
SK 244 “Quattro” door Zeeland (NL) 

   

“Quattro” SK kotter 1100 OK    “Zijlmaatje” Beneteau Oceanis 28 

Dit jaar (2011) is de bestemming Zeeland en daar waar mogelijk west België. Vrienden van ons hebben een 
zeilboot en zijn woonachtig in Zeeland. Zij hebben voorgesteld dit jaar om ons de Zeeuwse wateren te laten 
zien. De familie Zijlma (Geuch, Gitta, Tim en Daan) kennen we al lange tijd en we hebben al eerder een zomer 
(2008) met ze doorgebracht op het water. Het blijft voor velen wel een aparte combinatie, een motorboot en 
zeilboot die samen optrekken. 

Allereerst hebben we wat overredingskracht nodig voor de Zeeuwse wateren aangezien de andere eigenaren 
(pa & ma) geen groot voorstander zijn van zout water. Na de belofte om regelmatig te spoelen en voorzichtig 
te zijn met stevige weersomstandigheden wordt de reis akkoord bevonden. 

Voorbereiding: 

Nautische kaart van de kustwateren(1801)  gedownload en geïnstalleerd voor het geval dat…….                         
De digitale en vaste waterkaarten van de ANWB.                                                                                                             
De nieuwe digitale waterkaarten van Stentec voor de Belgische vaarwateren. 

 

De gevaren route volgens de digitale ANWB kaart (WinGPS) 



Vrijdag 22 juli ’11  Hardinxveld  -> Oude Tonge 

KM’s  59 
Draaiuren 5,7 
Sluizen  2 
 
Romy is jarig, 8 jaar! Tegen 10:30 zijn we aan boord na de laatste boodschappen. Opa en Oma Vendelbosch zijn 
al aan boord met ons nichtje Anne (7 mnd). Na de laatste voorbereiding kunnen we om 11:00 vertrekken. Het 
weer is droog en zonnig. Bij de peulensluis zit het mee en kunnen we snel naar binnen en met 20 minuten zijn 
we er door. We gaan de beneden Merwede af richting Dordrecht. Je kunt merken dat het zomerseizoen bezig 
is, gezamenlijk met een groep motorjachten varen we richting de kruising met de Noord. Netjes gemeld bij 
Sector Dordt en zonder problemen door naar de bruggen. Bij de oude Maas draaien we samen met een Coaster 
de Kil in naar het Hollands Diep, je voelt je dan in eens wel klein. De wind neemt toe en komt uit het westen, 
dit betekend straks op het Hollands Diep lekker op de kop. Tegen 14:30 komen we bij de Volkerak sluizen aan 
en kunnen direct mee in het openstaande schutje, we mogen als laatste aan de sluisdeuren. Na de sluis gaat 
bijna het volledige schutje onder zeil en lopen ons stuk voor stuk voorbij met deze wind. Wij varen toch een 
aardige 12 kilometer per uur. Om 16:30 varen we de smalle toegang naar Oude Tonge in. De toegang is een 
smalle opening in de dijk. We vinden vlot een plekje aan de lange kade en we genieten van de zon en het 
aardige plaatsje. 
 

 
Het eerste boek wordt verslonden.    De haven van Oude Tonge 
 
Zaterdag 23 juli ’11  Oude Tonge -> Grevelingen Mosselplaat 
 
KM’s  23 
Draaiuren 3,0      Havengeld €  12,50  
Sluizen  2      (Grevelingenkaart 7 dagen) 
 
