussen de rode en de groene tonnen  
varen! Maar wat nou als een ton rood met groen is of  andersom? 
We leggen het hem uit: Kruising van twee vaarwaters, maar of  hij 
het echt begrijpt weten we niet. Even later zit hij lekker in de punt 
te spelen.  

Nieuw Lampje: Als we Veere binnen varen is er nog één plekje 
vrij aan de kant. Als het goed is kunnen we er net nog tussen. Ik 
steek Hardebolle achteruit tussen de twee boten. Alles gaat goed, 
totdat we toch net nog het lampje raken van de achterbuurman. 
Alleen een stukje rood glas sprong eruit, plons! Maar wel kapot 
dus. We vergoeden de schade voor een nieuwe lamp ( € 75,-) 
Meneer zet het er zelf  op. Er zijn immers ergere dingen in het 
leven! 

OP ONTDEKKINGSTOCHT: Maar eerst eten! Krijn eet zijn 
croissant ’s, ik bak mijn eieren en gaan daarna de havenmeester 
betalen. ‘Daar! daar staan de kanonnen” ! wijst Krijn naar de 
overkant van de haven. “We zouden even kunnen springen of  
zwemmen… Je hebt toch je zwemvest nog aan….” Nee, kijk 
daar is een brug, Oma! Daar gaan we naar toe! Wat kant het 
toch spannend zijn om op een kanon te klimmen en te zitten … 
Fantasie slaat toe! Na de kanonnen gaan we de dijk af  en de 
donkere tunnel in, die schietgaten heeft naar de veste rond de 
stad. Het is wel erg donker! en spannend! Het galmt! Gelukkig 
brengt de trap ons weer buiten in de wei. We moeten door een 
gek hek, waar alleen wij door kunnen lopen, maar een koe niet. 
Zo te zien aan de koeienpoep ( oh nee, dat mogen we niet meer 
zeggen, geen poep, pis en andere onsmakelijke woorden. We 
maken er een koeienvlaai van. Je hebt droge, natte en 
onzichtbare met en zonder vliegen. 
Daar liggen ze… De koeien! Wat zijn de groot! Soms slaan ze 
ineens met hun staart de vliegen van hun rug. Ze liggen lekker te 
herkauwen…. Merien gaat er een aaien en jawel Krijn volgt. Hij 
durft toch wel bij dat grote liggende beest te komen! Geweldig ! 
Door het andere hekje lopen we over het paadje naast de weg. 
Het brengt ons bij de trekschuit. Even kijken bij anderen hoe het 
in zijn werk gaat… Krijn en Merien trekken aan het goede touw 
en dar gaan we… naar de overkant! Door de wei lopen naar het 
“ommetje” wat rondom de stad loopt. Even moeten we wel in 
het gras gaan zitten om even bij te tanken met een flesje water.  
Er staat nogal een rij bij oma’s poepwinkeltje ( sorry 
snoepwinkeltje) even vragen bij het geopende raampje. “ Je kunt 
hier gewoon een zuurstok kopen”, zegt een vriendelijke juffrouw. 
‘Die anderen staan in de rij om snoep te scheppen”…. ohhh, 
heeft u dan ook snoeppapier?? Dat hebben we. De kaneelstok en 
een horloge van kraaltjes wat je kunt eten! Wat een middag! 
“Het lijkt wel of  je jarig bent”, zeg ik. Krijn antwoord dat wij 
allebei wel op zijn verjaardagsfeestje mogen komen. Lief  he. 

Terug aan boord even tijd voor snoeperij en koffie… even lekker 
spelen, kleuren met Woezel en Pip. Daarna uiteten bij de dames 
van de Jachtclub!  Goed ze weer te zien. 



HARDEBOLLE VERVOLG VERSLAG 5.1 ZOMER 2020

Vrijdag 17 juli 2020 	  Traject: Veere - Kortgeense bos - Wolphaartsdijk  8 mijl 
	 	 	 	 10.15 vertrek - 12.30 bos - 16.00 uur aankomst. 
	 	 	 	 Grootzeil + Hi aspect.

 Het weer: Eerst nog zwaar bewolkt daarna 
Zonnig , 23 graden wind ZW 2 

Bijzonderheden: Krijn Opvarende.

