
“     “Hardebol le”
Zaterdag Datum: 12 - 07 - 2014

Traject: Wolphaartsdijk- 
Blankenberge

Afgelopen week hebben we alle spullen die nodig 
zijn om zes weken weg te blijven aan boord gebracht. 
Thuis hebben we alles in orde gebracht om ook daar zes 
weken weg te blijven en afscheid genomen van famillie 
vrienden, bekenden, school en collega’s.

Eindelijk is het zover! Hardebolle ligt onder stoom! 
We krijgen nog een keurige ribeye te eten bij Bouw en 
Nicole, en gaan nog een nacht in de haven slapen. 
Vanmorgen haalt Merien de kracht nog uit de 
brievenbus, vind nog extra roeidollen van het 
rubberbootje, sla uit eigen tuin en daar gaan we. 
Maleachi ligt al buiten. Samen met Wim en Leni gaan 
we de Engelse zuidkust proberen onveilig te maken. 
Wim moet leren vissen .... Leni en ik gaan lekker 
schilderen. Samen mooie plekken bezoeken, gezellig 
eten en onze belevenissen delen. Voorlopig moeten we 
op motor naar de sluis in Veere. Tanken in Middelburg 
bij Jos Boone.( 35l) Bedankt! .... roept Leonie nog .... Ik 
voor haar de “ voordeur” van haar bootje opgeknapt. 
“Thames Barges op de Medway”. Nog net mogen we 
mee met het convooi wat door de stationsbrug vaart, als 
wij net van het tankstation komen. In het convooi zit 
een schip uit Warns, “ polymare “. In Vlissingen 
besluiten ze ook mee te gaan naar Blankenberge. Zij 
zijn te zien op de AIS. Toch leuk als die het doet. Nog 
op het kanaal zien we de schepen op de Westerschelde 
varen! Peter Polderman belt dat hij ons ziet! Prima want 
het koste nog veel moeite om hem aan de gang te 
krijgen. Merien zei: “ zal ik wel sturen .... dan kan jij de 
I- pad aan de gang helpen. Soms is het gewoon de 
goede volgorde aanhouden. We zijn eigenlijk te vroeg in 
Vlissingen omdat de stroom pas rond 16.00 uur richting 
Blankenberge gaat lopen. Daarbij komt nog dat er ook 
te weinig wind staat om te zeilen en de wind die er staat 
is pal tegen... dat wordt motoren. Als we rond 15.00 uur 
bij Cadzand zijn en ik net wakker ben vanwege mijn 
middagdutje .... zie ik toch zo’n 12 kn wind op de meter 
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staan. Zullen we toch maar gaan zeilen? Dan moet we de huik en het slurfje er nog af  .... 
Gaan we niet doen zegt Merien. Ik ga verder met mijn Go- Pro spelen en maak een leuk 
filmpje en een paar foto’s. Bij het binnenvaren van Blankenberge gaan alle toeters en 
bellen af: strand disco aan de westelijke oever. Alle palen lijken te schudden op de muziek 
van de bas, die net iets sneller gaat dan je eigen hartslag, zodat je er helemaal opgejaagd 
van wordt. Gelukkig horen we er in de stad niets van. We mogen aan de kant liggen en 
Maleachi komt langszij. We doen een aperitiefje en gaan aan de biefstuk met gebakken 
aardappeltjes beginnen. Daarna gaan we naar “ astublieft / dankje wel “ ( Zeezicht ) om 
een ijsje/ sorbet. Het was dat wij het waren, anders waren ze al gesloten geweest. Na nog 
een wandeling door de stad spreken we af  ... dat als het morgenochtend om 7.00 uur nog 
regent, dan we dan blijven liggen, zoniet dan varen we nog naar Oostende.

Zondag Datum: 13 - 07 - 2014

Traject: Blankenberge - Oostende

En s’morgens regent het nog even pijpestelen, maar als mijn wekker afgaat om 7.15 uur is het 
droog en klaart het op. Het raadplegen van de windguru en buienradar geeft een prima beeld 
voor de rest van de dag. Het zou droog blijven tot 12.00 uur. Dan zijn we al lang in Oostende! 
Tien mijl doe je in twee uur ... en dan de stroom nog mee! Ontbijt, koffie en we vertrekken met 
veel getrek en geduw in de modder. Daar liggen we ... een zwarte walm van modder borreld 
naast ons op, maar we komen er doorheen! Totdat we buiten bij het tankstation komen .... de 
modder is zand geworden en is veel harder ... Hier ploegen we niet door! Wim en Leni gaan er 
net overheen ... wij blijven steken! Daar liggen we dan, midden in de havengeul de weg te 
versperren, wachtend op komend water. Merien heeft goed nieuws. Hij ziet de klappers al naar 
binnen drijven. Drie kwartier liggen we daar en dan kunnen dan eindelijk vertrekken. We drijven 
weer .... Nog even en we liggen buiten onder zeil. Heerlijk scheurt Hardebolle over de golven ... 
Heerlijk spuit het water langs.... Heerlijk scheuren we naar Oostende met een kruisende koers.

Vlak bij Oostende moeten we nog een slag naar buiten maken! Oei daar komt een grote 
veerboot op volle kracht aan. Daar zullen we voor moeten wachten! We laten de zeilen wat 
vieren om een wat ruimere koers te gaan varen .... achterop de veerboot z’n kont sturen we en 
daarachter aan gaan we naar de haven. 

Net voor de buien lopen we binnen en gaan we langszij de Maleachi.Hé aan de andere kant 
van de steiger ligt nog een bekende boot: de Fermate XL, van Els en Jan Pleite. Die gingen toch 
met de toerzeilers mee? We gaan even polshoogte nemen. Ze blijken uit de toer gezet te zijn, 
omdat ze niet naar de briefing zijn geweest! Nou ja ... Ik geloof  het ... Dat zijn zo’n vreemd 
stelletje zeilers, zo’n vreemde club. Wij wilden er nooit bij horen. nou Els en Jan zijn er ook 



De koffie is heerlijk, maar een boterham gaat er ook 
wel in. Dat gaan we maar eens doen. Even regent het 
pijpestelen.... Dus nog maar even aan mijn schilderijtjes 
werken. Leni doet haar “zweerfjes”. Die worden zo leuk: 
Het zijn allemaal opraapseltjes van dingen die Jet 
onderweg vind. Iedere dag verzamelt ze iets, plak ze deze 
in een schriftje en Leni maakt er iets van. Ze staan op 
internet. De mannen zijn in de stad op zoek gegaan naar 
een biljart. Als het droog is lopen Leni en ik de stad in op 
zoek naar een Hema voor gekleurd papier en een 
punteslijper. Ik koop ook nog een nieuw vulpotlood. 
Terwijl we naar de prachtige Japanse tuin lopen achter de 
villa van koning, breekt de zon door. Shin Kai Tei, heet de 
tuin en dat betekend: Diep, diepzinnig, geleerd ... aan zee 
en heiligdom. Het was een prachtige verstilde tuin, 
omgeven door een muur, waarin een grote vijver met 
houten vlonders, die net niet haaks op elkaar lagen en 
daardoor een onverwachte restvorm hadden. de 
kooikarpers waren er niet meer. het waren nu goud vissen 
die in de vijver zwommen. Mooie waterval! 

Op de boulevard drinken we een kopje koffie en door 
de zon wordt het er zo smoor heet, dat we lekker in de 
wind terug lopen naar de boot. De mannen zitten al in de 
kuip te aperitieven. Als Merien Bouw belt, blijkt het daar 
nog steeds zwaar bewolkt te zijn en is er die dag 20 mm 
regen gevallen! Els en jan komen ook om de borrel. Ze 
vragen of  ze met ons mee over mogen steken naar 
Engeland. het is voor hun de eerste keer. Natuurlijk mag 
dat!  Morgen gaan we naar Duinkerke en we vertrekken 
om 9.00 uur. Van daar zien we weer ... maar het ziet er de 
eerst dagen goed uit. Ze hebben het er dus over gehad. 

Ik maak de sla, Leni kookt de aardappelen, Merien 
bakt het vlees. Allemaal weer heerlijk. We zetten de 
kuiptafel! en dineren in de zon .... Een goed begin zou ik 
denken. daarna gaan de mannen voetbal kijken: de laatste 
wedstrijd van het WK, de finale Duitsland tegen Argentië. 
Ik ga nog even aan mijn logboek werken, anders krijgen 
jullie de verhalen niet op tijd en Leni gaat ook nog iets 
voor zichzelf  doen. Het is weer een prachtige dag geweest!

Groetjes Hardebolle



“     “Hardebol le”
Maandag Datum: 14 juli 2014

Traject: Oostende - Duinkerke

De zon staat precies in de kajuit ingang als Merien met 
vers brood van de bakker komt. Hij moest best nog een eind 
lopen omdat het bakkertje bij de haven nog dicht was. In de 
straten stikt het van de vuilnis op straat: een vuiniszak blijkt 
veilig voor de brutale meeuwen, die ook willen eten. Na het 
ontbijt probeer ik mijn mail nog weg te krijgen. Gisteren 
avond lukte dat niet meer. Misschien te veel in een keer? Ik 
doe er nu vijf  te gelijk en jawel het lukt! Vandaag gaan we 
proberen in Duinkerke te komen... en in Frankrijk weet je 
maar nooit of  je een internet verbinding hebt. Vandaag is 
het ook nog eens 14 juli, de nationale feestdag in Frankrijk. 
Ik ben benieuwd wat men er in Duinkerke van gaat maken?

Al eerder waren we in Fecamp, met heel veel 
motorgeweld, In Deauville met vuurwerk op het strand, Le 
Havre, ook vuurwerk en Honfleur ook vuurwerk. We 
vertrekken om 9.00 uur. Els en Jan moeten er van tussen uit 
dus is er een heleboel gedoe aan de andere kant van de 
steiger. onze jonge buren in de Sun-Fast 32 zijn al 
vertrokken. Eenmaal buiten staat er lekker wind zo tussen de 
12 en 17 knopen. De stroom is mee. De wind tegen. (ZW) 
We moeten dus alle 26 mijl kruisen. Wij maken eerst een 
flinke slag naar buiten terwijl Wim en Jan een slag maken 
onder de kust. Het blijkt later voor ons goed uit te pakken.

Over de marifoon horen we Jan. Els voelt zich niet 
lekker, heeft vannacht niet goed geslapen, is misselijk en gaat 
bij Nieuwpoort naar binnen. Leni bedankt voor het 
berichtje, wenst ze beterschap en verder een goede reis. Wij 
liggen ondertussen lekker op dreef. We komen we in een zee 
vol wier .... zelfs een groot stuk touw, dreef  er in mee. Iets 
voor de balletschool, maar te groot om mee te nemen ... Ik 
probeer zoveel mogelijk mis te varen, omdat onze boot erg 
gevoelig is voor het meenemen van wieren ... Hij loopt dan 
echt niet meer! Dat moeten we niet hebben. Hier had dus 
duidelijk een vissertje zijn netten schoon gemaakt. Even later 
lopen we over de bakboord boeg zo de Pas van de Zuytkote 
in. Hardebolle gaat prachtig. Als een scherp mes snijdt de 
boeg door de golven. Als we onder het strand van “ Les 
dünes des Flandre” komen neemt de wind iets af  en ook de 
golven ... al hoe wel er spettert er toch een in onze nek! Nat 
dus! Nog net voordat de stroom de andere kant op gaat 
staan lopen we de haven van Duinkerke binnen.
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In de haven doe ik mijn bikini aan, eet ongeveer een half  brood op en drink ik mijn koffie 
voordat ik aan mijn teint ga werken. Heerlijk is het in de zon! Soms schuift er even een 
wolk voor ..... De wind neemt toe. Volgens de meteo op het havenkantoor blijft het 
morgen ook zo waaien ... WZW 4-5 ... Dat wordt weer kruisen, wel met de stroom mee, 
maar die is wel van Spring. Wind tegen stroom betekend putjes water! Ik denk dat we 
morgen hier blijven liggen. Er is nog een mooi museum voor moderne kunst en in de 
bunker wordt de film uit de 2 e wereldoorlog getoont die gaat over de overbrenging van 
het Engelse leger met jachten. Leni en Wim zijn inmiddels ook gearriveerd en samen 
lopen we met onze Bretonse streepjes truien richting stad.( toevallig allemaal een streepje 
aan ) We komen onze jonge buren tegen uit Oostende. Die hadden alleen een brood 
kunnen scoren. Tja, het is natuurlijk 14 juli, de nationale feestdag in Frankrijk! ... Zou er 
dan echt geen winkel open zijn? Ook de viswinkel niet ? Het is zo... in heel Duinkerke is er 
geen winkel open, zelfs geen terras. Je zou in je blote kont door het centrum kunnen.Zo 
stil en verlaten heb ik Frankrijk nog nooit gezien! We moeten het noodrandsoen nu al 
aanspreken!
Het is vanavond vuurwerk om 23.00 uur, dus leg ik de huik op de giek als we terug komen 
van de borrel bij de Maleachi. Leni neemt de ingrediënten voor het noodrandsoen mee: 
Speriebonen, kaas, spek, tomaten en aardappelen. De garnalen doen we vooraf. Geen 
toetje van de keer. Leni en Wim doen nog even een tukje .... die waren even helemaal op.
Ik start de Wifi op, werk de watt’s app bij en de mail. Els laat weten dat ze voorlopig ziek 
in bed ligt; Marja kan ons volgen op AIS d.w.z. op www. marinetraffic.com Daar zie je alle 
boten varen die AIS hebben. Dus ook wij .... nog even en dan gaat hij voor een poosje uit. 
Ook marga heeft een berichtje gestuurd dat ze het weer fijn vind om op deze manier met 
ons “ mee te varen “. Zolang er Wifi is blijven we dat doen!
De foto’s worden bijgewerkt na de maaltijd .... dan kan de mail worden verzonden en 
wachten we het vuurwerk af. Morgen gaan we het “ Laac” bezoeken, een museum voor 
moderne kunst.



“     “Hardebol le”
Dinsdag datum: 15 - 07 - 2014
Traject: Duinkerke

Het vuurwerk was prachtig. We konden het van 
dichtbij aanschouwen. De dikke kruitdampen waaiden 
tegen de mooie, nieuwe, pakhuisachtige appartementen 
bij de haven. Bij de eerste knallen vlogen alle meeuwen 
op. Vandaag een rustdag! De wind staat nog erg hard 
door: ZW 4-5 buiten en dat stroom tegen wind met 
springtij. Dan is het niet zo leuk om naar Engeland te 
varen. Vanmorgen ga ik schilderen ... de aquarel van 
het kanaal door Walcheren en het Goese Sas moeten 
nog af !.Om 13.30 uur wachten we op een bankje aan 
de haven op Leni en Wim en wie komen daaraan: Els 
en Jan Pleijte! Echt leuk! Die willen dus echt mee naar 
Engeland. Els voelde zich alweer stukken beter en zijn 
toch door gekomen. Natuurlijk mogen jullie morgen 
mee naar Dover! Els had de champagne al gekocht! Wij 
gaan met zn viertjes naar de stad: Merien en Wim om 
de boodschappen en kijken of  ze een vis kunnen scoren. 
Leni en ik naar het LAAC, een museum voor moderne 
kunst tussen het oude Duinkerke en Malo Le Bains in.

De nieuwe “pakhuizen” aan de haven zijn echt 
geweldig: Het is een uitgekiend ontwerp met naar 
achter liggende diepere gedeeltes. Zo lijken het 
torentjes, die bekleed zijn met zink en schitteren in de 
zon. Door een paadje lopen we langs het kazematten, 
waar het mseum van de 2 e wereldoorlog in gevestigd is 
en dan komen we bij de tuin van het museum. Park kun 
je beter zeggen. Heel veel beelden staan er buiten, 
waaronder nog de schaapjes van brons en zandsteen. 
Het is net weer geopend ( 14.00 - 18.00 uur) . We 
betalen voor twee € 7,50 en komen eerst in het ronde 
centrale gedeelte, waaraan aan acht “ kamers “ als een 
soort absis zijn rondgebouwd. Het gebouw is al 
bijzonder, en de kunst die er getoond word... daar wordt 
je helemaal blij van: Karel Appel met zijn circus, een 
Miro op behangpapier en een boek met gaten, zodat de 
volgende bladzijde heel spannend wordt om in te kijken. 
Buiten staan stenen zuilen, waar je heel goed 
wegkruipetje in kan spelen ....
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Terug aan boord worden we uitgenodigd om het aperitief  bij Els en Jan op de Fermate 
XL te doen. Gezellig! De reis voor morgen wordt besproken. Er komt een vispotje uit de 
oven en er is koffie. Nog even het leuke blog van de Harrewar bezocht en geschreven dat 
wij nu ook onderweg zijn. “ Waar ligt Wolphaartsdijk eigenlijk”, zei een mevr. uit 
Friesland. Ze vond dat er zoveel boten daar vandaan in de haven lagen. XION ligt er ook.