Na het ontbijt maken we om 09:30 los en draaien achter in de kom van de lange en slanke haven. Eenmaal 
weer op het Volkerak stuwt de wind de golven weer aardig op. Rustig koersen we naar de Krammer sluizen. 
Wederom zit het mee en kunnen we aansluiten in de bakboordsluis. De sluis uit ruik je direct het zoute water, 
we trekken een mooie schuimbaan als we met stevige gang de oversteek over het Zijpe naar Bruinisse maken. 
Het weer is afwisselend bewolkt en zonnig. Bij de Grevelingen sluis zit het alweer mee, het moet niet gekker 
worden. De familie Zijlma ligt direct na de sluis in de jachthaven al te wachten op onze komst en hebben voor 
beide schepen al een Grevelingen kaart gekocht. Wij varen rustig de Grevelingen op en zij volgen ons iets later. 
Bij de Mosselplaat is voldoende plek voor de overnachting. Om 11:30 liggen we aan een lange smalle steiger. 
De aanlegmogelijkheden zijn mooi verzorgt, vier smalle steigers haaks op het eiland zorgen voor voldoende 
plaats. Het water is helder, schoon en het onderwaterleven is prachtig zichtbaar. Met een potje voetbal wordt 
de middag gevuld. Later in de middag neemt de wind toe tot krachtig en giert om het eiland heen.  



  
De smalle steigers van de Mosselplaat op de Grevelingen 
 
Zondag 24 juli ’11  Grevelingen Mosselplaat -> Herkingen 
 
KM’s  2,5 
Draaiuren 0,5 
Sluizen  0      Havengeld  €  20,45  
 
Vandaag vieren we de verjaardag van Romy. De opa’s en oma’s komen evenals wat andere familie en vrienden. 
Om 09:45 maken we maar los om over te steken naar Herkingen. De wind is hard en komt uit het NW, dus 
dwars in. Het wordt flink stampen dat kleine stukje oversteken. Gelukkig is het maar een korte oversteek en we 
worden hartelijk ontvangen in de Marina Herkingen en om 10:30 liggen we aan de A steiger. Mooie haven met 
veel zeiljachten. Dit is ook de thuishaven van de “Blauwe Gans” van Roberto en Trudy Doodkorte. Zij hebben 
hun SK kotter ingeruild voor een grotere Pikmeer kruiser, erg jammer van de SK kotter maar eerlijk is eerlijk ze 
zijn er niet op achteruit gegaan.  De rest van de dag wordt bepaald door de visite die redelijk aansluitend een 
bezoek brengt en boot vult met cadeaus. Als alle visite vertrokken is lopen we nog een rondje door Herkingen, 
het is klein en er is een kleine supermarkt en watersportzaak. De brandweerkazerne is wel een bijzonder 
plaatje en zou zo kunnen dienen als voorbeeld voor een Lego model.  
 

 
Hoera Romy 8 jaar.  



 
Brandweerkazerne Herkingen    Marina Herkingen 
 

 
Onze modellen: Ilse 11 jaar      Romy 8 jaar 
 
Maandag 25 juli ’11  Herkingen -> Grevelingen Mosselplaat 
 
KM’s   2,5 
Draaiuren 0,5 
Sluizen   0      Havengeld N.V.T.  
 
S’morgens is er telefonisch overleg met familie van Miranda, de familie Mol die ook een zeilboot bezitten en 
toevallig in de buurt zijn. We besluiten terug te varen naar de Mosselplaat zodat we ze daar kunnen ontmoeten 
en onze kinderen toch kunnen spelen. Na de boodschappen om 11:45 overgestoken. ’s Middags komt de 
familie Mol langszij. Gezellig bij gekletst en boten bekeken. Ik laat de rubberboot zakken en plaats de motor 
zodat er nog even gevaren kan worden. De familie Mol, Pierre, Marian en Anne Marije gaan door naar 
Herkingen voor de overnachting en het opladen van de accu. Ze willen daarna z.s.m. de oversteek naar 
Engeland maken.   ’s Avonds hebben we de boot gespoeld als de wind weer flink aan het toenemen is.  
 
 
 



Dinsdag 26 juli ’11  Grevelingen Mosselplaat -> Grevelingen Stampersplaat 
 
KM’s   13 
Draaiuren 1,5 
Sluizen   0      Havengeld N.V.T. 
 