Om 7.00 uur vanmorgen schuift er een jongetje tussen ons in. Hij 
heeft heerlijk geslapen. Even was Pip uit bed gevallen, maar die lag 
er zo weer in. Als Krijn en Merien de vuilnis weg gaan brengen, 
ruim ik de boel  even op en kunnen we vertrekken. Er staat weinig 
wind, maar het grootzeil gaat op en de fok uit. Krijn vind het leuk! 
We gaan met een slakkengangetje, maar we moeten kruissen …. 
kunnen toch moeilijk het land op varen …. dus gaan we overstag! 
Zo doen we een paar slagen… Krijn maakt de fok los en Merien 
trekt hem aan. Samenwerken! Stukje Zilveren schor motoren we 
even en daarna zeilen we weer verder. Dan is het bezeild. “ Kijk, zie 
je die drie boten daar?” Ik denk dat we ze in halen! Als we dat doen, 
heb je een ijsje verdiend! We doen dus alweer een wedstrijdje…. 
Het lukt! Net voor Geersdijk hebben we ze te pakken. Daar is het 
druk en varen we door naar het Kortgeense Bos. We kunnen daar 
op de kop, en gaan naar het strandje. Daar is nog niemand! Krijn 
goed ingesmeerd en die gaat spelen: “ een grote wier 
verbrandingsoven, Opa! Hij gaat helemaal op in zijn fantasie. Wat 
een heerlijk mannetje toch. Hij wil door het water lopen, en dieper 
en dieper. Dat doen we niet!!! Kom je, ik hou je zo vast… Jij gaat 
met je benen achteruit … ontspannen, ontspannen en met je armen 
graven en graven. Ik loop naar de kant en als je met je armen de 
grond raakt ga je alleen verder ….  
Hij krabbelt er aardig op los met zijn armen en ondertussen legt hij 
zijn hoofd en neus dichter bij het water, om zijn “watervrees” te 
overwinnen. Hij vind het geweldig! In augustus mag hij naar 
zwemles… Zo’n groot river cruissschip komt langs. Krijn denkt dat 
hij niet in de sluis gaat passen! Kan net zeggen wij.  
Rond 15.30 uur gaan we alle spullen opruimen en terug naar de 
haven. We gaan de boodschappen morgenochtend doen. Nemen 
vlees mee uit de diepvries, krop sla uit de tuin en schuiven weer bij 
Nicole en Bouw aan de dis.  
Jikke brengt vanavond nog een berg boodschappen voor op de 
Hardebolle. Ik zet die van ons alvast in een krat voor op de Klapper. 
Vivian en Renee zijn nog op scouting kamp in Heinkenszand, 
Simone in de Biesbos. Jikke d’r schoonmoeder heeft een hernia en 
zal volgende week horen waar en wanneer ze geopereerd gaat 
worden. Ze zullen dan niet naar het Noorden van Nederland gaan 
met de Hardebolle, maar naar de Grevelingen, Haringvliet e.d. 

Onze buren in de haven, zijn inmiddels ook met hun hele familie 
aan boord gekomen. Zij gaan morgen vertrekken. We hebben ze 
lang niet gezien, omdat ze de grens niet over mochten….. 
We kletsen even bij en gaan te kooi. 
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Zaterdag 18 juli 2020 	 Traject:  Wolphaartsdijk   Haven WSVW                             

 Het weer: Veel zon, weinig wind N 2  
	 	 temp: 23 graden.Dag van de grote Verwisseling: Merien stond vanmorgen al om 