We worden s’morgns door hen uitgezwaaid! Els en Jan niet, want die blijven bij nader 
inzien toch liggen in Duinkerke. Els had bij een weerstation gezien dat men mist afgaf  bij 
Dover! Wij denken dat die mist dan allang vertrokken is, als wij daar zijn! Dus varen we 
rond 7.30 uur uit,  nadat Jan even heeft geholpen de perikelen rond de verbinding met de 
“ vesper” op te lossen. Gewoon alles uit zetten en dan weer aan! Verbinding! Leuk al die 
apperaten, maar ze moeten het wel doen! Voor vandaag hebben we Grand Soleil brood, 
coupe large, 400 gr. bruin... ja lekker! Voorlopig gaan we op motor omdat het beetje wind 
wat er staat ook net tegen is. Straks voorbij Port Quest kunnen we iets vallen en is Dover 
net hoog aan de wind bezeild. En dan komt er toch een lekker windje! 11 - 16 kn. We 
doen een truitje aan, jasje erover en lange broek. Hardebolle scheurt over de “ dijck “, een 
ondiepte van 6m zo de shippinglane in. Bij een groot kolenschip is moeilijk te zien wat hij 
gaat doen: ligt hij stil, vaart hij erg langzaam .... Uit eindelijk draait hij en gaat hij richting 
port Quest. Achterons komt al een ferry. Ze draait achterons langs en wij kunnen zien 
waar ze uiteindelijk bij de witte krijtrotsen naar binnen gaat. We moeten nog iets onder 
Dover sturen, want de stroom verzet ons er van zelf  naar toe. En er staat een poep stroom, 
soms gaan we 9.3 kn over de grond. Door het water gemiddeld 6.0. En het zicht ... Het is 
prachtig om de witte krijt rotsen weer te zien! Mijn Go-pro doet het en soms zet ik hem 
aan/uit. Ben benieuwd. Wat nu niet precies wil is onze plotter. Merien krijgt hem niet van 
de ene kaart in de andere en denkt zelfs dat hij er niet meer op zit. Vorig jaar is hij ge-
upload, tenmiste dat wil zeggen... heeft hij een ander kaartje mee gekregen. Toen gingen 
we noord en alles was goed... nu we zuid gaan kan hij Dover Strait niet vinden? Gelukkig 
doet de AIS het en hebben we daarvan ook een kaart, waarop je jezelf  kunt zien varen. 
Die moet wel aan de stekker, want na 4 uur is de batterij een eind leeg. Gelukkig komen 
we daar op tijd achter. Maar wat dat nu is met die Plotter? Het laat Merien maar niet 
los ... Hij kan er niet van eten en drinken.

Woensdag Datum: 16 - 07 - 2014

Traject: Duinkerke - Dover



Onder de kant worden de golven wat minder en 
proberen we zo te sturen dat we net bij de westelijke 
haveningang uitkomen. We gaan als een krab naar binnen. 
Even aftuigen en daar komen Leni enWim ook al aan. De 
naam van de boot Maleachi klinkt leuk in het Engels. We 
krijgen twee plaatsen naast elkaar in het Grandville dock. 
Even later komen Lauran en Janny Rijk binnen met de 
Xion. Ik ga eerst eten, koffie drinken. Merien gaat eerst 
bellen met Ilse Ras over die plotter. Wim komt bij ons de 
engelse vlag hijssen en Merien geestelijk ondersteunen. Ze 
gaan op zoek naar een Raymarine winkel en het havengeld 
betalen. Uiteindelijk komen ze terug zonder iets, maar die 
man z’n zoon zou Wim bellen. Dat doet hij ook! Er kan 
voor een kaart gezorgd worden, maar dan wordt het 
morgenmiddag en zijn we € 300,- Pond armer. Dat gaan 
we niet doen! We gaan we op de kaart en de AIS!         
Nog even aan mijn teint gewerkt! 

Merien gaat nog een keer de plotter opstarten. Het laat 
hem maar niet los. Kaarten ... hij ziet er vijf  ... scrolt per 
ongeluk door en krijgt kaart Dover strait te zien. Klikt aan 
en hij doet het! He, he.... Computers is niet helemaal de 
sterkste kant .... maar dan heb je nog eens iets te verhalen!
Even de stad in om flappen te tappen. Fontein bij de pub, 
waar de kinderen ooit niet in mochten. Oh, wat was Bouw 
toen toch beledigd toen hij met Christoff  buiten moest 
blijven zitten. Dominique en ik zijn er toen ook maar bij 
gaan zitten, terwijl Merien en Dirk een pint gingen 
pakken. Ik koop een kaart voor Tante Tiny, maar eenmaal 
aan boord kan haar nieuwe adres niet vinden. Moet ik 
even thuis vragen. De XION schenkt vandaag een borrel. 
Tja, en dan zitten we even later met z’n allen op de 
Maleachi, waar het diner gekookt wordt voor zes. Alles bij 
elkaar gedaan en dan heb je vissoep - lamskoteletjes en 
irisch koffie na. Heel gezellig! Veel sterke verhalen en mijn 
Go Pro heeft prachtige beelden van de oversteek 
opgeleverd, alleen wat lang ... want ik dacht dat ik hem 
uitgezet had .... Nu alles even verwerken en de grote 
bestanden weggooien, batterij’s weer opladen, want 
morgen ochtend vertrekken we om 7.30 uur Hollandse tijd 
richting Eastborne. 



“     “Hardebol le”
Datum: donderdag 17 - 07 - 2014
Traject: Dover - Eastbourne

Gelukkig keek ik nog even op mijn telefoon of  de tijd 
nog niet was overgesprongen. Dat scheelt een uur met 
de wekker Nederlandse tijd. We zijn op tijd! Deze keer 
Grand- Soleil brood met thee als we al onder stoom 
liggen met het grootzeil op als slingerzeil richting 
Eastbourne. De zee is vlak, heel vlak dus ga ik mijn 
verslag bijwerken tot de accu leeg is. Merien fungeert 
deze keer als stuurautomaat en wordt regelmatig 
voorzien van koffie. Na 2 uur krijgen we echt de stroom 
mee. Het is echt een heel optocht van boten. We varen 
ver van de scheepvaart route onderlangs de kust naar 
Dungeness. Dat is een uitstekende punt met een 
kerncentrale erop. Merien gaat vissen! Hengel met 
paravaan hangt achter de boot. Soms zien we 
bruinvissen, maar die zijn te groot voor de paravaan. 
Han Stroo belt! De I-Pad geeft aan het warm te hebben 
en gaat het pas weer doen als hij afgekoeld is, zegt hij. 
Rond 12.00 uur komt er een Gale warning voor Wight. 
Niet in ons gebied dus, maar het is broeierig warm en 
een onweersbui vanavond met veel wind er in, zou 
gemakkelijk kunnen. We komen dar om 14.45 uur aan, 
hebben geen vis gevangen en geen wind gehad. We 
kunnen zo de sluis invaren. Automatisch gaat de zijkant 
waar we aan vast hebben gemaakt naar boven. 

Wat een prachtige ruime haven! De appartementen 
hebben een echt engels uiterlijk met de smeedijzeren 
hekjes, het zwarte hekwerk langs de kant, de “ oude “ 
lantaarns, een dickens achtig terras met hanging 
baskets. Prachtig! Het is groot, want er zitten meerdere 
havens achter de bruggetjes. Heel sfeervol. Goed over 
na gedacht ontwerp. Het wordt nu echt warm en ik 
zoek de schaduw en een beetje wind. Wij hebben een 
prachtig uitzicht op de sluis en genieten van wat er 
allemaal in en uit gaat. Mensen kijken bij de sluis. 
Rondvaart bootje met sturend mannetje en vertellend 
mannetje. Gelukkig zit er een luifeltje op voor de zon. 
De mannen gaan betalen. Geen koopje, geen internet, 
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geen WIFI, wel stroom. Even bij Leni koffie gedronken. Daarna gaan we met z’n zessen 
naar de supermarkt. Janny en Lauran zijn ook van de partij. Leni had al verteld dat de 
supermarkt erg groot was en 24 uur open per dag ... maar zo groot ! Dat had ik niet 
verwacht. Je kunt hier gerust een paar dagen verwaait liggen en dan heb je nog niet alles 
gezien! We nemen rosbief  mee en Janny gaat voor het nagerecht zorgen. We kopen nog 
postzegels voor een kaart voor Nelleke, want die heeft niet zo’n goed bericht gekregen na 
de scan. Ze zal weer onder het mes moeten! Aperitief  Maleachi. Ik teken de kaart. Leni en 
Janny verzorgen de tekst. Envelop gemaakt, adres gezocht .... Mannen steken zo wat de 
Hardebolle in de fik .... daar komt een rook uit het schuifluik maar ook een lekkere geur! 
Het vlees moest aangebraden! Ho ho .... dat kan ook wel wat rustiger! 
Ik maak de sla en de gebakken aardappelen komen er ook aan. Dat is weer smullen!
Het toetje van Janny is echt een aanrader: gebakken aardbeien met peper, pernou en 
slagroom en dat over ijs wat Lauran, hard trappend als een pizzacoureur op zijn fiets heeft 
gehaald! Het was echt een aanrader. We zijn benieuwd wat Janny nog meer voor 
verrassingen heeft? Morgen gaan ze mee naar Brighton.

Datum: vrijdag 18 - 07 - 2014
Traject:  Eastbourne - Brighton

Vanacht heeft het wel gewaaid en zelfs een beetje geregend, maar een gale warning was echt 
wat overdreven. De wekker is om 4.45 uur Engelse tijd gegaan, bijna 6.00 uur dus. Ik hoor 
Merien al aan de afwas en hij maakt het gastel schoon.We draaien alleen op de accu’s zo te zien. 
Gelukkig start de motor altijd op de aparte accu. Voor we uitvaren, gaan we eerst tanken. Het is 
rode diesel! We krijgen een afschrift van 32 liter. Dan staat de sluis nog op groen en kunnen we 
mee. Er vaart ook een Engelsman met vrouw binnen .... die doen dit waarschijnlijk één keer per 
jaar zo te zien. Doe je ogen maar even dicht. Buiten gaat het grootzeil op als steunzeil, maar het 
klappert steeds tegen de achterstag. We trekken er maar even een rifje in, dan kan het onder 
achterstag door. Bij Beachy Head ( uitstekende rots ) gaat Leni een paar foto’s van ons maken. We 
moeten we onder langs hun varen, seint Wim. Daarna gaat het ineens waaien! Dat zijn de 
beroemde winden om de rotsen. We krijgen ineens zeker 20 kn. Gelukkig waren we gereefd. Na 
een uur is het al weer over en moeten we weer op motor verder vanwege een gebrek aan wind.

We varen over de 0 - meridiaan. We gaan daar over van Oost naar West. 000.00.00 W



Gefilmd!
We zijn op tijd in Brighton, op tijd voor laag water. Dat 

is het nog niet en Maleachi loopt achter de ponton vast. 
Wordt losgetrokken en komt ons waarschuwen om voor de 
ponton te blijven. uiteindelijk mogen we daar gaan 
stapelen van de havenmeester en kunnen we aan ons 
middag programma beginnen. Iedere keer als je hier 
ergens aankomst, is het nog een uur vroeger! Lange dag 
heb je dan! We wandelen naar de Electric Railway. Jannie 
en Lauran gaan ook mee de stad in. Het treintje uit 1901 
rijdt langs het strand van de jachthaven naar de pier. Het 
leek wel een schoolreisje met bejaarden korting. Heerlijk 
een verkoelende wind door je haar zodat je de hele dag wel 
zou willen blijven zitten. Allemaal Uitstappen! 

Eerst lopen we naar The Royal Paviljoen. Wat een 
gebouw. Het is van een oude boerderij uitgegroeid tot 
verblijf  van Koning George. Hij hield van Oosters 
bamboe, vogels, versieringen, lampen en vooral van lekker 
eten. Zijn paleis heeft oosterse torens en is natuurlijk ook 
zo ingericht. Hier liet hij uit de enorme keuken banketten 
aanrichten voor zijn vele, diverse gasten. We mochten door 
de eetzaal, de keuken, de theaterzaal en vertrekken boven. 
Heel bijzondere combinatie’s van versieringen, 
wanddecoratie, vloerbedekking en inrichting. Naast het 
Oosterse kon heel gemakkelijk de engelse Empire stijl. 
Uiteindelijk werd koning George bespot en schonk 
koningin Victoria de hele inventaris aan de stad Brighton. 
In de eerste wereld oorlog was het een hospitaal. Ik vond 
het leuk om dit een keer in het echt gezien te hebben.

Door de nauwe, echte Engelse straatjes lopen we terug 
naar de Pier ... even he, he doen in een strandstoel. Het 
wordt een gewone stoel op een terras op de pier. Koffie en 
een tekening. Wat is het er leuk en gezellig druk. Badgasten 
op het strand, de kermis vol, terrassen vol ... het lijkt 
Frankrijk wel. Wat wil je met dit weer! We lopen weer 
terug naar het treintje. We kunnen zo mee en kijk daar ligt  
die grijze, bruine mevrouw nog steeds topless. Nu wel 
omringt door diverse mannen. Een eindje verder loopt een 
man helemaal bloot ??? Blijkt het naaktstrand te zijn. Voor 
het uitzicht in de trein hebben ze dat terrein afgeschermd 
met grote bergen grind. Terug aan de haven is het in de 
supermarkt aangenaam koel. Mannen kopen visjes die ook 
in deze verpakking zo in de oven kunnen. Na het aperitief  
op de Hardebolle staat het voorgerecht klaar op de Ixion. 
Janny heeft wel degelijk nog wat in petto: dit keer een 
corgette soepje met zalm. Hmmmm Heerlijk! 



We beginnen buiten, maar eindigen binnen. Eerst wordt de warmte verdreven door de 
wind... dan wolken voor de zon en uiteindelijk een korte maar hevige onweersbui. We gaan 
vroeg naar bed, morgen weer vroeg varen!

Datum: zaterdag 19 - 07 - 2014
Traject:  Brighton - Porthmouth

En we versliepen het! De wekker toch een uur verkeerd gezet: ipv 3.45 uur, stond hij op 4.45 
uur. Dan is het in Nederland 5.45 uur. Wim klopt ons wakker! We schieten een broek en een pak 
aan, plotter erop, stroom eruit, motor starten en wegwezen! Dat wegvaren viel nog niet mee vanuit 
dat hoekje .... Erg veel swell en de wind op de kant van de boot. Er moest even flink gemanoevreerd 
worden! Nog binnen in de haven zetten we het grootzeil en maar meteen het 1 e rif  er in, want er 
moet toch gemotort worden. Onderweg is de wind erg wisselend van richting. Uiteindelijk kunnen 
we ongeveer één uur zeilen en de rest op zeil en motor bij. Wind draait nu al naar het Zuid - 
Westen ... Nee toch niet hij komt uiteindelijk uit oostelijke richting. Als we door de 
“Bulderstreet” ( nauwe, smalle doorgang tussen rijen stenen) zijn breekt de zon door, maar ook het 
besef  dat we te vroeg zijn om naar Chichester te gaan. Daar ligt een zandbank voor, die nu maar 
een diepte heeft van 1 meter. We besluiten door te varen naar Porthmouth. Daar ligt een hele vloot 
van wereldomzeilers en zijn er haven feesten van de marine. Daar kunnen we wel eens kijkje gaan 
nemen van middag. De paradox uit Veere ligt hier ook. Wim en Lauran kennen hun goed en mevr 
verteld dar ze de WIFI - code heeft ontfutseld die bij de jachthaven hoort. Kan ik eindelijk weer 
mijn verslagen doorsturen naar jullie. Ook hebben we vanmiddag de tijd om te kijken of  we eerst 
op Wight gaan kijken of  doorvaren naar Weymouth en naar Lulworth Cove. Merien gaat eerst 
maar eens douchen. De WIFI - code van die mevrouw lijkt niet te werken. Dan maar in The 
Boothouse” , een kroegje op de hoek. Wij wat gebruiken .... code gekregen maar helaas pindakaas.

Geen internet verbinding mogelijk! Tja, dan hoop ik morgen in de stad een kroegje tegen het lijf   
te lopen, waar wij ook internet kunnen gebruiken.
In de kuip, in de zon, aan de 
kuiptafel ga ik werken aan mijn
aquarel van “ Brighton pier “.
Daarna is het aperitief  aan de 
kuiptafel Hardebolle en diner op
de Maleachi. Leni was weer uitgerust
Ze had ook alle namen van de boten
moeten spellen toen we de haven 
invoeren ..... Fonetisch.
Morgen blijven we hier nog een 
dag. Daarna gaat de Ixion naar 
Wight/ Cowes en wij naar Wight 
Yarmouth om nog verder westwaarts
te trekken vanwege het mooie weer
voor de komende week.



“     “Hardebol le”
Datum: Zondag 20 - 07 - 2014

Traject: Porthmouth
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Vandaag even een rustdag ingepland. Het is tenslotte 
zondag! De dag begint met een poetsbeurt. Om 7.15 uur 
begin ik aan de binnen kant. Even weer alles gesopt, de 
vette vingers van de kastjes en gestoft, alles weer geordend 
en gesorteerd. Merien neemt de buiten kant voor zijn 
rekening. Dan ga ik even douchen in de super badkamers 
hier allemaal bij het liggeld inbegrepen £30,- maar dan 
heb je ook wat. ( alleen geen internet ) Je hebt een 
badkamer voor jezelf: met douche, toilet, wastafel en 
genoeg ruimte om jezelf  aan en uit te kleden. Heerlijk!

