
“     “Hardebol le”

Gebeurtenissen van de dag: 
* Oeps … hoor ik het goed ? Er zwemt iemand 

door de haven. 
* Geen strandweer vandaag! Gezandstraald. 
* Boot ligt met LW lekker in de put tussen de hoge 

muren van steen. 
* Boek-lees-jenever-weer 
* Ook de campers en caravans zijn net als de boten 

in dit corona jaar niet aan te slepen. Hier merken we 
er niets van. 

* Merien kan True Blue op marine traffic niet 
vinden. Zeker boven Venezuela. 

* Bertus en Marietje liggen in Medemblik - regatta 
centrum. Kleinkind doet daar een Nationale training 
zeilen.  

VERSLAG LOGBOEK 2.0 ZOMER 2020

Zaterdag 4 juli 2020 	  Traject: Cadzand 

Bijzonderheden: Dominique en Ton zijn 
aangekomen na allebei een solo zeiltocht op 
hun eigen boten in curaçao. Chapeau! 

 Het weer: Waarschuwing Vlissingen-HvH-IJmuiden ZW 
7 Zo nu en dan regen temp: 18 graden 

Overdenkingen: Dominique zit in het schuitje en moet 
varen! 
Ton zit in een ander schuitje en moet ook varen! 
Ik denk aan jullie! 

Benen strek moment. 
Dat is echt nodig, want je zou vastgroeien achter die computer! 
Het opzetten van een logboek, film + het afhandelen van de stukjes voor 
de Schalm gaat ongemerkt nog veel tijd in zitten. 
Het is droog en we gaan! Over de haven, over de eerste brug, langs het 
ruim opgezette vakantiedorp van de Roompot.  
Aan de andere kant zien we in de verte een camping. 
Toch veel groter dan we dachten. Daar ligt Cadzand 
dorp. Leuk! Maar te ver om naar toe te lopen, dus 
doen we dat morgen of  zo op de fiets. Ondertussen 
appt Dominique dat ze bijna aangekomen is op 
Curacao. Ohhh, ik ben ongelofelijk trots op haar! 
We lopen langs het voetbal veld en de RK onderweg 
kerk. Over het dijkje komen we in een 
“appartementen” wijkje … en wie stapt daar 
parmantig rond, hoog op de poten op zoek naar een 
voordeur …een Ooievaar! 
In de spar zijn er nog mandjes over en halen we een 
worstje/ kaasje voor bij de aperitief.  
Als we ons blijven verbazen over de hoeveelheid 
verhuur en verkoop bureau’s tellen we er nu al zes…. 
en net als we voor een raam staan om te kijken wat 
het dan kost voor een midweekje, belt Bastiaan van ’t 
Westeinde, weet je wel die van boer zoekt vrouw, over 
of  ik, als onpartijdig individu, in wil spreken komende 
donderdag voor de Gemeente raad in Goes over de plannen gebied visie 
Veerse Meer. Oeps, dat wil ik wel, maar ben op vakantie. Dat ze dat dat 
juist nu weer moeten doen! We gaan er een oplossing voor zoeken. 
Want ik ben van mening dat Wolphaartsdijk niet achter moet blijven met 
z’n oude sannie, en nu moet handelen op de plannen van de ondernemers, 
die ook al in de pipeline zaten. 
Die plannen zijn heel beschaafd in vergelijking van wat Middelburg  en 
Noord Beveland doen en wat hier de gemeente Sluis doet. Ze verdienen 
zeker een kans en dan juist nu de Gemeente Goes moet wachten op de 
Veerse Meer Visie is een gemiste kans. 

Familiebezoek: Vanavond komen Tom en Stans ( broer 
en schoonzus) op bezoek die hier met hun caravantje een 
weekend Cadzand hadden gepland. Nu we toch hier 
liggen ….. 16.30 uur aperitief…. eten strandtent …. koffie 
na. Heel gezellig! 
Het gaat net regenen als ze komen. 
Regent echt als we een strandtent op gaan zoeken. 
Gelukkig hoeven we maar net 
over het duin, want Tom is 
met de auto, waar we precies 
allemaal inpassen. 
Maar mag je met vier in de 
auto? Sinds 1 juli wel. 
Mag je met vier aan één 
tafel? Waarschijnlijk niet of  
op 1,5 meter. Strandtent de 
Mi jo is vol. Vanwege de 
regen niet buiten eten. Gaan 
naar de volgende Dok 14 
even gebeld en na even 
wachten krijgen we een tafel voor vier. 
Heerlijk gegeten.  
Daarna uitgebuikt op de Hardebolle met koffie en 
chocolade taart. Buiten waait het harder dan vanmorgen 
en is het inmiddels droog. De spring wordt nog even 
doorgezet.  