6.00 uur onder de douche. Ik ben nog even blijven liggen. Om 7.00 
uur zijn we zo ver dat het bed uit de achterkajuit verschoont kan 
worden. Alle was wordt bijenkaar geraapt. Schoon dekbed steken is 
altijd een hele klus met wasknijpers aan de randen en zo. Kunnen we 
beter nu doen dan vanmiddag, als het veel te warm is. Thuis eerst de 
was sorteren en aanzetten. Kratten voor de boodschappen verzamelen 
en naar de Aldi. Net na de eerste openingsdrukte lopen we door een 
haast lege winkel. Prima zo met al die corona gevallen in Goes.  
Boodschappen bij de WSVW afzetten om naar de Klapper te 
brengen, die nog op zijn plekje ligt. We breken even in met de sleutel. 
Andere tijdelijke overslag plek geregeld. Op de Hardebolle is er koffie 
en we varen naar de trailer helling steiger, waar de Klapper aan de 
andere kant kan liggen. Nu moet ik hem zelf  uit de box varen…. 
achteruit tot aan het bootje van Leni, draaien, nog een keer steken en 
we zijn weg. De grote verwisseling kan beginnen! Krat van de Jumbo 
past precies op de EHBO trommel in het toilet. In het krat kunnen alle 
hand doeken en daarboven op komt een klein vierkant opvouwbaar 
ding van de IKEA met mijn toiletspullen. De kombuis is keurig 
compleet. Slaapzak overgebracht.  
Water tanken: Merien bedenkt de watertanks van beide boten te 
gaan vullen. Hardebolle vol! Klapper vol! Merien merkt op dat het wel 
erg lang duurt voordat de watertank van de Klapper boven op 
overloopt. 
Ik ga kijken. Zie het water in het wasbakje staan, roep dat hij moet 
stoppen maar hij gaat gewoon door! Hoorde het niet! Het aanrecht 
bakje loopt helemaal over! Snel de boordkraan open! Roep nogmaals 
en eindelijk reageert hij door de slang uit de vuldop te halen. “ Er 
kwam een vliegtuig over, dus hoorde ik het niet”. Bleek de dop 
bovenop de water tank niet goed vast gedraaid te zitten… Je begrijpt 
dat we hier nog lang plezier van gehad hebben.  
De was: Ik weer naar huis om een volgende machine op te hangen en 
vol te doen. Ondertussen is een set was al droog. Ik nog naar Yerseke 
schilderijen afgeven bij de VVV, oude gemeentehuis, voor het geval 
de andere schilderijen in het restaurant blijven hangen. Wat een 
enorme drukte op de A 58. Het verkeer stropt in de Vlake tunnel. Wat 
een campers en caravan’s zijn er onderweg naar de kust. Als dat maar 
goed gaat met die Corona. Ik heb er geen goed gevoel bij. Ik rij over 
Kapelle terug naar huis. Thuis de was op gevouwd en de laatste 
trommel was opgehangen. Gestreken!  
Gezamenlijke barbeque: Bouw en Nicole appen dat ze al op de 
haven zijn met het barbecue vlees voor vanavond. Ze zitten daar 
alvast. Als ik om 16.30 uur op de haven kom, zet ik eerst de schone 
was op de Klapper. Bel nog even of  ik nog wat mee moet brengen 
naar de barbequeplek … en ga. Levina dabbert al lekker rond op haar 
nieuwe soepele schoenen, zelfs op het gras en op de stenen. Jikke en 
fam komen om 17.15 uur met natuurlijk nog meer spul voor aan 
boord. Dan kunnen we lekker gaan eten: ribeye, lamsgehakt, 
hamburgers, saté, grote gamba’s, salades allemaal van de slager van 
Kortgene. Heerlijk! Levina wordt moe en ik ga met haar in d’r buggy 
over de haven een rondje doen.  
Dan kom je allemaal bekenden tegen… Wie kwam ik niet tegen 
vandaag! Iedereen een praatje en goedendag. Ook de nieuwe Yingling 
van Hans bewonder ik samen met Coby. Levina moet naar bed, dat is 
duidelijk! Iedereen gedag …. dikke kus! Dag krijn , dag Levina, Dag 
Bouw en Nicole! De mannen ruimen alles op en Jikke, Vivian en 
Renee gaan naar de boot. Ze vinden hun plekje in de achterkajuit 
helemaal geweldig! “Zelfs een nachtkastje ( motordeksel) om de 
spelcomputer op te zetten”!  Hopelijk wordt het net zo fijn als wij het 
vroeger met onze kinderen hadden. Vandaar dat Jikke ze deze 
ervaring graag mee wilde geven. Bouw had het houten driehoekje 
voor tussen de kussens nog meegenomen en ik ga dat installeren. 
Prachtig tweepersoonsbed wordt het. We doen nog een bakje koffie, 
doen een glaasje wijn en gaan te kooi. Voor het eerst op de Klapper! 
Wat een nieuw avontuur! Het is net alsof  we weer jong zijn, opnieuw 
gaan beginnen. Het is een goed gevoel ! Het gevoel van toen.  
Heel speciaal!  
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Zondag 19 juli 2020 	  Traject   Wolphaartsdijk -  Steiger Zandkreekdam 
                                               ( Kee Versluis )	 	 	 	 	 2 Mijl

 Het weer:

Dit verslag komt de volgende keer …. 
Jullie houden het nog even te goed!