Om 10.30 uur is er koffie op de IXION, gaan daarna 
de mannen om de boodschappen en doe ik nog wat aan 
logboekerij en voeg ik nog wat letters toe aan mijn aquarel.

Ook de kaart voor tante Tiny ligt klaar voor de 
post.Daar komen de kaarten van Leni en die van Nelleke 
nog bij als we langs een brievenbus lopen. We vinden er een 
nog voor we met het pontje naar de andere kant gaan. 
Prachtig beeld met die veerboot die net binnen komt. Leny 
maakt er een panorama van voor in de film. We kijken op 
de marine haven, de scheepswerven en “ The Warrior “ 
een zeilschip met stoomaandrijving. Aan de wal gaan we de 
marine werf  op, op zoek naar de “ Victory “ , waar Nelson 
de slag bij Travelsquer mee gewonnen heeft en daarmee 
zijn eeuwige roem. Constable maakte er een schilderij van 
toen het the Thames op kwam. We hebben het alleen aan 
de buitenzijde uitvoerig bekeken. Daarna zijn we naar de 
Outlet centra gegaan die ook gevestigd zijn in een andere 
soort werf. Allerlei haventjes zijn daar, bruggetjes en heel 
veel terrasjes en pubs. Gezellig dus. We zien hoe een dame 
van de Sinackertower abseilt en hoe twee heren, verkleed 
als dame de aandacht van het publiek weten te trekken, 
door zelfs hun sjarraltel te laten zien. Gaan we eens zoeken 
naar een kroeg waar je ook op internet kan? Wim heeft er 
een gevonden. We gaan binnen zitten in een soort gelag 
kamer en gaan proberen ..... Wim krijgt een balkje waar hij 
zijn telefoonnummer in moet voeren. Kan alleen met een 
engels nummer??? Bij Wim lukt het , bij de I- phone van 
Lauran en bij mij lukt het niet. Met mijn computer heb ik 
prima internet, maar kan geen verbinding krijgen. Na een 
half  uur geef  ik het op. Mijn computer voor niets mee 
gesleept! 
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Misschien toch nog eens proberen bij de Starbucks in Gospel? Daar stond Free Wifi op de deur. 
Maar eens een op het gemakje de koffie uitgedronken en even genoten van typisch Engelse 
sfeer. We nemen weer het pontje terug. Onderweg verteld Janny dat ze uit Kamperland 
afkomstig is. Ik vertel van tante Corre en ome Kees Wirtz. Blijkt ze jaren vriendin te zijn 
geweest met de dochter van hun, Janny een nicht van Merien! Leuk. De wereld is veel 
kleiner dan je denkt. De veerpont brengt ons terug naar Gosport. Terwijl de dames de 
coffeeshop bezoeken, lopen de heren alvast terug naar de boot. Het stadje is wat 
uitgestorven op zondag, maar de flappentap is open en ik het eindelijk mijn internet 
verbinding! He,hé..... Eindelijk kunnen mijn verslagen op de “ post “ Ik heb mailtjes terug 
van Ad van Neunen en Guus en Marianne, die in Zweden op het Gotha kanaal zitten. 
Leuk! Van Dominique lees ik de mail, dat het helemaal niet goed gaat met Ton z’n 
vader ..... en vergeet ik ze iets terug te sturen. Komt de volgende keer Dominique! 
Eenmaal aan boord drinken we weer wat op de schone Hardebolle en doen we een 
visschotel in de ovens bij ons en IXION. Daar wordt de tafel weer keurig gedekt in de kuip 
en hebben we heerlijk zitten smullen. Dat is toch een gemakkelijk receptje als je met veel 
bent. Daarna kijken we nog even het stukje film, wat ik al klaar heb en nemen alvast 
afscheid van hen. Zij gaan morgen de Hamble op en wij gaan door naar Yarmouth op 
White, want vandaar uit kunnen we gemakkelijk naar Weymouth nu het deze week nog 
goed weer blijft. We hebben er zin in! 

Datum: Maandag 21 - 07 - 2014

Traject: Porthmouth - Yarmouth

Voordat we vertrekken zet ik nog even mijn schets van de Spinackertower, die ik gisteravond 
maakte vanuit de kuip van Lauran en Janny in de verf. Ik denk dat het wel aardig gelukt is. Met 
een restje verf  smeer ik nog even een vis in, maar dan komt Merien zeggen dat we nu echt weg 
moeten. Janny en Lauran nemen de “ blauwe “ slotjes mee, om in de brievenbus van de 
havenmeester te gooien. Ze deden het trouwens toch niet meer .... Merien is over het hek moeten 
klimmen op de terug weg van de douche. Dat lukte hem toch nog vrij aardig! We maken los en 
varen de Solent op. Het weer is prachtig! Ze helder, een scherpe zon en een aardig windje van 
zo’n knoop of  8 en soms 10 of  11. Net scherp aan kunnen we Cowes net niet bezeilen.



We zullen dus nog een slag moeten maken. Dat doen 
we gelijk op met zo’n grote zeilboot, die meedoet aan de 
Clipperrace round the world. Daar zit bemanning op 
waarbij het er om gaat dat er meer wordt gedaan aan 
samenwerking tussen mensen van allerlei verschillende 
landen en om carakterbuilding. Leuk voor de foto’s en de 
film. Zij kruissen net achter ons langs en dan de slag erna 
kruissen wij voor hun langs ??? Bij Cowes komen we bijna 
in een zeilwedstrijd terecht. Veel Franse klassieke scheepjes 
zijn aan de start. We horen de kannonnetjes! Dan kunnen 
we Yarmouth in een keer bezeilen. Er was nog niet zo heel 
veel veranderd. De vorige keer toen we hier waren moest 
de kachel aan .... nu moeten alle ramen open en vinden we 
een heerlijke schaduw in de kuip. Even een tukje doen 
voordat we het dorpje ingaan. De Veerboot, de opstelling 
van de auto’s voor de haven ... de bankjes, hanging baskets, 
het kasteel, de schattige winkeltjes met houten speelgoed 
en fossiel hout. Ook het supermarktje was er nog. Voordat 
we de pier op lopen, drinken we nog een kopje koffie in het 
restaurantje aan de pier. Iedere plank er van is gesponsord 
door iemand uit het dorp of  van het eiland. Bij de VVV 
nemen we alvast wat folders mee. Eigenlijk zijn het meer 
prachtige boekwerken! Aan boord eens even doornemen, 
want we komen hier nog terug op de terugweg. Vanavond 
een eenvoudige maaltijd in de kuip van de Hardebolle: 
Kipfilet met sla en gebakken aardappeltjes. Bij Wim en 
Leni zit de warmte in de benen en ze gaan vroeg naar bed. 
Ik heb nog schilder kriebels en maak de aquarel van 
Brighton een eind af. Heerlijk buiten!  Wat een prachtige 
zomeravond! Wat een prachtige zeildag!

Datum: Dinsdag 22 - 07 - 2014

Traject: Yarmouth - Weymouth

Wat een prachtig licht scheen er gisternavond laat in de 
haven toen de zon bijna onder ging. Alle kleuren kwamen zo 
prachtig uit: het rood van de huiken, het wit van de boten en 
dat allemaal tegen de donkere achtergrond van de avondlucht. 
Dat is genieten! Er kwam zelfs een frisse avondbries de warmte 
van de dag verdrijven. Ik moest zelfs een vestje aandoen. 

Ook Bouw nog even gesproken door de telefoon. Ze 
hadden afgelopen weekend zoveel lol gehad met hun bootje! 
De plank die achter het bootje kan hangen werkt! En een 
pizzabezorger brengt Pizza’s van uit Kortgene naar het 
Kortgeense bos. Wat wil je nog meer!



Lekker geslapen! Ontbijtje, koffie, huik eraf, vuilnis 
weg gebracht en en daar vertrekken we. Stroom mee! We 
gaan eerst een fotoseccie Maleachi doen voor The 
Needles. Wat poseerde ze toch mooi! Ben benieuwd 
vanavond naar de foto’s en de film als we die inladen. Er 
staat nog te weinig wind om te zeilen, dus staat de motor 
bij en gaat Merien zijn hengeltje nog maar eens uitgooien. 
Helaas blijkt zijn experiment met een andere paravaan en 
lijntje te zwaar voor zijn hengel. Eruit dus en het andere 
lijntje er weer aan. De zon is heerlijk. Het is zo helder dat 
zelfs Merien zijn zonnebril op zet. Ook zien we van een 
eind de overfalls bij de kaap. De zee loopt daar van super 
glad tot  erg ruw, geen hoge golven, maar wel alle kanten 
op. Het is maar een klein stukje. Het is een combinatie 
van stroom en diepte verschil rond de kaap. Net als we uit 
de overfalls zijn komt er een bootje op de Maleachi 
afgevaren. Het blijkt “ The Range “ te zijn. Zij bewaken 
hier de kust omdat er schietoefeningen gehouden worden. 
We moeten een meer zuidelijke koers gaan varen, maar 
hij zegt er niet bij hoe lang. Na een paar mijl, gaan we 
weer naar binnen richting Lulworth cove. Nu komt er een 
bootje onze kant op. Het is weer een “ Range”. We 
moeten nog weer zuidelijker en nu krijgen we een 
foldertje/kaart met het gebied erop. We moeten echt een 
eind om, om in Lulworth cove te komen! Even later horen 
we de kanonnen en tanks vuren! Zo, dat klinkt echt 
serieus zoals dat vuurwerk in Duinkerke. Maar goed dat 
we op veilige afstand zitten! Na de 002.16. 24 W mogen 
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Als we er eenmaal zijn zien we prachtige rotsen, 
waar we door de smalle opening moeten. Binnen is 
het erg klein. Teveel boten liggen er al voor anker. 
Locals liggen op morerings. Strandje met veel 
zwemmers en daarachter boven wat huisjes. Meer is 
het niet. We filmen, fotograferen maar besluiten hier 
niet voor anker te gaan .... te weinig grond waarin 
het anker zich in kan graven, te veel boten, waar 
ankers inelkaar kunnen gaan, te weinig diep water 
en het strand met daarboven de krijtrotsen te dicht 
bij. Als het hier fout gaat..... We hebben het gezien, 
zijn er geweest maar varen weer buiten op weg naar 
Weymouth. Onderweg ziet Leni een ruiter te paard 
in de krijtrots. Ook zien we de enorme voorhaven 
van Portland, die in de 2 e wereldoorlog gebruikt is 
om alle troepen en materieel te herbergen voor D-
Day. Tegen vieren lopen we de haven van 
Weymouth binnen. Een schattig plekje! Strand/ 
Badplaats. Prachtige brede haven en steigers langs 
de kant, waar we ook kunnen liggen i.p.v. in de 
jachthaven in de stad. Wim roept op kan 12 en het 
kan, alleen mogen we niet naast elkaar. Van hieruit 
is het uitzicht prachtig! De krijtrotsen, de 
haveningang, het fort, veerbootje wat roeiend 
mensen van de ene naar de andere kant brengt, 
vissers met grote krabben in hun boot. sportvissers 
met hun bootjes, kleine zeilbootjes die naar buiten 
worden gesleept, leuke gekleurde huisjes aan de 
overkant, een baby in een hangmatje bij de 
voorburen, kortom “ Lovery”. Morgen blijven we 
hier nog een dag!



“     “Hardebol le”
Datum: woensdag 23 juli

Traject: Weymouth

Als we wakker worden, ligt die grote “ Cat “ achter ons 
nog lichtelijk te ronken. Hij onderhoud een veerdienst naar 
Geurnsey, een van de kanaaleilanden. De zon schijnt al 
volop naar binnen, de geur van vers brood en koffie vult de 
kajuit. Vandaag een rustdag. Proberen internet te vinden ... 
het slot te bezoeken en als ik mijn verslag zit te maken, meld 
Wim problemen met de rolfok. Hij moet in de mast om de 
boel te repareren. Wim moet boven in de mast toch echt 
even gefilmd worden. De problemen lijken snel opgelost met 
creatief  touwtje. Onze binnenste buren gaan om 15.00 uur 
vanmiddag vertrekken, dus moeten we aan boord zijn om 
even te verleggen. Wim zijn buitenste buurman vertrekt om 
12.00 uur. Nou dan weet je het wel ... Wij gaan hem daar 
naast leggen en hebben de rest van de dag om leuke dingen 
te doen. Vandaag is Sarah Remijn jarig ... even een 
cadeautje of  een mailtje ..... Het belooft een warme dag te 
worden, 28 graden maar vanavond kans op onweer, volgens 
de lokale radiozender. 

We lopen in de schaduw van de huizen, langs de leuke 
winkeltjes en galerie langs de andere kant van de haven. Je 
ziet grote en kleine mensen langs, op en over de kademuur 
met draadjes in de hand, vissen op krabben en volgens ons 
volksvermaak nummer 1 op warme dagen. Andere flaneren 
op hun manier langs de haven: lange jurk volgens de 
nieuwste mode, liefst met bloemetjes motief, hoedjes in 
allerlei soorten maten. materiaal, ook met en zonder 
bloemen of  voile.  Veel tattoe’s en mensen niet alleen met 
een overgewicht van de fish and chips, maar met  van die 
dikke voeten .... Er is nog een oude werf  met een helling 
baan en een brug. Verderop gaan we de trap op naar boven. 
Van daaruit heb je niet alleen een schitterend uitzicht over 
de haven, maar ook over het strand. Een drukte! Allerlei 
kleurtjes en de waterfietsen, die gisterenavond op het strand 
lagen, lijken allemaal in gebruik. Heerlijk! Je kunt nu goed 
zien dat we met de boot heel dicht bij het strand liggen. 
Vanavond nog maar eens een zwemmetje gaan doen? We 
lopen boven aan de trap verder door een prachtige tuin en 
komen zo bij een fort. We besluiten maar eens een kijkje te 
gaan nemen. Het zal binnenin wel lekker koel zijn. 

In het “ North” ford krijgen we al bij de kassa uitleg over
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wat we zoal kunnen verwachten op de verschillende verdiepingen. De route loopt eerst 
langs de ontstaans geschiedenis van alle forten op de Engelse zuidkust , inclusief  de “ 
Martello torens”. Ooit bedacht een minister dit plan voor de aanleg. Eigenlijk voor de 
dreiging van de Fransen, maar die hebben Engeland nooit aangevallen. Dat deden de 
Duitsers in 1940 wel, en toen is pas het nut van deze forten bewezen. 
Ook was te zien welke rol in Weymouth de 2 e wereld oorlog heeft gespeeld; de aanvoer 
van troepen en materieel ..... de hele stad was doordrenkt van soldaten, die allemaal 
moesten eten en drinken. De rol van enorme haven op Portland, de inscheping van de 
troepen voor D-Day. Een enorme operatie! Ook zijn we in de atoomschuilkelder geweest, 
die ook in het fort gebouwd is. In de 60 er jaren hebben de hippies het fort ingenomen/ 
gekraakt en er jaren in gewoond. Op de film zagen we nog een aantal van hen aan het 
woord. Het bleek een hele gelukkige tijd te zijn geweest. Prachtig! Op het terras drinken 
we, zachtjes opwarmend, een kopje koffie en na wat schetsen gemaakt te hebben lopen we 
de tuin weer in. In de warme stad op zoek naar een flappen tapper en een supermarkt, 
waar we i.v.m. de warmte een snel klaar menu kopen. Binnen in de boot is het 31 graden! 
Alle ramen open en de zonnetent gezet. Als ik de sla ga maken is de temperatuur gezakt 
tot 28 graden. Op ons “ terras” is het weer een gaan en komen van allerlei soorten bootjes 
en mensen die iets op het water zoeken: vissers, duikers, zwemmers, zeilers, dagtripjes en 
wat komt daaraan ...... een echt landings vaartuig boot met militairen! 
Na het eten doen we nog een avondwandeling naar de pier en het strand, waar een ijsje er 
nog gemakkelijk bij kan. Door de winkelstraten zoeken we die pub, waar je kan 
internetten??? Waar was die nou ook al weer? Gevonden! Binnen wat besteld en we 
hebben inderdaad snel en een super verbinding. Ik kan alle mail verzenden, maar vergeet 
Marja en Marijke. Die zullen nog even moeten wachten! Binnen is het er zo warm, dat de 
druppels van mijn voorhoofd op de computer vallen. Leni is naar buiten gevlucht en zit op 
een bankje in de schaduw. Aan de haven is er een gezellige drukte. Mensen op terrassen en 
op de muurtjes, maar men toch, ondanks verbod, een biertje drinkt. Maar ook fisch en 
chips eet. Hele goede sfeer! Bij de “ visaanlanding”  is een visser uit Frankrijk net bezig 
zijn kreeften potten te legen. De éénpotige kreeften gooien ze terug aan boord. De rest 
wordt opgehaald en verdwijnt in twee klaarstaande bestel busjes. Terug aan boord nog 
even nagenieten in de kuip en een aangename verkoelende wind, de klanken van de live 
muziek die ver over het water klinken en de nog krijsende meeuwen. Weer een zwoele 
zomer avond! De wekker gaat op 4.00 uur.