Rond 23.00 uur komt het verslag van Dominique binnen. 
Het is geweldig! Wat een prestatie! Wat een overwinning 
op jezelf ! Je moet het toch maar doen! 
Heel trots! En ik wordt ook nog genoemd.  
Soms kun je dus toch het verschil maken…. Het ontroerd 
me. 

Vannacht worden de touwen langs de mast nog even naar 
voren vastgebonden. Ze maken te veel lawaai en we 
moeten ook aan de buren denken. We dobberen hevig 
met hoog water. 

Wat een dag: Dominique veilig aangekomen! 
Paola 60 jaar! Gefeliciteerd! 
Jest X terug in Zeeland ( Middelburg) na een 
rondje Carib.



HARDEBOLLE VERVOLG VERSLAG 2.1 ZOMER 2020

Zondag 5 juli 2020 	  Traject: Cadzand  Het weer: Waarschuwing Vlissingen-HvH-IJmuiden 
ZW 8  Zo nu en dan regen/ opklaringen/ zon  temp: 
20 graden. 

Algemeen: Het weer van vandaag nodig uit om eens even wat verder 
orde op zaken te stellen. Een ware opruimwoede.  
Maar eerst luistenen we naar vroege vogels op radio 1. Verhalen over 
een kies van een Mamoet, of  Libellen kunnen steken ( niet) en over de 
vismigratie. De ingesproken waarnemingen van luisteraars en de 
klassieke muziek maken het tot een zeer geliefd programma.  
Lampjes die het niet meer doen, worden vervangen. Ze doen het weer! 
Oliepeil nog prima. De logboek lezers gaan in een aparte map, zodat 
ik ze ineen keer van een hoofdstuk kan voorzien. 
Veel opruimwerk van dubbele adressen!  
Krijgen filmpje binnen: Levina loopt al 5 stappen!  
Jikke reageert verheugd dat ze dan bijna op dansles kan! 
Oei een fles Berenburg met de borrel van 11.00 uur schuift over te 
tafel. De wind wordt echt serieus! Tekenen en schilderen gaat niet 
lukken met deze slagzij. 
Louis en Nelleke komen deze week ook naar de Belgische Kust. 
Harrewar misschien ook. We gaan gewoon ergens afspreken! 
Houden contact! 
De carib app gaat op volle toeren! Allemaal vinden ze de prestatie van 
Dominique geweldig! 
Buikvet Callence van Stans ontvangen! En een winterafslankboek met 
recepten en boodschappenlijst. Wie weet gaat het nu echt lukken! 
’s Middags klaart het helemaal op en loopt de windmeter soms op tot 
35 kn. We gaan even piere waaien. Worden gezandstraald!  
Het lijkt robben liggend in de zee. Het zijn mannen met surfpakken en 
een plank, drijvend op de golven en soms gebeurd het : pakken ze een 
golf  staand op hun plank en durven zo het strand op. 
Geweldig! Wachtrij bij de supermarkt! Duinzitters, strandgenieters, 
het water van de zee is grijs/ geel van kleur en zwaar van het zand.  
Wandelend op de pier zien we Hardebolle dobberen in de wind en in 
de zon. Het is goed zo. Aperitief  in de kuip, warme hap binnen. 
De computer wordt weer opgestart voor de film… 
Morgenochtend gaan we naar neef  Ferdy op bezoek in Oostburg. 

Reacties facebook vrouw aan boord op het verslag 
van Dominique: 
Topper, mooi verhaal 
Ontroerend en inspirerend 
Supergaaf  
Wat is het een topwuuf  
Wouw, wat een avontuur 
Pracht verhaal 
Top 
Wat mooi om te lezen, een geweldig avontuur 
Waaauww wat stoerrrr! Een pakkend verhaal. Super leuk 
om te lezen. En hoe herkenbaar bij het bellen met je 
moeder:” Ik vertel alleen maar de leuke dingen natuurlijk”. 
Zo mooi om te lezen, dank je wel voor het delen. 



Vannacht is de wind gedraaid en komt nu vanaf  van 
achteren in. Het luikje moet ervoor. Er staat meer zwel in 
de haven. Voor komende week nog wisselvallig weer, 
daarna gaat de wind uit het Oosten waaien. Dat betekent 
meestal een weersverbetering.  

Ik ga mijn prutje voor tussen de middag alvast maken: 
basis is drie lapjes spek. Daarboven op een kring van 
courgetteplakjes, met daarin een kring van broccoli en 
champions. Soms nog wat tomaat er op en een uitje erin. 

Een eitje er bij gekletst, peper erbij. Klaar! 
Dit alles gaat in een doosje voorzien van vorkje, mee 

in de tas voor tussen de middag. 
Flesje water / boterhammen Merien en daar gaan we 

Fietstocht naar Oostburg. 