Als we wakker worden is het een donkere en grijze dag. We doen rustig aan en na een laat ontbijt gaan we om 
11:15 weer verder de Grevelingen op. Het Zijlmaatje onder zeil en wij varen met een rustige 1300 toeren naar 
het eiland “Stampersgat”. Het laatste plekje in de leuke en beschutte haven kom is nog voor ons. Op het eiland 
lopen de pony’s los en komen dicht langs de boten, voor Romy geweldig als paardenliefhebster. De kinderen 
vangen krabben en houden een krabben race. Later wordt het eiland nog verkend via een wandeltocht. 
Gelukkig klaart het weer aan het einde van de dag een beetje op en breekt de zon door. Misschien gaat dan 
vanaf morgen het weer nog verder de betere kant op want het is droog maar daar houdt het tot op heden ook 
mee op.  
 

 
Romy bij één van de pony’s     De krabbenrace 
 

 
Grevelingen Stampersplaat 
 
 



Woensdag 27 juli ’11  Grevelingen Stampersgat -> Grevelingen Archipel 
 
KM’s   5,8 
Draaiuren 0,7 
Sluizen   0      Havengeld N.V.T.  
 
Toch weer een grijs begin van de dag helaas. We besluiten dan ook maar om een soort eilanden 
verkenningstocht te maken door de Grevelingen en onze volgende bestemming is de “Archipel”. Ook hier 
hebben we weer het laatste plekje en komt het Zijlmaatje weer langszij. Dit is een veel kleiner eiland maar door 
de ligging wel erg leuk en voor de kinderen zeker door de aanwezigheid van een strandje. Gelukkig klaart het 
weer goed op en wordt het zelfs warm. Opvallend is hoe makkelijk men hier in dit gebied bij elkaar opzij gaat 
liggen, nu zijn de aanleg mogelijkheden ook beperkt en is het schepen aanbod groot maar het is toch zeker niet 
wat we gewend zijn maar het toont wel de gemoedelijke sfeer. Natuurlijk blijven wij wel een vreemde eend in 
de bijt als motorboot zijnde. 
 

 
Roeien, zwemmen en     spelletjes 
 

 
Grevelingen Archipel 
 
 



Donderdag 28 juli ’11  Grevelingen Archipel -> Haven West Repart 
 
KM’s   10 
Draaiuren 1,0 
Sluizen   0      Havengeld N.V.T. 
 
Vandaag verwachten we de ouders/schoonouders van onze vrienden aan boord om een verjaardag te vieren. 
De afgesproken plek is de haven van West Repart. Om 10: 15 maken we los en om wat van de Grevelingen te 
zien varen we om het eiland heen en gaan op het gemak naar het uiterste hoekje van de Grevelingen bij 
Scharendijke. Om ca. 11:15 liggen we op het puntje van de steiger bij de ingang van de haven. De fietsen 
komen van stal om wat boodschappen te halen in Scharendijke. Later gaan de kinderen met Miranda en Geuch 
naar het Noordzeestrand terwijl ik met Gitta wacht op haar ouders en de geplande BBQ ga voorbereiden het 
weer is wederom in de loop van de dag opgeknapt. Als iedereen terug is van het strand is de BBQ al goed 
warm. Gezellig wordt er op de kant, beschut achter de bomen gegeten. Het circus staat aan de andere kant van 
de weg en dat hebben de kinderen al lang gezien. Geuch en ik mogen met de kinderen naar het circus en de 
dames zorgen voor het opruimen en de vaat. Tja moeders wil is wet dus gaan wij mannen gedwee met de 
kinderen mee. Als we terug komen met enthousiaste kinderen merken we dat de wind is toegenomen en dat 
het een spooknachtje gaat worden. We liggen recht naar het open water met de wind in de zij. Lagerwal dus. 
 