Als we om 6.00 uur Nederlandse tijd de haven uit varen 
passeren we de ronkende” seacat”. Wat heeft die toch een 
allemachtige agressieve vorm, bedenk ik. Buiten ben ik blij 
dat ik gegeten en gedronken heb. Er staat weer een heerlijk 
windje.( Iedere morgen steekt hier een frisse wind op, zo’n 
12 kn.( windkracht 4 ) Daar maken we nu lekker gebruik 
van maar het is volaan sturen en de boot goed op de 
golven  houden met een wind, die net niet hoog inkomt. 
Halverwege het traject loopt de wind op tot zo’n 20 
knopen. Tijd om er een rif  in te draaien. De punt/ kaap 
waar we om heen moeten komt al aardig in zicht. Nu 
mogen we gewoon door het “ schietgebied” omdat die 
oefeningen pas om 10. 00 uur beginnen. De overfalls bij de 
kaap zie ik nog niet. Misschien zijn ze er ook niet met deze 
wind en dit tij? 

Pas als we de kaap gepasseerd zijn zie ik ze; een lang 
gerekte streep de zee in met wild, woest water. Wit schuim 
er boven op! Hou je vast! Daar gaan we! De eerste golven 
kan ik goed opvangen. Dan krijg ik er een die tot op de 
voorzijde van het rubber bootje, wat boven op het dek ligt, 
kleddert. Gelukkig loopt het water door het gangeboord 
weg. Even kan ik de korte, hevige golven achter elkaar 
pakken en snelheid houden! Wauww dat gaat prima... je 
ziet er weer een paar aankomen ... even beetje afvallen, 
snelheid houden en de punt snijdt er door heen! Maar 
helaas ... een gemist, er zat een iets groter gaatje tussen en 
bammmm, volaan erin. Nu zijn we nat! Maar we houden 
snelheid en het eind van de overfalls is in zicht. Even het 
zout van je vel schudden en we zijn eruit! Ik geef  mezelf  
maar een schouderklopje; “ goed gedaan Meid!” We gaan 
weer hoog aan de wind richting White, nog steeds zo’n 8 / 
9 knopen over de grond ... een slag naar de kant en weer 
een naar White. Daar remt de Hardebolle in eens af.... 
Oei , wat is dat ... wat heb ik er nu aan vast zitten ... een 
kompleet wrak, groot stuk hout, enorme bos wier ?? 
Terwijl ik dat allemaal bedenk komt er een oranje bal te 
voorschijn... Een kreeftenpot! en daar varen we weer! Dan 
komen we weer bij witte krijt rotsen: er staan er een paar 
apart en lijken net appartementen. Er komen een paar 
jachtjes vanachter die krijtrotsen. Moeten we dan daar 
zijn? We maken nog een slag naar buiten om het geheel 
goed te kunnen overzien. Inmiddels is het rif  er al uit. 
Achter de krijtrotsen blijkt een prachtige baai te zijn, waar 
ankeren met ZW - wind heel goed mogelijk is. Nu zien we 
de ingang van Poole en ook de Maleachi komt er aan. 

Datum: donderdag 24 juli

Traject: Weymouth - Poole



Zij hebben met grootzeil en de motor bij moeten varen, omdat de fok niet uitgerold 
kon worden. Dat hadden ze na de reparatie niet meer geprobeerd. Blijkt nog niet 
helemaal goed te zitten. 

In de toegangsgeul komt een grote veerboot ons tegemoet. Gaat naar Cherbourg. 
Even later een “ seacat”. Langs de kant zien we duintjes en strand. Prachtig! We zijn nog 
lang niet in Poole stad. Op motor gaan we verder langs de kettingpont.  Hier is een 
enorm gebied waar je kunt mooren en ankeren. Eerst het grootzeil er maar eens af. Op 
motor langs een prachtig kasteel met toegangspoort. De Engelse vlag wappert fier. Het is 
gebouwd op het eiland Brownsea, waar ook veel vogels zouden moeten zitten. Tot nu toe 
heeft Merien de volgende soorten gespot: Oeverloper, grote mantelmeeuw, zilvermeeuw, 
reigers, visdiefje, zwarte kraai, scholekster en spreeuw. Dat valt eigenlijk wel tegen.... wie 
weet wordt de lijst nog aangevuld. We varen door naar een hele sjieke haven aan de 
binnenstad waar hele grote “ strijkijzers `’ liggen, al zijn het kleintjes vergeleken bij wat er 
op St. maarten rondvaart. Eerst nog even wat eten en een slaapje doen voordat we naar 
de stad gaan. In de warme stad gutst het water van mijn hoofd en we zoeken even 
verkoeling in een kerkje, waarvan de deur open staat. Concert! staat er. Het blijkt een 
orgelconcert te zijn met muziek waarvan mijn vader geen genoeg kon krijgen. Hij heeft 
die langspeelplaten helemaal grijs gedraaid! Alle registers open! 

In de stad is er markt. We kopen in een winkel van Sinkel een nieuwe gas aansteker 
voor Wim. In die winkel was werkelijk van alles te koop. Het pruilde zomaar uit de 
schappen. Maar ze hadden alles! Voor vanavond kopen we ingrediënten voor een 
maaltijdsalade in de supermarkt dicht bij de haven. We moeten ons vandaag heel rustig 
houden! Binnen in de boot komt de thermometer tot 32 graden. Als die gezakt is tot 28 
gaan we aan de maaltijd beginnen. Maar eerst even internetten, want deze dure haven 
heeft deze voorziening in het pakket... alleen het werkt niet of  onvoldoende. Ik krijg wel 
net een watt’s app binnen van Els en Jan Pleijte dat ze de haven van Dover zijn binnen 
gevaren en de champagne al leeg is! Ik heb ze maar een berichtje gestuurd met de 
felicitaties want een watt’s app lukte niet. Met Jikke ook even wat berichten heen en weer 
gezonden. Alles is goed en ze gaan vrijdagavond i.v.m. de verwachte drukte op de weg, 
rijden. ‘s Avonds werk ik nog aan mijn schilderijtje van Weymouth, hebben we livemuziek 
op de kade met verslaggeving van allerlei spelletjes op de fiets voor kinderen, line dansen 
voor ouderen en als klapper op de vuurpijl een groots vuurwerk. Zouden ze dat nu 
houden omdat wij voor het eerst in Poole zijn, of  ter ere van Els en Jan, die voor het eerst 
in Engeland zijn met hun eigen boot! We weten het niet, maar het is in ieder geval 
prachtig! Morgen gaan we aan een moorring liggen, hier in de baai. Het lijkt me 
geweldig!
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Merien is al gedoucht en ik heb lekker uitgeslapen tot 8.00 uur 
Nederlandse tijd. Heerlijk! Ontbijtje, koffie, nogmaals tevergeefs 
de WIFI uitgeprobeerd, afgewassen, wasgoed uitgespoeld, uit 
gewrongen en opgehangen. Merien en Wim pompen de 
rubberboot op. Om de beurt een poosje. Wat een 
samenwerking. Het lijkt wel of  Wim zijn sokken nog aan heeft! 
Op de film kun je zien, dat ze toch echt uit zijn! Daarna gaan ze 
samen boodschappen doen en nemen het karretje mee. Dat 
betekend: bier meenemen! Ondertussen typ ik mijn verslag uit 
en laad alle elektrische apparaten omdat we aan een moorring 
geen stroom hebben. Als de mannen terug zijn uit de stad 
vertrekken we naar de moorings waarbij we uitzicht hebben op 
het kasteel, de stad en de gehele baai. Wij hebben een moorring 
met bal te pakken. Bij Maleachi is het een iets ander verhaal. 
Daar zien we uiteindelijk een pikhaak op de moorring vast 
zitten... maar geen Maleachi meer. Merien schiet te hulp met 
het “ rubbertje “ , waar we een lang touw aan hebben 
vastgemaakt omdat de roeidollen er niet meer zo goed aan vast 
zitten. Alles lukt, en Merien wordt teruggetrokken aan het touw. 
Roeidol wordt gerepareerd, motortje bevestigd, benzine 
aangevuld en Merien gaat Wim ophalen. Dat kost hem bijna 
z’n vlaggenmast. Die is in ieder geval nu een stukje korter! De 
rondvaart van de “ Opa’s “ Prachtig! het lijkt de carib wel: het is 
net zo idyllisch, de temperatuur is goed, de zon, de omgeving, 
de wind, het water een bootje en een rubbertje.. wat wil je nog 
meer. Rondvaart boot komt langs. Andere boten trouwens ook! 
Om 15.00 uur krijg ik een rondvaart door de “ lagoon” en wat 
denk je .. varen we toch langs net zo’n boot als Dominique, een 
Mikado maar nu uit London. Jammer dat we niet op de 
strandjes mogen, privé eigendom! Daarna lekker zwemmen. Er 
moet een stootwil aan een touw, want er staat nu zoveel stroom, 
dat ik er niet tegenop kan zwemmen. Wel lekker even afgekoeld! 
Om 17.00 uur speelt Merien watertaxi en haalt Leni en Wim 
op voor de borrel en het avond eten. Hun koeling lijkt het echt 
te hebben begeven, zodat de op lossing in onze koeling ligt. Die 
hebben we trouwens nu uitgezet omdat we niet aan de stroom 
liggen. Als we aan de maaltijd salade beginnen, trekken donkere 
wolken over de stad. het zal toch niet zo zijn ... ja het is zo. Al 
dagen geven ze dit af  en nu komt het! Regen! Binnen eten we 
de salade en als die net op is en het weer droog is, wordt er 
Grand Soleil geroepen! Oeps , we schijnen op een moorring 
van iemand anders te liggen. Hij wil er nu aan vast maken en 
wij liggen er nog. We verkassen even, eten de aardbeien in de 
zon. Watertaxi Marine brengt de gasten weer thuis en we gaan 
lekker slapen .... Wat een rust hier!

Datum: vrijdag 25 juli

Traject:  Poole ( moorring )



“     “Hardebol le”
Datum: woensdag 23 juli

Traject: Blankenberge - Zierikzee

Lekker vers brood van de bakker, waar men in de rij 
staat om binnen te mogen. Even bij tanken bij de Aldi. Een 
mannetje, een rijdende boodschappen karretje achter zich 
aan trekkend merkt op dat hij ons niet meer bij kan 
houden.” Ik hoor dat u een Nederlander bent “, zegt hij....” 
waar komt u vandaan? “Oh uit Zeeland”, Wolphaartsdijk, 
daar heb ik nog eens met een 21 m lang zeiljacht aan een 
houten steiger gelegen, klopt dat”. “Hoe oud schat u mij”, 
gaat hij verder. Ik zeg dat ik daar niet aan ga beginnen. 
Merien zegt 76 jaar. Hij zegt: “ Meneer , ik ben 97 en de 
jongste thuis. Mijn broer van 107 had laatst moeite om de 
politie van zich af  te schudden in zijn Masourati”. Ja, ja ... 
Gelukkig zijn we bij het hek, en zijn weg.... Wat een fantast! 
Heerlijk! De haven meester komt vertellen dat er bij de 
laatste storm wel 50 cm zand in de haven is binnengekomen, 
Dat ze de haven ieder jaar helemaal leeg halen ... alle 
schepen weg en dan gaan baggeren! Dan is er koffie met 
echte Belgische koffiekoeken. Het water stijgt snel zodat we 
op tijd weg kunnen. Maleachi gaat gelijk mee, al moet hij 
tegenstrooms naar Vlissingen. Zij worden daar opgewacht 
door zoon Joos en kleinzoon Daan. Wij gaan via de 
Roompot naar Zierikzee, waar Bouw al een box besteld 
heeft voor ons. We nemen voorlopig afscheid .... Het is weer 
leuk geweest. Het was gezellig en het is ook goed om weer 
ieder zijn eigen weg te gaan. Daaaaag !

We zetten het grootzeil al in de haven, zetten de fok bij 
zodra we uit de haven zijn en moeten 30 graden sturen voor 
de koers naar de Roompot. Het is net niet plat voor de 
wind .. later wel en als dan de wind nog inzakt tot 10- 12 kn 
moet een poosje de motor bij.  Als we dan de stroom mee 
krijgen en het grootzeil over de ander kant kunnen gooien 
gaan we zo’n 9.0 kn over de grond. Net voor de 
Roompotsluis krijgt het jacht achter ons bezoek van de 
douane in een grote RIP. Als wij in de sluis liggen zijn wij 
aan de beurt. De map, die ik altijd bij me heb, kan eindelijk 
weer eens uit de kast. Hij noteert alles in een klein boekje 
terwijl we ondertussen een halve meter zakken. 

De deuren gaan open ..... We ruiken de Oosterschelde, 
het weidse, het glinsterende water, de dijken ... We horen 
Omroep Zeeland ..... wat is dit ook mooi!
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 Merien ruikt de stal. Maar hij mag nog niet. We bellen Bouw en Nicole dat we eraan komen!
Ze hadden al brood gekocht.... kunnen in box 30-31 en het restaurant BOAZ is besteld voor 

20.00 uur. Prachtig Hé! Lief ! Het zijn schatten van kinderen!
De zeilen gaan weer op! Zierikzee Here we come! Prachtig koersje ... ongelofelijk dat we toch 

de hele dag zomaar in ons T- shirt en korte broek konden zitten! 2 maal doen we een 
stormrondje in plaats van een gijp omdat de wind toch weer toegenomen is tot 20 kn. Daarom 
deden ze de waarschuwing 6 er  nog niet af !. In het havenkanaal bij de palen halen we het 
grootzeil binnen en als we weer omdraaien zien we het licht van de sluis op rood gaan en de 
deuren dicht! Dat hebben we nog nooit gehad! Het zal maar voor even zijn ... want het is bijna 
hoogwater. Ze kunnen toch moeilijk de stad onder water laten lopen? Bouw belt: Nou doen ze 
net de deuren dicht .... zit ik hier met champagne en het aperitief  !!!  Nou ja! Komt wel goed. 
Hardebolle gaat tegen het remmingswerk en maken van de nood een deugd! We gaan alvast 
verkleden voor vanavond ... eten nog wat en horen nog een prachtig verhaal over kanaal 18 
Roompot sluis; Mevr. X roept Roompotsluis:” Mogen wij eerst naar binnen, want de achteruit 
doet het niet zo goed”. Laat u dan het licht op rood staan? Mevr Roompotsluis antwoord: Welke 
boot bent u, want ik zie er wel zes”. “ Wij zijn het naast die rode ... de Bavaria! Mevr. 
Roompotsluis: “ komt u maar door, het licht staat op groen! Even later .... Mevr X ... “ 
Roompotsluis, nu doet onze motor helemaal niets meer ... heeft u misschien het telefoonnummer 
van de KNRM ?  Hoe dit allemaal is afgelopen weten we niet .... maar de boot van de KNRM 
ligt nog geen 100 m van de Roompotsluis ... ha , ha ...

Onze sluis gaat weer open en om 19.25 uur meren we af  in Zierikzee. Bouw en Nicole staan 
op de steiger om ons aan te pakken. Sammy kwispelt zijn staart uit zijn lijf, zo blij is hij. Ik ben 
ook weer blij hen te zien. We zijn allemaal blij! Onderweg naar het restaurant praten we bij, 
tijdens het eten ... en we zijn nog lang niet uitgepraat. Morgen wil Nicole echt naar Colijnsplaat! 
Ze heeft Zierikzee nu wel gezien! En vrijdag misschien naar Goes ... Kunnen we Jikke en Fam 
vragen .... Ik zal Jikke vragen hoe die zit met haar programma en hoe we daar in kunnen passen.

Morgen moet ik nog wel even naar de kapper ..... in Zierikzee.



Ondertussen zijn we bijgepraat ... Met Bouw en Nicole
naar Colijnsplaat geweest ... Naar het Goese sas 

gevaren waar Jikke en Michel met de kids zijn geweest. 
Goed iedereen weer te zien. Vivian was wel zo ... groot 
geworden, zei ze. Renee lacht, kruipt vanuit zit en trekt 
zich op. Ze is heel lief  en lacht guitig met haar stralende 
blauwe ogen. Simone is behulpzaam, blij met haar Engelse 
boek, vangt krabben als geen ander en speelt bij het 
restaurant met vriendjes en vriendinnetjes die daar 
toevallig ook zijn. Vivian vind de pruimen interessant, ik til 
haar op om ze van de boom te plukken en wrijf  ze 
blinkend aan mijn broek, zodat ze die op kan eten. Ze 
ontdekt een appelboom en kan daar zelf  de appels van 
plukken. Als we gaan eten is het gezellig en genieten we 
ervan dat iedereen er weer is. Zo is het weer fijn om zo “ 
thuis “ te komen. Heerlijk! 

Ondertussen liggen we in Goes ... zijn weer heel wat 
bekende tegen gekomen in de stad. Doen ons verhaal en 
zij het hunne. Het is een fantastische vakantie geweest, 
waar we hebben genoten van alle indrukken, voorvallen en 
avonturen. Als niets vanzelfsprekend is .... kun je je blijven 
verwonderen ..... Dat willen we nog een poosje zo houden!

Ik hoop dat we jullie een beetje mee hebben kunnen 
laten genieten .....

We doen nog een weekje in het Zeeuwse .....
                     tot ziens!!!