In Oostburg woont Ferdy, mijn kunstenaarsneef  en 
zoon van Tom. We waren er nog niet geweest, sinds hij 
daar woont met vriend Sam. We zijn welkom! Fietsend 
langs het dorpje Cadzand en Zuidzande met de wind in 
de rug halen we herinneringen op: Merien aan 
Hedenesse, waar hij tijdens zijn voortgezet onderwijs 
jaren op kamp is geweest. We fietsen langs het kruispunt 
”Potjes”, nu een rotonde. Het was daar berucht om zijn  
doden die er zijn gevallen! Ik denk aan de tijd dat ik op de 
LHNO in Schoondijke werkte, daar tekenles gaf.  Rond 
11.00 uur komen we op het Ledelplein aan. 

Wat een leuk huis! Wat onverwachts veel ruimte en 
leuke details. Er moet nog wel wat gebeuren, maar 
Keulen en Aken zijn ook niet op een dag gebouwd. Het 
ziet er nu al hartstikke leuk uit! Koffie / lekkere koeken! 

We brengen een bezoek aan het atelier van Ferdy. Hij 
is gehuisvest in het “oude” post-sorteer centrum. 
Misschien dat Ferdy daarom al zoveel over de post doet. 
Hij kan er zeker meedoen met de landelijke open atelier 
dagen op14/15 november.Ik geef  het adres door. Doe zelf  
ook mee.  Ik mag nog een paar kaarten van hem 
meenemen voor Rene en Elma. Wat kan hij toch 
prachtige tekeningen maken! 

Ferdy en Sam zijn echt een leuk stel bij elkaar! 

Na een bezoek aan de Lidll, gaan we op zoek naar de 
mooiste route naar Retranchement. We gaan over de 
Loodijk. (mislukte selfie) Ooit zat Merien zijn Opa 
Adriaan hier in de eerste wereldoorlog gelegerd. 
Nederland is toen neutraal kunnen blijven en is er aan de 
grens alleen maar bewaakt. Zijn opa zette er fuikjes, 
waarschijnlijk in de watergang tussen Cadzandbad en 
Retranchement. We komen er langs, al is onze fietstocht 
zwaar tegenin de wind. Het is wel mooi: Terhofstede …
Ooit tekende ik van dit gebied de kaarten 1:1000 voor de 
Watermaatschappij Zeeland.

HARDEBOLLE VERVOLG VERSLAG 2.2 ZOMER 2020

Maandag 6 juli 2020 	  Traject: Cadzand  Het weer: Waarschuwing Vlissingen-HvH-IJmuiden 
WNW 7 opklaringen zon  temp: 18 graden.Vanavond 
zou de wind er uit zakken en morgen terug komen met 
een kracht van 3 - 4 uit het westen.

VEERSE MEER VISIE Die schrijf  ik af  en stuur hem 
door naar Elly voor de nakijk. Ik hoop hem dan morgen te 
hebben en hem door te kunnen sturen naar de 
Gemeenteraad van de Gemeente Goes. 
Dan hebben ze de informatie voor donderdagavond. 
Omdat ik niet  kan in spreken voor de raad wegens 
vakantie, doen we het zo. Dan heb ik mijn zegje maar 
gedaan. 

Vanavond eten we sla met een entrecote en vind ik een 
brievenbus om de geschreven kaarten te posten. 
We krijgen buren. Naast ons komt een Dehler 39 SQ binnen. 
Pff, wat zullen die het zwaar gehad hebben! Welkom in deze 
zandbak. 



HARDEBOLLE VERVOLG VERSLAG 2.3 ZOMER 2020

Dinsdag 6 juli 2020 	  Traject: Cadzand -  Oostende       22 mijl                                              

We zeilen weer: Om 6.50 uur trekken we het grootzeil 
omhoog in de haven van Cadzand en zijn we weg. Hi- aspect 
erbij en daar gaan we weer. Heerlijk is het gevoel als de boot 
weer gaat door de wind en de golven. Ik tel zo’n 5 - 6 schepen 
die ook in zuid- westelijke richting gaan. Als we tot aan de 
vaargeul varen en een slag maken komen we precies uit 
boven Zeebrugge. Bezeild/ hoog aan de wind. Oostende hier 
wecome! In het begin loopt de wind soms nog op tot 20 kn. 
Maar die zakt langzaam af  tot 14kn. Later op de dag zou de 
wind nog verder inzakken. We gaan samen op met een Hanse 
37. Als het iets harder waait zijn wij in het voordeel, en 
anders hij. Samen komen we aan in Oostende. Onderweg 
lopen we juist bij Zeebrugge een blauwe boot op met de 
Haneborg vlag, een Deen. Ze zijn op de motor. Op dit stukje 
vaarwater is het altijd net alsof  je in de wasmachine terecht 
komt. Al je nog niet zeeziek was, zou je het hier kunnen 
worden. Hardebolle trekt lekker door de golven. Na 
Zeebrugge gaan we gemiddeld 8.0kn over de grond. Om 
10.00 meren we af  in een ongekend stille haven van de Royal 
North Sea Yacht Club van Oostende. De havenmeester heet 
ons welkom. Hij weet ook niet waar de andere boten blijven. 
Vandaag zullen er toch wel een beetje loskomen, denken we 
Maar op het eind van de middag liggen de steigers wel vol, 
maar allemaal enkel. Er is zelfs een Engelsman binnen 
gekomen en twee Denen. 