“     “Hardebol le”
Datum: Zaterdag  26 juli

Traject: Poole - Lymington

Toch nog een groots vuurwerk boven Poole gezien 
gisteren avond! Daarna grootse stilte, prachtige sterrenhemel 
en sirene rust! Net voor de wekker ging vanmorgen kregen 
we een berichtje van Jikke dat die met Michel en de kids 
weer goed thuis waren aangekomen. Gelukkig! Het is toch 
altijd weer een hele reis! Ontbijtje, warme broodjes uit de 
oven. Om 8.30 uur vaart Wim al langs. Wij gooien los en 
varen op motor met het bootje er achter door het smalle, 
ondiepe geultje onder langs de kust. Het is nog 12 mijl naar 
de Solent. Het is heel rustig ... Pas later zetten we de zeilen 
op. Ik ga maar even computeren. Het blijft rustig want op 
zeil lopen we met 11/12 kn wind maar 4,5 knopen. Dat gaat 
het niet worden! het motortje hangt nog aan het 
rubberbootje en werkt als een volle emmer water, die er 
achter hangt! De moter moet stand- by blijven, zeker als we 
door het geultje bij het ford de Solent op varen. Gelukkig 
hebben we de stroom mee. Motor bij is  ook goed voor de 
koeling, die weer op strtoom kan draaie als we in Lymington 
zijn. Men vaart met drie veerboten de route Lymington- 
Wight. Steeds moet er een wachten om binnen te gaan. Wij 
wachten achter de veerboot en varen zo mee naar binnen 
door het smalle geultje. We mogen van de havenmeester nog 
net op de kop van de steiger drie dik gaan liggen.... maar het 
is gewoonte hier te bespreken! Bootjes varen af  en aan! Als 
we eenmaal liggen gaan we het stadje bekijken, maar blijven 
steken voor de poort om binnen te komen. We hebben nu al 
een code nodig om door het hek te gaan! Aardige 
Engelsman gaat voor ons de code halen, kunnen we de 
havenmeester gaan betalen en de stad in. Weer met vier 
man op het kantoor en blijven we keurig alle gegevens weer 
opnieuw invullen. Leni en ik lezen in de folder dat WIFI 
aanwezig is maar admosferische storingen kan vertonen. Dat 
is hier op iedere haven het geval! Maar goed dat Merien dit 
jaar geen offerte uit moet brengen! In de folders beloven ze 
van alles, maar men loopt hier op dit gebied toch echt mijlen 
achter! Het is warm als we de stad inlopen! Pfff  ... Op de 
andere jachthaven staat een hele grote Grand Soleil op de 
kant, een erge big brother! Dan de kaai ... o,oh wat schattig 
allemaal. Leni en Wim waren hier 20 jaar eerder geweest, 
maar was het niet zo druk. Weer allerlei mensjes die aan het 
vissen zijn
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op krabben. Leuke winkeltjes en zelfs een watersport zaak. We kopen er twee vistuigjes om 
krabben te vangen. Een voor Simone en een voor Vivian. Renee is nog te klein. Daar 
moeten we nog iets anders voor zien te vinden. Wel hele leuke winkeltjes. Als Jikke nog 
een maritieme plee had, zou ze hier zo kunnen slagen! Het is markt! En we denken een 
Wifi koffie tent te hebben gevonden. Te moeilijk inloggen en we zijn weg nog voor we iets 
bestellen. In de andere Coffieshop”Costa” is het heerlijk koel en al lukt internet niet 
vanwege de code .. de koffie is heerlijk en je komt binnen in deze temperatuur helemaal 
bij! Flappen worden getapt en boodschappen gedaan. Een droogworstje verkopen ze hier 
niet. Wel hebben ze lekker brood en vlees in de aanbieding. We slaan voor 2 dagen in. 
Morgen gaan we weer aan een mooring op de Beaulieu River. ( Een naam waar ik mijn 
tong over breek ). Vanavond eten we op de Maleachi. Heerlijk! Lamcobs, bonen, sla en 
gebakken aardappelen met aardbeien en slagroom na. Terwijl de mannen koken, laden de 
dames de foto’s en film in. De film met de Gopro is leuk geworden. Andere film trouwens 
ook. Nog weinig tijd om te plakken en te knippen. Het weer is gewoon te mooi! Gelukkig 
is er goed materiaal genoeg! s’Avonds leggen we nog een kaartje en blijkt de kuiptafel net 
groot genoeg. Ik was de gelukkige winnaar met een record aantal punten ( 505 ) in 
Amerikaans jokeren. Binnen op de Hardebolle is de temperatuur gezakt tot 24 graden... 
genoeg om lekker te slapen. Wel te rusten!

Datum: Zondag  27 juli

Traject: Lymington - Beaulieu River

Nou ja .... Ik dacht lekker te gaan slapen maar eerst was er nog een vuurwerk! De buren op de 
Bavaria kwamen net aan toen wij te kooi gingen. Ik dacht: ga toch nog maar even mijn foto’s van 
teksten voor zien en alles weer bij elkaar zetten, want nu heb ik stroom en hou ik het goed bij. 
Net toen ik aan de foto’s van Leni wilde beginnen bleek mijn accu leeg. De buren op de Bavaria 
hadden net “lang zal ze leven gezongen” .. dus heb ik de computer aan de stroom gelegd en 
mezelf  te slapen. Om 8.30 uur vertrekken we weer! Voor de haven van Lymington blijkt nu 
ineens een groot schorren gebied te zijn met geulen en prielen. Mooi! Gisteren was daar met 
hoog water bijna niets van te zien. We zetten zeil en met het motortje nu niet meer aan het 
rubberbootje gaan we een stuk harder. Soms 8.0 kn. over de grond! Zijn we dan niet te vroeg bij 
de ingang van de Beaulieu river? We zien al grote schepen over de ondiepte bij de ingang varen, 
dus kunnen wij ook! Over het rode lijntje van de plotter hou ik 3,1 meter water. Het is maar een 
klein eindje en dan hebben we weer water genoeg. De rivier loopt wel 5 mijl diep, kronkelend het 
land in. Het is prachtig: Eikenbossen, strandjes, slikken, schorren, grasland, heuvels, prachtige 
grote huizen, riet, paarse schorreblommen, bruggetjes, steigers, een pracht gebied zo onder de 
rook van Southempton. We leggen Hardebolle aan een moorering en Maleachi ligt iets verderop. 
op.



Merien had onderweg zeekraal zien staan en schiet nu het 
bootje in, neemt de roeispanen en verdwijnt in een geultje. 
Trekt het bootje op de kant, zakt tot aan zijn knieeen in de 
modder en gaat met emmer en mes de toppen van de 
zeekraal snijden. Dat zal smaken vanavond! Ondertussen 
reken ik £20,- af  met de havenmeester, maak schetsen en ga 
schilderen. Als Merien terug is ... komt er een boot langs, die 
roept: hé, hé ... Merien ! ... Het is Raff  van Dessel met 
Carien ..De Maleachi is ooit van Raff  z’n vader geweest.  Ze 
hebben net Peter en Vera afgezet in het dorp ... die moesten 
maandag weer gaan werken. Alles goed! Zijn naar Lands End 
geweest! Gaat over drie weken weer voor zichzelf  beginnen in 
het ijzer! Raff  blijft toch graag een beetje bluffen! ‘s Middags 
nemen we de watertaxi naar het dorp waar een museum 
jachtwerf  is en ooit het schip van lord Nelson gebouwd blijkt 
te zijn. Aan de haven is het gezellig druk. Een piep klein 
cottage langs de kant van de rivier, was het badhuis geweest 
van George de zoveelste. Dan komen via een Public footpad 
op de “ werf  “ , waar uitsparingen in de grond het dok aan 
geven en op de kant stonden de huisjes van het personeel. Dat 
bleken hele families te zijn, die hier eeuwen lang gewoond en 
gewerkt hebben voor de werf. Ze maakten deel uit van het 
museum en met hun prachtige poppen maken ze de situaties 
van toen heel echt na. Die Engelsen kunnen dat als geen 
ander. Ook de geluids- en geur effecten worden nagebootst. 
In de tweede wereld oorlog bouwde men hier motorschepen. 
De grote huizen werden bewoond door jonge mannen in op 
leiding voor de Navy. Gelukkig is nu alles weer voor de 
recreatie. De havenmeester neemt de kaarten van Leni mee, 
naar de brievenbus op het dorp. Weer in de watertaxi en wie 
komen we daar tegen!!!! Martin en Janine Gijzels! Nou ... 
jullie hier. Zij varen richting dorp , wij richting boot. Als we 
aan boort zijn  komt Lars even later met het rubberbootje een 
praatje maken. Waar ze zoal geweest zijn ... leuk! Vanavond 
koffie op de Hardebolle... 20.30 uur Hollandse tijd! Als wij 
ons koningsmaal: gebakken aardappelen/ zeekraal en 
karbonade op hebben en de afwas is gedaan komen de 
Gijzeltjes met vijf  personen in het rubbertje naar ons om de 
koffie! Het is geweldig! verhalen worden over en weer 
uitgewisseld. Ze zijn net een week onderweg. Zijn Jet en 
Jeroen nog tegen gekomen in Dover! Zij gaan ook nog naar 
Wight / Yarmouth en gaan ook met de Rover- kaart bussen.... 
Dat gaan wij ook doen, dus komen we elkaar vast nog weer 
tegen. Net voor de avond valt is iedereen weer terug op zijn 
eigen boot. Je had ze moeten zien zitten: vijf  man in een 
rubberbootje. Prachtig!Het was gezellig , maar voor het eerst 
hebben we met een vestje aan in de kuip gezeten!



Soms dreigen er donkere wolken voor de zon. Ook waait 
het behoorlijk, zoals bijna iedere morgen. Nog zeekraal 
snijden met Lars van de “ Splendid” gaat niet meer lukken 
vanmorgen. Het water staat nog te laag om met het bootje in 
het kreekje te varen ... en je krijgt er een paar vieze voeten 
van ... tot aan je knieeen onder de modder! “ We bewaren 
het voor Yarmouth “ ,roepen we als we naar de dieselpomp 
varen. Eerst maar even tanken voordat we de rivier weer 
afvaren. Rond 11.00 uur moeten we bij de uitgang zijn. Een 
uur later dan gisteren ... dan hebben we genoeg water om 
over de drempel te gaan. Net voor de uitgang zetten we op 
het breedste gedeelte het grootzeil. in het geultje hebben we 
3,4 m water. Genoeg dus om weer de Solent op te gaan. Fok 
bij en tegenstrooms naar Yarmouth. Het is maar 10 mijl. Ze 
geven voor later op de dag nog windkracht 8 af  volgens Wim 
terwijl wij het idee hebben dat de wind alleen maar afneemt. 

In Yarmouth krijgen we een super plekje maar we blijven 
ook voor 2 nachten! Achteraf  kun je beter maar voor een 
nacht tegelijk afrekenen, want dan krijg een bon met £5,- 
korting voor een volgende overnachting! Reken je 2 nachten 
tegelijk af  ... dan geld dat niet??? De mannen moeten er 
maar eens om lachen. Ik ga er wassen want als er twee 
machines niets staan te doen .... en twee drogers ... Om 
15.00 uur is de hele was, inclusief  schoon bed gedaan en ligt 
alles weer in de kast. Kunnen we er weer 14 dagen tegenaan. 
Op de Maleachi hebben ze koffie en ondertussen heb ik ook 
nog internet binnen gehaald. Even boodschappen doen in 
het schattige dorpje. Leni heeft er een tekening van gemaakt. 
De borrel is vanwege de koeling op de Hardebolle. Als de 
mannen gaan koken doe ik nog even het internet. 
Dominique schrijft dat Ton momenteel in Oostende is 
vanwege de zeer slechte gezondheids toestand van zijn vader. 
Oeps! Er zijn leukere dingen op de wereld, maar ook voor de 
minder leuke zaken zijn we wel eens aan de beurt. 

Verder kan ik gelukkig weer eens wat belevenissen de 
wereld in sturen. Dit maal in plaats van kaarten, schrijf  ik. 
Kaarten staan hier erg vergeelt in de winkel en een postzegel 
is al snel £ 2,- ... Het is niet anders. Als ik klaar ben staat de 
maaltijd al weer klaar op de Maleachi. Het begint met een 
heus voorgerecht: Ham met meloen. Het hoofdgerecht zijn 
de bekende specibonen met kaas, spek en tomaat ... want die 
moesten ook op. Er is een vruchtensalade met slagroom na. 
En ondertussen ... want vanuit de kuip van Maleachi is er 
van alles te zien .. die hebben ook een pracht plek!

Datum: Maandag  28 juli

Traject: Beaulieu River - Yarmouth



 We zien de bemanning van de Highwayman uit Arnemuiden terug aan boord komen 
en hun regen tentje zetten. Ook zien we een “ rubbertje” achter de boot hangen en 
onder dat witte hoesje ??? Zou dat zelfs een buitenboordmotortje zijn?? Teerd en Caatje! 
Merien roept en ja hoor, we zijn gesignaleerd. 

En dan was ons het al eerder opgevallen ... maar vanavond weer bevestigd. We weten 
dat je niet mag oordelen over anderen maar we signaleren toch weer dat Engelsen niet 
zulke bedreven watersporters zijn, dan dat we altijd dachten. De meesten hebben de 
grootste moeite met aanleggen! Ze komen de haven binnen varen en weten dan ineens 
niet meer wat ze moeten doen. Vandaar dat de havenmeesters in de bootjes dan ook 
tegen ons zeggen aan welke kant we de stootwillen moeten hangen en varen ze helemaal 
voor ons uit... nu snappen we het. Het is eigenlijk voor de Engelsen bedoeld. Die hangen 
alle stootwillen aan één kant, weten niet welke kant hun schroef  op draait... al van meters 
afstand worden er grote bossen touw naar de kant of  een andere boot gegooid in de hoop 
dat die er iets mee doen. Soms wordt het andere schip bijna midscheeps geramd... Het 
blijft ongelofelijk om te zien. Als men dan een touw belegd, draaien ze het alleen een keer 
of  vijf/ zes rond een bolder en dat is het dan. We blijven ons over hun kunsten 
verbazen.... Maar ondertussen gooit een donkere lucht bijna water in ons eten. Gelukkig 
valt het mee. Ook die wind die Wim zei is uitgebleven. Wel vond ik een “ deuk “ in de 
balkjes van de barometer toen ik de foto’s van de dag aan boord ging inladen. Morgen 
blijven we hier en gaan met de bus het hele eiland doen: Ik moet nog rood zand halen in 
Alum Bay, de bereboten en de viswinkel bekijken in Bembridge, natuurlijk nog even naar 
Cowes, waar 2 augustes de Cowes week begint .... 

LOGBOEK HARDEBOLLE 7	
 ZOMER 2014



“     “Hardebol le”
Datum: dinsdag 29 juli

Traject: Yarmouth

Als ik vanmorgen naar de douche loop is de haven nog 
in diepe rust. Jammer dat de douche te kort was om mijn 
haar met warm water helemaal te spoelen, maar gelukkig 
kan je dat met koud water ook en ben je sneller wakker. 
Toen ik Wim tegen kwam in de hal van de havenmeester zei 
hij dat het een bewolkte dag zou worden. Ideaal dus om te “ 
bussen” . Om 9.00 staan we op de steiger en lopen we naar 
het busstation hier op de haven. We kopen een “ rover” a £ 
10,- , waarmee je de gehele dag over het eiland kunt crossen. 
in en uit kunt stappen wanneer je maar wilt.! We gaan eerst 
om zand in Alum Bay. Mijn rode zand is op en daar 
verkopen ze het. Helemaal boven in de dubbeldekker gaan 
we zitten en voorin zijn nog twee plaatsen vrij. Die plek 
gebruik ik om te filmen met de Go-pro. Ik hoop dat dat lukt. 
Door  de dorpjes, over steile hellingkjes en haakse bochten 
bereiken we Alum Bay. Twee zakjes zand met verschillende 
kleuren. Voor 8 pond weet je het en kan ik dat weer 
verwerken in mijn schilderijen. We gaan nog even verder het 
terrein op: Voor kinderen veel te doen; draaimolens, ballen 
waarmee je over het water kunt lopen en de kabelbaan. Een 
uitzichtpunt vanwaar je kunt genieten van: de Needles, 
waarvan de echte “ naald “ al heel lang geleden is 
afgebroken. Dan stappen we weer in de bus die ons terug 
brengt naar Yarmouth en vandaar weer verder rijdt naar 
Newpoort, de stad in het hart van het eiland. Daar gaan we 
over stappen op de bus naar West Cowes. We kunnen met 
z’n vieren boven in/ voorin zitten. De zijraampjes gaan 
open.. Het is warm in de zon, al hadden ze bewolking 
afgegeven volgens Wim. De bus stopt regelmatig om mensen 
in en uit te laten stappen. Onderweg neemt de bus alle 
takken van de bomen en struiken mee, die laag hangen. Ook 
de hagen zijn niet veilig, als er een tegenligger aan komt. De 
motor van de bus brult automatisch harder als hij op moet 
trekken voor een heuvel/ steile helling. Vanuit ons 
gezichtspunt bovenin/ vooraan blijft het rijden over die 
smalle wegen en haakse bochten een vreemde ervaring, 
gevaarlijk zelfs. Ik krijg in dit uur steeds meer bewondering 
voor het beroep buschaffeur. Hortend en stotend de hele dag  
in je zwarte pak, in die warme bus en maar beleefd blijven! 
De wegen zijn hier minstens net  zo slecht als in België,
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Wij zijn echt verwent! In west Cowes nemen we de kabelpont naar Cowes. De kastjes op 
de pont die gevuld zijn met collages van school kinderen hangen er nog steeds. Volgende 
week beginnen de zeilwedstrijden in de Cowes week. Lopend langs de havens, de 
winkeltjes, de beroemde fotograaf, de pier van de koningin, de blinkende, koperen 
opgepoetste kannonnetjes voor de burcht van het wedstrijdcomité. Even een salade eten in 
een gezellig pubje en weer verder. Bij het wachten op de bus komen Merien en Wim in 
gesprek met een echtpaar, wat de boot heeft liggen in Woottonkreek. Die blijkt helemaal 
droog te vallen, dus hoeven we daar niet naar toe. En Bembridge? ‘ Nou” zegt die man, “ 
als je daar straks toch langs komt, zou ik het maar even vragen aan de haven meester, en 
hij wijst op de kaart van de bus aan, waar we moeten uitstappen. Hij geeft ons zijn kaartje: 
Bernie Forward, group Captain ... Zo gezegt zo gedaan. In Bembridge de havenmeester 
opgezocht. Aardige man met hele grote oren geeft uitleg en zegt dat het allemaal moet 
kunnen. Gelukkig maar, want ik zag mijn schilderij van de “ bereboten” helmaal in rook 
op gaan. In de schaduw op een bankje, wachtend op de bus, zien we hoe fietsters op de 
smalle wegen met hard rijdende auto’s hun leven riskeren. Eenmaal in de bus doe ik 
regelmatig achter mijn zonnebril even mijn ogen dicht. Erg vermoeiend zo’n busreis! 
Eindelijk terug in Yarmouth raken we verzeild in” the Kings Head”, een hele gezellige 
pub, met lage plafonds, grote tafels met zes stoelen er rond, wel drie open haarden en een 
bar waar je zelf  je eten moet bestellen. We gaan allemaal voor lams coteletten, wijntje en 
water erbij! Dat smaakt! Engelsen, die net terug zijn van de Carib nemen de tafel naast 
ons. Eenmaal aan boord doen we nog koffie en genieten nog even na van deze dag.

Datum: woensdag 30 juli

Traject: Yarmouth - Bembridge

Douchen, busje gas halen bij de havenmeester. Merien moet alleen nog eten en dan is hij er 
klaar voor, zegt hij. Ik ben er ook klaar voor. We gaan vandaag in Bembridge zien te geraken. 
Eenmaal buiten staat er een lekker windje en stroom in de poep!! We worden gewoon gelanceerd 
( 9 kn over de grond ) Als we zo doorgaan zijn we veel te vroeg in Bembridge en gaan we er 
korter over doen dan de bus gisteren. Maar achter Cowes valt de wind bijna helemaal weg en 
drijven we wat op de stroom. Boterhammetje er bij, bakje koffie en drijven maar ... we zijn toch 
te vroeg om door de geul te komen. Bij het fort kan ik op een vreemd voorwerp gaan sturen wat 
ik in de verte zie. Het lijkt wel een huifkar, maar dan op palen in de zee. Later blijkt het een 
station van de reddingsdienst te zijn. De Halberg Rassy, die ons eerder voorbij ging, ligt te 
wachten voor een paal met een geel kruis op. 



Wij ruimen nog even de zeilen op en gaan dan achter de 
Rassy aan, die heel voorzichtig van het kruis naar de groene ton 
aan het sturen is. Het is 3 m ... 2,7 .... even zie ik 2,4 m maar we 
lopen niet vast! Het is maar een klein stukje ... dan zijn we weer in 
een geultje wat naar de haven slingert. Aan beide kanten van het 
geultje is er een prachtig zandstrand met schattige groene 
badhuisjes. Het geultje wordt steeds smaller en weer zien we maar 
2,4 m op de meter. Bij het smalste gedeelte een tegenligger en veel 
zwemmers, zonaanbidders en optimisten zeilertjes vanaf  het 
strand. Het ziet er allemaal heel goed uit. “ Bij de scherpe bocht 
goed de rode kant aanhouden”, had die man gezegt. Dan doen 
we dan maar en het gaat goed. In de verte zien we een lange 
steiger, waarlangs we afmeren. Diepte 4,2 m. De steiger ligt op 
een “ diepe put” en er is water en stroom. In de verte zie ik mijn “ 
Bereboten “ al liggen. Die gaan als alles goed gaat vereeuwigd 
worden. 

Maleachi komt er ook aan en komen langszij. De 
havenmeester waarschuwd dat hij wel eens in “ The Mud” kan 
komen ... maar dat we nemen voor lief. Als ik voor ons een boot 
met Engelsen aan pak, bedankt die meneer me wel drie keer. We 
gaan eten, koffie en naar de havenmeester voor de nodige 
informatie en betalen. Het is hier £ 29 ,- incl. stroom. Als de 
mannen het dorp gaan verkennen en de hoogst nodige 
boodschappen meenemen doe ik nog wat schrijven en Leni een 
wasje. Als we klaar zijn gaan we zwemmen. Dat is zomaar net 
achter de loodsen. Daar ligt het strand al. Trapje af ! Beetje zand, 
beetje grind, helder water en geen kwallen. Heerlijk!

Ouder echtpaar gaat ook een zwemmetje doen. Dame haalt 
van onder water haar flip-flops te voorschijn en stopt ze bij haar 
boezum tussen d’r badpak. Het kost haar meer moeite om ze 
terug aan te doen. Douche met restje shampoo gevonden om het 
zout nog even af  te spoelen. Op de boot wachten onze 
echtgenoten achter een grote, koude pint. Het was afzien in het 
dorp, want ze waren met de haventaxi afgezet op het strand en 
moesten door het zand verder ... Helemaal niets voor Wim. Als de 
mannen gaan koken, filosoferen de vrouwen hoe we straks die 
bereboten gaan bekijken.... ze komen al een beetje droog te 
liggen. Gaan we met het bootje of  op de fiets? Als we klaar zijn 
met eten, wordt het toch de fiets. Van water is nauwelijks nog 
sprake, de hele baai is drooggevallen ... alleen rond de steiger staat 
nog een beetje water. ( 1.7 m ) Het is prachtig! Stenenrand, groene 
sla, klappers, touwen met boeitjes en scheef  gezakte bootjes in de 
slik. De geur van laag water. Langs het pad van de haven fiets ik 
over een smal padje naar de bereboten. De meeste zijn “ 
woonboten” met fantasie volle onderstellen. Sommigen liggen op 
een bed van zandzakken om scheef  vallen te voorkomen. Er zijn 
er twee die dienst doen als bed and breakfast, twee staan er te 
koop en een is te huur. Ik maak even veel foto’s. Morgen ochtend 
vroeg ... moet ik terug zijn met mijn papier.



Datum: donderdag 31 juli

Traject:  Bembridge

Merien heeft gisterenavond alles gwonnen, wat je maar kan winnen met Amerikaans 
jokeren. Al vroeg ben ik op om naar de drooggevallen “ Bereboten” te gaan. Om 8.00 uur 
Hollandse tijd rijden Leni en ik op de fiets door het steeds verder droogvallende landschap. We 
kiezen voor de blauw- witte boot omdat daar een verkoopgat met parkeerplaats tussen zit. Leni 
zit beneden en ik boven naast een trapje / loopplank van een local bewoner met twee honden. 
Ik dacht dat het bordje “ Beware for the dogs” zo maar aan de paal gespijkerd was. Ook gaat er 
vandaag aan deze “ bereboot “ gewerkt worden! Drie Poolse arbeiders komen nieuwe stukken 
in de romp steken en men verwacht een vrachtwagen met autobanden die onder de romp 
gelegd moeten worden! Gelukkig gaan we een tekening maken van de buren. Het water komt 
toch nog snel op en als de werkmannen ook gaan slijpen en mijn hele papier en verf  onder het 
stof  dreigen te geraken ... wijk ik uit naar de Hardebolle om daar verder te werken. De 
boodschappenmannen hadden we al gesignaleerd en die zijn onderweg. Een maaltijdsalade 
voor tussen de middag is het reslutaat. Onze buren gaan nog voor een wandeling de “ 
boulevard” op. Ik schilder nog een stukje en daarna pakken we de fietsen en rijden nog even 
om postzegels en nog wat andere boodschappen naar het dorp. Bij het station van de 
reddingsdienst ( de huifkar ) proberen we een braamstruiks binnenpad te vinden langs het 
water. Deze route die ongelofelijk mooi zou zijn is niet te doen met de fiets. Asfalt wordt grind 
en langs de dure huizen lopen de wegen op niets uit als andere dure huizen. Er zit niets anders 
op dan de gewone weg terug te rijden. Langs de “ bereboot “ Polen zijn lekker opgeschoten ... 
de ingestoken stukken zijn al rood geverfd. Ze hebben echt een snel klaar facelift bereikt. 
Tijdens hoog water is het een gaan en komen van andere bootjes. Wij boeken nog een nacht 
bij. Wim verzorgt de kreeft voor het voorgerecht van vanavond, Ik maak de sla en Merien bakt 
de schar-tong voor vanavond. Het is allemaal erg lekker. Ook het kopje koffie op het 
buitenterras van de Hardebolle. Marja belde nog. Zij gaan zaterdag vertrekken met de auto 
naar Oostenrijk. “ Lederhoze al ingepakt?” informeer ik. “ Nee, maar wel een ander hotel 
gekregen” . Rond 12 augustus zijn ze terug en gaan ze nog varen. Misschien zien we ze nog in 
Blankenberge? Wim heeft nog een berichtje gekregen van IXION. Die zijn vandaag van Dover 
naar Nieuwpoort gevaren. Zijn in Chichester geweest en was er aan te bevelen mooi en goed te 
fietsen. Wij gaan daar morgenmiddag ook heen, al denkt Wim iets anders over de tijd van 
vertrek en aankomst dan wij doen. Hij werd er zelfs weer een beetje driftig van .... Zijn 
dieptemeter heeft het begeven ... die van ons doet het nog en dat is wel zo prettig met zoveel 
ondieptes voor de deur. Terwijl ik de toch nog kaarten schrijf  ... gaan de anderen een potje 
kaarten. Revance! Helaas Merien wint weer alles! 



Datum: vrijdag 1 Augustus

Traject:  Bembridge - 

Deze hou je nog even tegoed.

“THE QUEEN OF 
GALADRIEL”
YARMOUTH
Ik was het even vergeten te vermelden, maar de Queen 
of Galadriel, een Thames Barges, lag in Yarmouth aan de 
steiger. Een prettig weerzien ... 

Twee jaar geleden lag ze in Ipwich ... duidelijk voor 
reparatie....

Heel veel jaren geleden voer ze Zierikzee binnen, net 
toen wij, met school, er een schip van de Zeeuwse 
stromen hadden gehuurd en al de eerste dag niet uit 
konden varen van wege de harde wind. Wat doe je dan 
met 25 kinderen afkomstig van een school uit Zierikzee? 
Natuurlijk de uitnodiging aanvaarden om bij hun op het 
schip te komen “ verhalen”. Men deed aan “ 
Caracterbuilding “ . Wij ook, maar dan op een andere 
manier. Onvergetelijk!
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Datum: vrijdag 1 Augustus

Traject:  Bembridge - Chicester

Vanmorgen regende het zowaar drie spetters. De boeren 
en tuintjes hier hadden echt meer kunnen gebruiken. 
Uitgeslapen maar wel op tijd om mijn aquarel af  te hebben 
voor we hier vertrekken .. hoop ik. Boodschappen jongens zijn 
om 10.00 uur al op stap. Leni komt ook schilderen op de 
Hardebolle, het is tenslotte vrijdagmorgen! Na de lunch gaan 
de heren zitten wachten ... Dat ligt niet helemaal in hun aard. 
Het is prachtig te zien. Vrouwen hebben leren wachten 
( daarom hebben ze het breien en haken uitgevonden) maar 
heren kijken de klok vooruit. Al nuanceerd Merien met de 
woorden: “ Je kan het water nu eenmaal niet omhoog kijken”. 
Als Wim een goed werkende dieptemeter had gehad was hij 
nu al vertrokken. Helaas. Eindelijk is het dan zover. We 
hebben 3,7 m water en we gaan vertrekken! Wim gooit los... 
wij moeten op spring weg, maar ik kom er achter dat het 
electrisch nog in het kastje zit.. Oeps! De stootwillen hangen al 
van voren, alleen de spring nog vast, de motor in z’n 
vooruit .... de helmstok dwars en de kont trekt langzaam naar 
het midden. Dan volaan in z’n achteruit en we zijn weg! 
Zachtjes door de geul. 2,2 m zien we ... Gaat net dus. Eenmaal 
buiten zetten we zeil en met een bakstag wind scheurt 
Hardebolle weer over de golven richting Chicester. We zien na 
een uur de grote paal van de ingang al staan. Weer moeten we 
over een ondiepte, maar inmiddels is het hoogwater en hebben 
we 5,7 m onder de kiel ter hoogte van de ondiepe toegangs 
geul. Prima dus! De monding is weer een prachtig gebied met 
duinen en strand. Het hele gebied is ongeveer zo groot als het 
Veerse meer, met ondiepte en diepe geulen en getij. Veel klein 
zeilerij: Toppertjes, Mirror’s, Lazers enzo voort. Veer 
mooringliggers, motorboten, prachtige statige gebouwen in 
een heuvelachtig landschap. Het is wel vijf  mijl varen voordat 
we bij de sluis voor de jachthaven aan komen. Die staat open 
met het licht op dubbel rood. We moeten eerst afmeren, in 
gaan schrijven/ betalen ligplaats toegewezen krijgen en dan 
pas gaat het licht op groen. Al met al duurt deze procedure 
toch wel een half  uur en dat met zes man personeel. Nou 
begrijp ik Wim toen hij zei op tijd te willen wezen voor de 
sluis. En dan ... blijkt de toegewezen box al bezet te zijn. Wim 
regelt een andere, ook met stroom en we nemen een borrel op 
Chicester, waarvan we al een heleboel uitleg van een 
behulpzame Engelsman kregen. We eten specibonen met 
aardappelen en een bal gehakt. Kaarten nog wat na en gaan 
te kooi. Internet doet het hier! 



“     “Hardebol le”
Datum: zaterdag 2 augustus

Traject: Chichester

8.00 uur de wekker Nederlandse tijd. Vandaag gaan we op 
verkenning uit in Chichester. De was is uitgespoeld en hangt op. 
De busstop is op de doorgaande weg een eindje verderop. 
Onderweg heb ik prachtige kleine rietsigaren gezien. Die gaan 
we op de terugweg wel even snijden. Een hele groep koeien “ 
schuilt “ onder een boom. Vanmorgen regende het even en het 
zal niet helemaal droog blijven vandaag. Ook waaide het 
windkracht 6 uit zuid- westelijke richting. We merken er niet veel 
van. In het centrum eerst even poseren onder de kroon. Het kruis 
noemen ze het hier. Bezoek aan de kathedraal met zijn enorme 
vieringtoren, die vanaf  zee te zien is. Blijkt als we binnen zijn, dat 
die toren in 1861 naar beneden is gekomen. Midden in de kerk 
een berg puin! Hij is weer opgebouwd. Naast de kerk staat een 
soort” dikke toren” net als in Zierikzee, de beltower. In de kerk 
hangen achter het altaar prachtige felgekleurde geweven 
wandtapijten. Ze stellen de drie eenheid voor, de vier 
evangelisten en de vier elementen. Prachtig! Ook is er een glas in 
loodraam van Chagall. En ik moest nog even aan tante Riet 
denken bij het zien van een kazuifel. Haar werk was het om die 
te borduren. In de kloostergang doen we een bakje koffie en gaan 
daarna op zoek naar het “ Pallandhouse “. Het huis zelf  is in 
Gregoriaanse stijl, een soort neoclassicisme maar dan op zijn 
Engels. Daarachter was een moderne vleugel aangebouwd. Erin 
een prachtige collectie schilderijen waarop te zien was hoe de 
Engelsen de Avant - Garde van de Fransen op hun manier 
verwerkten. Een overzicht van het werk van JD Ferguson, The 
European Modernist, met duidelijke invloeden van Klimt en 
bijzondere afsnijdingen. Het maakte deze expositie tot een waar 
genoegen en leverde weer veel ideeën op voor de cursus. We 
mochten wel geen foto’s maken, maar omdat we dat niet wisten, 
hebben we dat toch gedaan.   Fish and Chips senioren portie in 
de Pub voor £5,-

Dagelijkse boodschappen in de Marks and Spencer.
Clarks, twee paar schoenen voor Merien.
Geautomatiseerde postzegels in het postkantoor.
Duurdere buskaart voor de terugreis naar de haven? 