 Het weer: Alle waarschuwingen zijn 
ingetrokken! Wind: WNW 3-4  Zon temp: 21 
graden.

Als we in Oostende binnen zijn, ruimen we eerst op. 
Huik over de giek, zwemvesten in de bak, truien uit. Het is 
echt al warm aan het worden! Nog maar eens een flinke bak 
koffie en krentenbollen. Heerlijk! Ze gaan er in als koek! 
Er is een App binnen gekomen van Bastiaan v ’t Westeinde. 
Die had ik het stuk over de gebiedsvisie Veerse meer 
toegezonden. Hij vond het helemaal prima. Had ook niets 
meer toe te voegen….. Ik ga er nog even mijn ogen over 
dicht doen in de kuip. Dan kijk ik het nog een keer na. Ook 
Merien laat zijn oog er nog over vallen en dan gaat het de 
deur uit! Naar de griffier van de Gemeente Goes die het bij 
de ingekomen stukken gaat voegen. S’avonds stuur ik het 
voor de zekerheid nog maar even persoonlijk naar alle 
raadsleden. Ik ben benieuwd naar hun reacties.  

Wandeling: Doe mijn korte broek aan, schoon shirt, mijn 
sandalen en daar gaan we richting Boulevard. Overal staat 
afstand houden 1,5 m Houd rekening met elkaar!  
Boete € 250,- De knal rode blokken dozen kunstwerk zag je 
al vanuit zee staan. Het zand van het strand ligt nu tot 
onder aan de rand waar de pas geschilderde en gestraalde 
balustrade staat. Her en der verspreid zittende badgasten., 
genieten van de zon. Pootje badende kinderen in de zee.  
Zo anders dan in Knokke. 
Men noemt het nu Ensor Beach.  
Het Ensor huis beneden in de winkel straat is dicht, het 
wordt gerestaureerd. James Ensor was zeg maar de Van 

Gogh van België en woonde hier in Oostende. Ik ben er 
wel eens binnen geweest. Zeker de moeite waard! De 
winkelstraat zelf  loopt door langs de markt, waar de 
terrassen ruim zijn opgesteld, door naar de andere kant 
van de binnenhaven. In het midden van de straat is een 
witte band gemaakt. Rechts houden zeggen de pijlen. 
Jonge gasten in gele vestjes moeten toezien dat het 
winkelende publiek zich aan de regels houd en spreken ze 
indien nodig aan op hun gedrag. Ik vind het hier beter 
geregeld dan in Nederland, waar iedereen maar kris kras 
door elkaar loopt. Merien kan geen boek vinden naar zijn 
smaak. Ik wel. Code intypen bij het afrekenen moet met 
een wattenstaafje. Simpel, creatief  en doeltreffend idee! 

Lopen langs de haven naar de Aldi. Hij gaat kijken of  ze 
daar betere entrecotes hebben dan die van de Lidll van 
gisteren. Dat is ook zo. 
Het Muszeeum is open! Gelukkig maar, want daar wil ik 
morgen naar toe. Dat en is dit een prima alternatief  voor 
een regenachtige dag die morgen wordt verwacht. 
Van de mevrouw achter de balie mag ik al een heleboel, 
gratis informatie meenemen over de tentoonstelling en 
andere kunstige zaken. Leuk! “Ik moet het zelf  pakken, 
want geven is nog niet toegestaan, “zegt ze. 
Terug lopen we helemaal langs de haven. Het is nog niet 
druk, ook hier niet. Wel leuke 55 voeter X gezien voor 
Dominique in de Carib.  Kotter de Amandine, die vroeger 
zelfs naar Groenland voer om vis te vangen is nog niet open 
voor bezichtiging. Morgen de kerk nog maar eens doen. De 
gebrandschilderde ramen nog eens goed bekijken. Die zijn 
immers geschonken door de vissers. 
Terug aan boord smaakt de koffie prima. 
Daarna ga ik het een tekening maken van het staketsel. 
Brrr en ineens koud. Ongemerkt is er bewolking binnen 
gekomen. 
Merien had met het thuisfront gebeld: Levina is druk aan 
het oefenen met lopen. Ze kan zeker al zes /zeven stappen 
achter elkaar …. en Krijn vertelt dat hij ons mist. Hij wil 
straks wel 2 nachten logeren!  