Eenmaal aan boord ga ik nog even om de “ sigaren”, werk ik 
nog even aan de aquarel van Brighton Pier , doen we een “ 
borrel” en een kip in de oven. Potje kaarten met koffie na 
voor de revanche van gisteren. Toen wonnen Merien en ik. 
Morgen blijven we nog een dag.
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Datum: zondag 3 augustus

Traject: Chichester

Een beetje schilderen, een beetje rekenen aan de stromingen/ 
getijden en de weerberichten interpreteren voor de rest van de 
week. Zachtjes aan gaan we op de terug reis. Het ziet er 
allemaal nogal gunstig uit. Blog van Harrewar lezen. Bootje 
afspoelen, rubbertje leeg laten lopen, opvouwen, zak er rond, 
span bandjes er weer aan... even eten, nieuwe schoenen aan, 
bandjes oppompen en daar gaan we. Op de fiets rijden we 
door een prachtig Engels landschap met bomen en weiden, 
hekjes, de prachtigste huizen en cottage’s, de rivier met daarin 
honderden kleine bootjes aan moorings, tarwevelden, 
suikermais, grote stapels/ blokken stro, een hek wat op een 
soort veer werkt en je soms doorheen moet worstelen met je 
fiets. Eerst komen we uit in het dorpje Itchenor waar niet 
alleen hele mooie huizen staan maar ook een steiger is waar je 
af  kunt meren en zo aan de kant kunt komen. Volgens ons is 
de fam. Gijzels hier geweest. Daarna rijden we de route tot we 
bij het strand komen. Op deze warme zonnige zondag wordt 
het steeds drukker op de weg/ parkeerroute naar het strand. 
Het is dan ook een gezellige drukte. Het is prachtig om te zien 
dat er zoveel mensen van de zee, de zon, de wind en het 
uitzicht genieten. het is prachtig om te zien dat zoveel 
kinderen zich vermaken met zand en water in deze enorme 
zandbak met op de achtergrond het eiland Wight, de Solent, 
scheepjes die door de bulderstreet varen, surfers, kuite’s, een 
wirwar van kleurtjes tegen deze blauwe achtergrond. We 
drinken nog wat en gaan de terugtocht beginnen, nu met de 
wind in de rug. Het is weer een prachtige dag geweest is het 
resumé bij het aperitief. Leni heeft nog “ sigaren” gesneden. 
Morgen moet ik nog om kaarten in Brighton en vandaag 
hebben we ook geen winkel ontdekt die aardbeien verkocht, 
zodat we het vanavond zonder toetje moeten doen... Aahhh. 
We eten de snijbonen en karbonades aan de kuip tafel van de 
Maleachi. Merien wint weer met kaarten, terwijl ik de foto’s 
en film in de computer laad ... want mocht het morgen zo zijn 
dat er te weinig wind waait om te zeilen, dan kan ik mijn film 
weer eens een stukje verder knippen en plakken.



Datum: maandag 4 augustus

Traject: Chichester - Brigthon
In de haven is het nog stil als we vertrekken. Wim heeft de 

sluis al opgeroepen en die staat open en op groen. Boven op de 
sluis staat er al iemand klaar om je touwtjes aan te pakken. Dat 
moet wel want ook hier hebben die Engelsen niets van 
begrepen. Maar de helpende steward op de sluis begrijpt niets 
van die Hollanders. Hij staat links en wij leggen altijd rechts 
aan. Zwaait met een touw... maar wij leggen gewoon rechts 
voorin vast. Dan komt Wim. Weer zwaait de man met het touw 
bij de achterzijde van zijn boot. Wim legt altijd links aan, dus 
de steward treft het, denk hij. Leni staat zoals altijd voor op de 
punt en de kont van het schip waait helemaal naar het midden 
uit. Leni legt vast maar laat het touw vieren, terwijl Wim 
achteruit slaat en de kont van het schip naar de kant stuurt en 
duwt. Wiel werking van de schroef  noemen ze dat. Stewart 
loopt maar de trap op naar boven, naar het kantoor. Dit heeft 
hij blijkbaar nog niet bij de hand gehad in zijn carrière. En dat 
op de vroege morgen. Het zakken gaat best snel en ik moet 
soms echt aan de touwen gaan hangen. Vreemde ronde 
sluisdeuren hebben ze hier. Achter de sluis hebben we in het 
geultje nog 2,7 m water. Genoeg om naar het diepere stuk te 
varen, langs de moorings, de andere geul, langs Itchenor het 
leuke haventje en langs de grind bank, het zandstrand, zo door 
dit hele prachtige gebied. Van de rode paal tot aan het rode 
licht opstand een eind verder in zee hebben we aan 3,7m. 
water genoeg onder deze omstandigheden. Het waait amper. 
Dat is jammer, want ik had het graag willen filmen hoe je er 
hier tegenin moet met stroom mee en wind tegen. Ik had 
hiervoor mijn Go-pro  op de stok aan het spinackeroog van de 
mast gebonden. Helaas bij het ophijsen van het groot zeil zei 
mijn stokje krak en is gebroken. Kan nog gerepareerd zegt 
Merien. We hebben alle stroom mee, dus geen gebulder in 
“The Street “. Er komt zowaar een aakje door. Als ik binnen 
aan mijn film ga werken, staat er toch iets te veel deining. Ik 
moet maar even buiten aan mijn tint gaan werken. Dat is beter. 
De eerste paar uur is het motoren en dan komt er een lekker 
windje en zeilen we tot bijna in Brigthon. Onderweg zie ik op 
de kant nog een kathedraal met dubbele rij gotische ramen 
onder elkaar. Het gebouw heeft daardoor een enorme hoogte. 
Ik zie het allemaal door de verrekijker maar ik kan het niet 
thuis brengen... Nog eens navragen hoe dat zit. We doen een 
bakje koffie bij Leni en gaan om de boodschappen. Geen 
ansichtkaarten! Wel cadeautjes voor bijna iedereen. Terug in de 
haven zijn er opvallend veel Hollanders. Ook de buurman van 
Bouw ligt hier met zijn boot. Het weer voor woensdag om over 
te steken naar Boulogne ziet er nog niet goed uit ...Vandaag is 
de “ Zeebaars uit de zak “ iets te gaar. De makreel is prima en 
ook de aardbeien gaan er moeiteloos in. Mijn ogen vallen bijna 



Datum: dinsdag 5 augustus

Traject: Brigthon - Eastbourne
Vanmorgen vroeg op. Lekker uitgeslapen! De haven is 

bijna helemaal leeg. Alle schepen die achterons lagen zijn 
allemaal weg. Het is heel stil... geen wind ... alleen de vogels 
horen we. Als ik mijn verslag bijwerk horen we op de radio 
hoe het nog stinkt naar brand op de pier van Eastbourne. 
Vorige week is die afgebrand. Ook de oplossingen die 
uitbaters hebben genomen om bij hun spullen te komen op 
het gedeelte wat er nog staat. Als we er van wege het weer 
toch moeten blijven liggen, is het misschien wel aardig om 
daar eens een kijkje te gaan nemen. Ook is het gisteren 100 
jaar geleden dat de 1 e wereldoorlog uitbrak en overal zijn er 
herdenkingen. Merien loopt nog even naar het havenkantoor 
om de “ buttons “ in de bus te gooien en gaat nog even bij de 
buurman van Bouw langs, die hier ook ligt met zijn Elan 
333. Om 10.40 uur gooien we los en gaan we met een 
kruisende koers naar Beachy Head. Best een lekker windje 
( 8 - 12 kn ) en al hebben we niet veel stroom mee, 
Hardebolle loopt goed. We komen langs de seven sisters en 
we tellen er acht??( bogen in de krijtrotsen) Boven de kaap 
zijn parasailers aan het vliegen. Hun schaduw valt op de 
witte krijtrotsen. Die zullen toch ook een prachtig uitzicht 
hebben! Na de kaap proberen we zo dicht mogelijk langs de 
afgebrande pier van Eastbourne te varen. De brand is niet 
op de kop van de pier geweest, ook niet helemaal aan het 
begin, maar dan zien we toch duidelijk het zwart geblakerde 
skelet van de koepel midden in.....

Nog een klein eindje... dan gaan de zeilen er af  en lopen 
we langs de groene tonnetjes het geultje van Eastbourne 
binnen. Even nog wachten tot de sluis draait.... en kunnen 
we naar binnen. In de sluis krijgen we weer een plaats 
toegewezen van een aardige mevrouw. We liggen met de kop 
op de wind, die er nog niet staat en met de ingang van de 
regen af, die nog niet valt. Eerst koffie, havenmeester betalen 
en boodschappen doen. Weer geen ansichtkaarten kunnen 
vinden. Die moeten we op den duur nog zelf  maken van 
allerlei foldermateriaal en verzenden. Morgen zijn we hier 
nog een dag en gaan wel eens op zoek in de stad zelf. Wie 
weet. Het zeebaarsje uit de zak, smaakte nu beter dan 
gisteren en we vragen ons af  of  ze in Boulogne ook 
aardbeien hebben. Aan de kuiptafel van de Hardebolle 
gegeten, toetje en koffie. Kees Stouthamer belt vanuit 
Oostenrijk. Hij heeft zijn wandelschoenen uitgepakt, een 
edelweiss geplukt voor Marja en het heeft daar geregend 
vandaag. Bij ons is het nog steeds droog en waait het nog 
steeds niet. Misschien valt het morgen allemaal mee... de 
buiskap staat in ieder geval op!



“     “Hardebol le”
Datum: woensdag 6 augustus

Traject: Eastbourne

Het regent als we vanmorgen wakker worden, maar om 
9.00 uur is het al droog, kleurt de lucht weer helemaal blauw 
en waait het niet zo hard als dat we dachten dat het ging 
doen. Heerlijk als je weer een douche treft, met een harde 
straal, die het zolang doet als jij wilt en al die tijd warm 
blijft. Naast mij gaat een mevrouw douchen en volgens mij 
staat haar man in het hokje daarnaast onder de douche. Ik 
hoor toch duidelijk een mannenstem: “ Geef  je de shampoo 
even door ?” De Zeep ? Vrouwenstem roept nog: “ Vergeet 
je onderbroek niet “  en ze zijn al weg voordat ik klaar ben. 

Aan boord doe ik de afwas en zoek de kaarten van 
Calais / Dover. Ik kijk of  de I-Pad weer op de kaart kom en 
reken uit hoe laat we zaterdag vanuit Boulogne moeten 
vertrekken. Dat zal rond 10.00 uur zijn. Ik maak de aquarel 
van Weymouth klaar en kan nog even verder met de aquarel 
van de Beaulieu - River. De zon schijnt al weer als we om  
13.30 uur naar de sluis, stappen en verder over de boulevard 
naar het stadje Eastbourne, zo’n half  uurtje lopen vanaf  de 
haven. Het strand is allemaal grind, wat al het ware tussen 
schotten is opgesloten. ( Wij hebben paalhoofden ) We 
komen langs de martellotoren, de bootjes van de vissers die 
ze met een lier over het grind moeten trekken om bij het 
water te komen. De schuurtjes van de vissers, een viswinkel, 
kinderspeelplaats met zand en een met water. Ook is er een 
circus neer gestreken in de stad en is er zo’n grote vijver dat 
ze er met lasers invaren. Op de echte boulevard staan statige 
herenhuizen met wel acht schoorstenen op het dak. Het lijkt 
wel hoe meer schoorstenen je hebt, hoe meer je mee telt. 
Steeds dichter bij,  komt de pier van Eastbourne in zicht. 
Steeds duidelijker wordt de catastrofe zichtbaar van het 
gedeelte wat afgebrand is. Daarvan staat alleen nog maar 
een scelet. Een paar lantarenpalen zijn naar de warmte 
toegebogen en bij de ingang heet men ons nog van harte 
welkom. In het winkeltje waar nu extra ramptoeristen 
komen om een ijsje, verkopen ze uiteindelijk ook ..... 
aanzichtkaarten. Eindelijk!

Aan de andere zijde van de pier liggen ook de 
omzoomde gazons met bloemen. In de stad is het markt, 
drinken we een bak koffie die we betalen met onze laatste 
ponden. In een prachtige boekhandel vind ik een boek met 
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leuke tekeningetjes en plaatjes voor Simone. Het is een smoezenboek in het Engels! 
Dan gaan we aan onze wandeling terug beginnen. Ongelofelijk dat ik het weer kan! Geen 
zere benen meer, geen zere voeten! De therapie heeft geholpen in de afgelopen twee jaar. 
Aan boord ga ik de kaarten schrijven. Merien en Wim om de boodschappen. Het aperitief 
is op de Hardebolle, de entrecôte, sla en gebakken aardappelen op de Maleachi. De 
buurman van Bouw komt nog even informeren hoe laat wij morgen denken te vertrekken. 
Hij gaat naar Dover. Wij naar Boulogne. Als je twee keer de stroom achterelkaar mee wilt 
hebben moet je om 5.00 uur vertrekken. Wij gooien morgen om 5.45 uur los. 
Eerst lopen Merien en ik nog even naar de rode pillerbox. We bellen nog even met het 
thuisfront en gaan te kooi. De wekker gaat om 4.00 uur engelse tijd!

Datum: donderdag 7 augustus

Traject: Eastbourne - Boulogne

Het is een heel klein beetje ietsiepietsie licht als we opstaan, koffie zetten, huik eraf, electrisch 
er uit en weg! De sluis staat al op groen. In de sluis is het nog even wachten op de Zweed en 6.15 
uur liggen we buiten met het grootzeil op. Er is een streepje licht en de zon komt op! Filmen/ 
foto’s. De lucht kleurt blauw-paars, in rood de zon erachter. Hij komt steeds hoger en hoger en 
kleurt goud geel. Dunne slierten wolk vallen er over heen als dekentjes, soms dun, soms dik maar  
voortdurend aan verandering onderhevig. Prachtig is het! Het blijft een van de mooiste 
momenten van de dag! Het traject naar Boulogne is deze keer niet zo spannend. De motor moet 
bij blijven, anders komen we er niet vandaag. Ondertussen eten we wat, drinken we wat, 
schrijven we ieder uur onze positie op, kijken we naar welke schepen er aan komen op de I- pad. 
Daarop kunnen we ook zien hoe hard ze varen, wat voor type schip het is enz. enz. Leuk 
speelgoedje. Ook probeer ik weer een stukje verder aan mijn film te werken. Als we om 14.00 uur 
de haven van Boulogne binnen varen, is deze praktisch nog leeg en kunnen we kiezen waar we 
eens zullen gaan liggen. En we moeten maar € 23,- betalen en daarvoor hebben we nog free 
WIFI ook!. En het doet het! Mijn verslagen kunnen weer verzonden worden, de mailtjes 
beantwoord en ik kan het blog van de Harrewar weer volgen. Ze zijn al in Laboe, in het 
kielerfjord, laten ze weten. Die hebben het ook zo naar hun zin gehad en het is zo leuk ze op deze 
manier te volgen, dus schrijf  ik ook nog maar even door. 

Merien is al op onderzoek geweest bij de “ vistrappen” “ Grote tongen hebben ze hier! En de 
grote tong nog geen €20,- de kilo”! Als hij schrikt van zijn biervoorraad, vult hij zijn portomonee 
met euro ‘s en is hij weg. Neemt niet alleen bier mee, maar ook echte droogworst. Heerlijk! Die 
hadden ze niet in Engeland. Vanavond trakteert hij ons op “ uit eten “ en dat doen we op dat 
zelfde terras, waar we ooit met de kinderen gegeten hebben. Jikke vergeet het nooit, dat de 
onvoorzichtige ober daar morste op haar nieuwe, mooie jurk! Het was heerlijk en zonder morsen. 
Daarna hebben we aan boord voorzichtig naar de filmbeelden gekeken ... Het wordt wel wat.



Datum: vrijdag 8 augustus

Traject: Boulogne

Terwijl vanmorgen dat kleine beetje regen viel, hebben wij de 
boodschappen gedaan. In Frankrijk lijkt het wel of  ze weer van 
alles hebben: Droogworstjes, olijven, kaasjes, papjes ...alleen het 
bier is op... Merien was gisteren al geweest. Ook weer fijn dat 
ze op de weg gewoon rechts rijden. De mensen die er 
rondlopen zijn opvallend minder dik, bewegen vlotter, praten 
vlotter er Frans natuurlijk. Engeland blijft netjes, beleeft en in 
alle omstandigheden astublieft / dank je wel. In Frankrijk is het 
goed stokbrood kopen mailde Marianne van de Harrewar en 
dat is helemaal waar. Op de haven informeer ik naar de 
wasmachines maar wat heb ik daar achteraf  spijt van dat ik 
daaraan begonnen ben! Dat wil je niet weten! De havenmeester 
zou alles aan zetten: 2 wasmachines/ 2 drogers. Ik de bonte 
was per ongeluk op het verkeerde programma en die gaat er 
anderhalf  uur over doen in plaats van 32 minuten. De was is 
dan wel schoner, denken we. Die stop ik in de droger en ik denk 
dat die aan staat. Achteraf  blijkt hij het niet te doen omdat de 
havenmeester de knop niet omgezet heeft. Hoe blond ben je. 
Ondertussen zijn Leni, Wim en Merien naar de stad. Ik typ 
mijn verslag, maak een praatje met de overburen ... die hadden 
vroeger “ The Wild Beast “ en een gezellig praatje met de 
Engelse buurvrouw die Nederlandse van oorsprong bleek te 
zijn. De was ondertussen droog? Is niet het geval!  Blijkt het 
waterreservoir vol te zitten .... geleegd en weer aangezet. Uit de 
stad komen de verhalen van de kermis rond de Citadel, 
postzegel perikelen en terrasje. Ik ga nog maar eens naar de 
was kijken. Je raad het al ... gedeelte nog niet droog. Ik neem 
hem mee, hang nog wat aan de reling en stop de andere was, 
waaronder mijn dekbed hoes in de droger. Het waterreservoir 
heb ik maar weer leeggekieperd. Om het half  uur, dus tussen 
de gangen van de maaltijd door, kieper ik die bak leeg ... steeds 
is de was iets droger ... maar ik ben zachtjes aan de hele dag 
bezig! Uiteindelijk hangen we het onderlaken op als spinacker. 
Gaat er een rekje naar binnen aan het voorluik en is mijn 
dekbed droog. Fijn om onder droge lakens te liggen! We 
hebben er de hele avond de draak mee gestoken. Maleachi ligt 
tussen twee Grand Soleils .. een met was en een met ... een 
meneer die worteltjes schoonmaakt en lacht omdat Wim de 
mayonaise maakt met een schort aan. 

Voortaan wassen we we gewoon op maandag en nooit meer in 
Boulogne!



“     “Hardebol le”
Datum: zaterdag 9 augustus

Traject: Boulogne - Nieuwpoort

Vanmorgen doe ik nog een poging om op internet te 
komen maar helaas. Mijn lezers zullen nog even moeten 
wachten op verslag nr. 10. Inmiddels zijn er al veel boten 
vertrokken, ondanks dat de stroom pas om 9.20 uur gaat 
lopen. Wij liggen om 9.00 buiten. Het is hoog water en het 
water van de zee spettert al boven de muren uit. Een 
Halberg Rassy draait terug. Wij laten het rif  er in zitten en 
draaien de fok niet helemaal uit. Buiten staan flinke golven 
waarvan sommigen met schuimkoppen maar Hardebolle 
gaat als een trein, snijdt de golven en blijft keurig op koers. 
We gaan hard! Bij Kaap Gris Nez zien we 10/11 kn over de 
grond op de plotter. Prachtig! Dan wordt de koers wat 
achterlijker. De fok komt niet helemaal vol en Merien gaat 
de boom erin zetten. Vast gelijnd op het voordek klaart hij 
deze klus. We kunnen weer een poos deze koers blijven 
varen. De Ferry naar Engeland passeert. Wij varen de 
Feeling 39 voorbij. Als we bij de kardinaal zijn kunnen we 
gijpen en het vaarwater naar Duinkerke in varen. Boom 
eruit en gijpen. Het blijven met deze zeegang altijd 
manoeuvres die wel overwogen/ doorgesproken en 
uitgevoerd moeten worden. Gaat perfect en we liggen weer 
op koers. Ik probeer laagte te winnen om goed voor 
Duinkerke uit te komen. Een Rode boot ( blijkt later een 
Salona 37 te zijn ) kruipt heel langzaam naar ons toe en 
vaart ons heel langzaam voorbij. We blijven hem heel de trip 
zien. Bij Port Quest varen we de Benetau 42 die ook in 
Boulogne lag voorbij. We hadden het nog gezegd: “Het zou 
leuk zijn als we die nog voorbij varen”. We moeten een gijp 
maken om de Zuydkote in te gaan. prima.  De fok die eerst 
maar slingerde draaien we weer uit. Bij de Trappegeer 
moeten we weer terug gijpen, maar besluiten een 
stormrondje te draaien om dat de wind is toegenomen 
tussen 22 - 27 kn. Fok wordt weer weggedraaid. Storm 
rondje ingezet. We draaien met het grootzeil tot tegen in de 
wind ... draaien langzaam door totdat het zeil weer wind 
pakt aan de andere kant. Eerst ga je dan heel scheef  en bij 
het draaien verlies je wel veel snelheid, maar je giek krijgt 
geen enorme klap te verwerken. Daar gaan we weer.... als 
een trein naar de Trappegeer boei en dan is de koers op de 
witte toren in Nieuwpoort. Zo var je alle ondieptes mis. 
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Om 15.30 uur passeren we de haveningang van Nieuwpoort! Prachtig! We hebben 58 mijl 
in 6.00 uur en 32 minuten afgelegd! Geweldig! Het zal lang duren voordat de 
omstandigheden zo zijn dat we dit kunnen verbeteren. Als je Nieuwpoort binnen vaart 
heb je een heel lang staketsel, wel 500 m en volgens ons is er een viswedstijd met 
kruisnetjes of  tottebellen aan de gang. Je ziet ze zo maar heen en weer dansen. Een leuk 
gezicht waaraan honderden kinderen plezier beleven op deze winderige, zonnige dag. We 
doen het grootzeil af, starten de motor en varen naar de KYCN. Krijgen een plekje op A1 
en voor Wim een plekje gereserveerd op E 17. Even later komt er een boot langs die tegen 
een andere boot zegt, dat die naar E 17 moet .... Oei, Merien gaat naar het havenkantoor 
even een andere plek regelen voor Wim. Die komen ruim een half  uur later binnen. 
Liggen een eind van ons vandaan maar Wim komt even een koude pils halen ( zijn koeling 
doet het niet meer ) en even verhalen over de tocht. Leni moet er even van bij komen. De 
bulletali ( touw ) was met een gijp door. Dat was wel even schrikken. Verder prima tocht 
gehad. Rond 18.30 uur als alles opgeruimd is, ook de nu droge was van gisteren 
opgevouwd is, komen Wim en leni voor de maaltijd. We doen een vissoepje en specibonen 
met spek, kaas en tomaat. Dat is weer smullen! Leni was nog niet helemaal bij gekomen 
van de tocht. Die moet/ mag gewoon niets meer doen als naar bed. Wij wassen nog af, 
doen nog een rondje langs het prachtige natuurgebied langs de haven, zien de vele 
konijnen rennen en spelen en horen de muziek bij het monument 1914. Wat een dag. Van 
Bouw en Nicole krijgen we bericht dat ze in Zierikzee liggen. De Oosterschelde was wel 
ander water dan het Veerse Meer. De sluis ging goed! Leuk! Waarschijnlijk gaan we voor 
volgende week iets afspreken om naar Yerseke te gaan. De kinderen van Leni en Wim 
hadden vandaag de mosselrace in Yerseke gevaren. Jet was 4 e bij Jet Itkens aan boord. 
Jeroen 14 bij Martijn Schuijs aan boord. Ook leuk.



Datum: zondag 10 augustus

Traject: Nieuwpoort

Nieuwpoort ligt aan de monding van de IJzer. Je weet wel, dat 
riviertje wat in de eerste wereldoorlog zo’n grote rol heeft 
gespeeld. In die monding is een prachtig langgerekt, smal 
natuurgebied met schorren en slikken. En altijd als zoet en zout 
water elkaar ontmoeten ontstaan er bijzondere ontmoetingen 
zoals hier. Grasland waar schapen grazen en de vogels met 
laagwater voedsel zoeken zoals: steenlopertjes, overlopers, 
zilverreiger- tureluur - grote mantelmeeuw -zilvermeeuw - 
kokmeeuw - visdief  - rietgors - graspieper - leeuwerik - 
boerenzwaluw - blauwe reiger - wulp - scholekster.... Allemaal 
vogels die Merien vanmorgen vroeg met laagwater heeft 
gespot. “ Alleen die vogelhut staat op de verkeerde plek”, dat is 
jammer”, zegt hij. “ Van daaruit kijk je alleen op het grasland 
en niet op het slik”. Tja, dan fiets je nog even een rondje .... en 
zie je ze wel. Net voor de regen is hij binnen. Wordt de fiets 
weer opgeborgen en kan hij aan zijn ontbijt beginnen. 
Prachtige folder trouwens over de activiteiten in Nieuwpoort. 
Bouw belt:” Bootje bonkelt zo vreemd... wat zou dat kunnen 
zijn? Merien denkt iets in de schroef. Hij is het havenkanaal 
van Zierikzee nog niet uit, dus terugdraaien, langzaam varen 
en bij de schroef  kijken.    Belt weer als hij bij de vereniging 
ligt: “ Nicole : er zit niks in! Pa .. ook niet tussen de scheg en de 
schroefas? Gaat die nog even kijken. Als dat het niet is zou in 
theorie de as kunnen wijken van de motor. Dan heeft de motor 
niet goed vast gestaan! Tegenover de vereniging is jachtwerf  
Mulder. Je kunt hem daar bij de steiger leggen en een monteur 
te hulp vragen. Thuis kom je wel met de bus en kun je een auto 
halen. We horen het wel ... laat de boot maar in Zierikzee 
liggen want vanavond gaat het stormen.  Hier regent het 
ondertussen pijpenstelen. Vanmiddag staat een bezoek aan het 
museum van Paul Delvaux , een surrealist, in St. Idesbalt op 
het programma. Ga nog maar wat schilderen. Zonder moeite 
krijg ik twee aquarellen af: Weymouth en Beaulieu River. Ben 
wel tevreden met het resultaat. Begin ik nu aan een aquarel, die 
ik al in 2010 begonnen ben. Beetje ander soort werk, maar ook 
wel een andere benadering van de werkelijkheid. Als Merien 
terug komt met de boodschappen, eten we wat en stappen zo 
naar de Maleachi, die deze keer helemaal aan het begin van de 
haven ligt en wij aan het eind om naar de tram te gaan. Ook de 
tram heeft last van de wind. Men heeft code oranje 
afgekondigd. Het blijkt een prachtige tentoonstelling te zijn in 
een oude boerderij, waarin een ondergrondse aanbouw is 
gemaakt voor het werk van Delvaux. Niet alleen het werk is 
prachtig: Vrouwelijke naakten met grote droomogen, 
menselijke skeletten, ouderwetse treinen en wagons, stations en 
klassiek aandoende gebouwen en elektriciteits palen. 



Nu ben ik eindelijk in zijn museum geweest en het was de moeite waard. In de film 
die men gemaakt had over zijn leven en werk, kwam zijn filosofische levenshouding 
duidelijk naar voren. Het was een lieve man, bescheiden en ging helemaal op in zijn 
werk. Eenmaal buiten bleek het enorm geregend te hebben. We besluiten met de tram tot 
aan Nieuwpoort bad te rijden, daar over het staketsel te gaan wandelen en zo naar de 
boot te lopen. We zijn een halte te laat uitgestapt. ( verkorte wandeling tegen in de wind )
Het is laag water en alle boten liggen als het ware in een diepe put. Het valt allemaal 
mee. We eten op de Maleachi en morgenochtend bekijken we het “ weer “ weer.



“     “Hardebol le”
Datum: maandag 11 augustus

Traject: Nieuwpoort

Gisteren is er wel heel veel weggewaaid. Takken uit de 
bomen.... Op de marifoon horen we dat “ Sterken Dries “, 
de reddingsboot van Blankenberge , de wacht houd bij een 
gekapseisde zeilboot in de Scheur. Vannacht zijn daar 3 
mannen sterk onderkoeld af  gehaald en naar het ziekenhuis 
gebracht. Ze hebben alle drie het avontuur overleefd! Leni 
en Wim komen om de koffie en we wisselen de foto’s van 
elkaar uit. Zo kan ik ze in de film verwerken en Leni in een 
boekje. Op het secretariaat kan ik met gemak alle verslagen 
weer verzenden. Met laag water had je in de haven niet 
zoveel bereik, zei ze.??? De mannen hebben inmiddels de 
voorraad bier en wijn aangevuld.

Na het eten lopen we gezamenlijk naar het stadje 
Nieuwpoort. Het lijkt wel nieuw allemaal: de huizen staan er 
opgeknapt bij, mooie winkels, de markt. Alles ziet er super 
uit. We denken dat die 100 jarige herdenking van WO 1 een 
grote rol speelt. Er ligt geen stoeptegel verkeerd! In de kerk 
bewonderen we weer de prachtige “ moderne “kruisweg in 
fresco. De kruisweg ... even aan Herbert gedacht, die zijn 
kruis ook zo dapper heeft gedragen. De kerk heeft op de een 
of  andere manier zo’n warme uitstraling, alsof  het Herbert 
zelf  is, die even gedag komt zeggen. Dank je wel! Rond de 
kerk dit jaar geen beelden tentoonstelling. In het stadhuis bij 
de VVV rits ik een gratis folder met een duidelijke 
beschrijving van het hoe en waarom van WO 1.

Dan lopen we tegen een hele goede tentoonstelling 
aan ... Er doen wel 6 kunstenaars aan mee, die allemaal op 
hun eigen manier een eigen bijdrage leveren en een 
schitterende eenheid vormen in kleur, materiaal en 
afmetingen. Dit allemaal in deze schitterende ruimte. Het 
lijkt Goes En - Passant wel. Dan bedenk ik ... wanneer komt 
de tijd dat ik zelf  verder kom dan Goes? Of  is het gewoon 
niet nodig? We lopen naar de tram.

Daarmee rijden we tot aan Nieuwpoort Bad en gaan we 
doen wat we gisteren van plan waren: naar het staketsel. Ik 
wil nog foto’s maken voor mijn aquarel van het loodswezen, 
de vuurtoren en de totebellen. Met de rug in de wind 
ervaren we een enorm spektakel van zon en wolken boven 
ons hoofd. Een wilde zee met witte schuimkoppen, die net 
onder het staketsel door gaan vanwege hoogwater en spring
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springtij. Zand waait van het strand. Veel mensen genieten buiten.Op het staketsel lijkt het 
weer een viswedstrijd. Er staat zelfs een rij om een tottebel te bemachtigen. ( huren) 
Oudere man heeft net een zeenaald gevangen. Hij heeft een zeeaqarium en kan hem goed 
gebruiken, verraden zijn glimmende ogen. Een trotse zoon toont een grote vis in de plastic 
zak die onder aan het draaiende mechanisme hangt en die zijn vader heeft gevangen. 
Kleine meisjes gillen opgewonden als blijkt dat hun net grote garnalen bevat en ze die “ 
springende dingen” eruit moeten rapen om in hun plastic zak te doen stoppen. Ik film een 
jong stel met de Go-Pro die net hun totebel ophalen en weer laten zakken. Ook zij zijn erg 
enthousiast en ik had geen betere figuranten kunnen vinden en dat terwijl het water onder 
de planken klotst en de wind je haren alle kanten op laat draaien. Geen mooiere dag 
kunnen bedenken voor deze opnames! Ik film het water wat op de “ zijtrap” klotst, een 
clubje zeilers in kleine twee mans bootjes die even de golven gaan trotseren. Ze gaan bijna 
vliegen! Draaien en daar gaat er een om! Rubberboot komt er al aan en helpt de twee hun 
bootje weer rechtop te zetten, zodanig dat ze niet tegen het staketsel aan waaien. 
Er is geen tijd voor koffie op een terrasje .. wel even schuilen in de winkel van de 
watersport zaak. Terug op de boot doen we het aperitief  in de kuip. Lege blikjes waaien 
van tafel! Als Wim de biefstukken gaat bakken, gaat het wel erg hard! Het kan niet de 
bedoeling zijn om de boel in de fik te steken .... ook al gaan we voor professionele biefstuk 
of  de lekkerste ooit! Als de anderen nog een kaartje leggen, bekijk ik heel nieuwsgierig de 
Go-Pro beelden. Geniet ik van de opnames en het spontane resultaat.....
Even later... een berg gerommel onder de boot .. het lijkt op een enorme scheet! 
Hardebolle komt vanuit de slik ( 1.30 m) weer drijvend!

Datum: dinsdag 12 augustus

Traject: Nieuwpoort - Blankenberge

Vannacht trokken er buien, ook vergezeld van onweer 
langs de prachtige volle maan. Vanmorgen regent het 
nog, al worden de lapjes blauw al wat groter. Rond 11.00 
uur gaan we naar de Maleachi om de koffie, maar ook 
om ze even weg te helpen. De boot ligt in een rottig 
hoekje vandaar. We gaan naar Blankenberge! Buiten 
staan er nog grote golven, terwijl er nog weinig wind 
staat ( 7 - 12 kn ) De motor moet bij om er doorheen te 
trekken. Als we bij Oostende zijn komt er toch een 
enorme bui! Door de regen zagen we geen hand voor 
ogen. De golven regenden plat! Gelukkig duurde het niet 
lang en zat er geen onweer in. Als we bijna in tussen de 
pieren zijn van Blankenberge begint het door te waaien. 
Nu komt pas echt die windkracht 6 die men voorspeld 
had. Er staat zoveel water in de kade dat diepgang geen 
rol speelt ( 6,1m) De mensen op de wal zijn bijna op 
gelijke hoogte als we aanleggen. Vanavond trakteren Leni 
en Wim op een etentje in” Zeezicht” , een afscheidsdiner.

Zij gaan morgen richting Vlissingen - Middelburg, 



bezoeken daar de kleinkinderen en wij gaan richting 
Roompot - Zierikzee naar Bouw en Nicole. Zij krijgen 
morgen de monteur voor het bootje, wat nog in Zierikzee 
ligt. Hij belde: Er is nog een box naast ons vrij, zal ik de 
havenmeester vragen of  jullie daar morgen in mogen?” 

Zodra er morgen water genoeg staat en dat zal rond 
11.30 - 12.00 uur zijn, zijn we weg. Eerst genieten we nog 
even van ons afscheidsdiner bij Alstublieft - Dank je wel.

Genieten van de ondergaande zon ...
Verbazen ons over het super lage water ... slik bloot in  
de  haven ( 1.30 m onder de boot ).
Genieten van het verslag van de Harrewar, die bij 

	 Rendsburg liggen wachten op goed weer om door 
	 de Duitse Bocht te gaan.

We beseffen dat we bofkonten zijn ....... 

Datum: woensdag 13 augustus

Traject: Blankenberge - 

Dit houden jullie nog te goed.
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