 
Italiaanse jongleur      Romy en de clown 
 
Vrijdag 29 juli ’11  Haven West Repart -> St. Annaland 
 
KM’s   40 
Draaiuren 4,2 
Sluizen   1      Havengeld €  23,--  
 
Na een stevig golf en klots nachtje halen we eerst vers brood alvorens we om 11:30 vertrekken. Bestemming 
zien we wel onderweg. Wij varen onder de Osseplaat door en maken langs Oudorp (een saluut aan de Thister 
SK 144) een uitgebreid rondje over de noord kant van de Grevelingen. De toenemende wind en geen geschikte 
plek besluiten we door te varen naar Bruinisse en via het Zijpe naar Sint Annaland te varen. Als we uit een volle 
Grevelingensluis komen ligt de Aqua Domus SK 262 van Hans en Tineke Versteeg te wachten om de 
Grevelingen op te gaan. We groeten hartelijk want door de drukte is er geen tijd om contact te leggen. We 
zetten een tandje bij om de zeilen hijsende massa voorbij te lopen. Om 16:50 lopen we de haven van Sint 
Annaland binnen en krijgen een mooie plek aan de passanten steiger. Mooie nieuwe steigers zonder obstakels 
omdat de stroomvoorzieningen en wateraansluiting mooi zit weggewerkt onder klepjes in de steiger zodat je 
niet over de slangen en kabels kan struikelen. ’s Avonds genieten we van een goed diner in het restaurant 
onder het havenkantoor met uitzicht op een schitterende krabbenkreek met afnemend tij. De Krabbenkreek 
valt dan voor een groot gedeelte mooi droog. Een erg mooi gezicht. Na het eten nog even douchen en dan 
onder de dekens. 



  
Daan verteld even waar ik heen moet! Maar wil eigenlijk zeggen dat ik harder moet doorvaren 
 

 
Haven Sint Annaland 
 
 
 
 



Zaterdag 30 juli ’11  St. Annaland -> Colijnsplaat 
 
KM’s   21 
Draaiuren 2,1 
Sluizen   0      Havengeld €  19,60  
 
In verband met het afnemende tij, dus stroom mee,  varen we om 8:30 de haven weer uit ’s morgens. Het weer 
is grijs en er is weinig verkeer. Om 10:00 naderen we de mooie Zeelandbrug, die we onderdoorgaan aan 
bakboordzijde en vervolgens in de lengte van de brug naar Colijnsplaat varen en om 10:30 liggen we in de 
jachthaven van Colijnsplaat in een box. Colijnsplaat heeft een gastvrije haven en een gezellige straat met 
genoeg terrasjes maar weinig nuttige winkeltjes, een beetje verstopt zit een kleine Spar. De dag wordt verder 
gevuld met wat wandelen, boodschappen en de kinderen vermaken. Wederom veel wind, dus mooi weer om 
te vliegeren. 
 

De Zeelandbrug 

 
De entree van Colijnsplaat 
 



  
Haven Colijnsplaat 

  
Grote haven       met heel veel masten… 
 
Zondag 31 juli ’11  Colijnsplaat -> Neeltje Jans 
 
KM’s   13 
Draaiuren 1,2 
Sluizen   0      Havengeld €  13,--  
 
We vertrekken wederom bijtijds om gebruik te maken van het tij. Om 9:15 varen we rustig naar de Neeltje 
Jans. Om ca. 10:30 liggen we aan de enkele steiger in een kom aan de Neeltje Jans. De spullen worden snel 
verzameld en we vermaken ons met een leuke dag in het centrum Neeltje Jans. Voor ouderen is het zeer 
informatief en soms nog wel herkenbaar voor diegene die de watersnoodramp in 1953 hebben mee gemaakt. 
Voor de kinderen is er buiten heerlijk vermaak met waterpret, glijbanen en zeehonden en zeeleeuwen. Het 
weer helpt ons vandaag eindelijk een beetje in de goede stemming met een lekker zonnetje. De temperatuur is 
dermate dat bij terugkomst op de boot er direct gezwommen en geroeid wordt, zelfs ik neem een duik. Het 
water mag dan erg mooi schoon en helder zijn, verkoelend is het absoluut!  
 



 
Ligplaats Neeltje Jans, één lange steiger 
 

  
Glijbanen       Zeeleeuwen 
 



 
De stormvloedkering 
 

 
De kracht van het water is enorm en machtig om te zien 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Eindelijk een echt lekkere dag, spelen en 
zwemmen in de zon bij Neeltje Jans 
 



Maandag 1 augustus ’11  Neeltje Jans -> Veerse Meer 
 
KM’s   30 
Draaiuren 3,0 
Sluizen   1      Havengeld N.V.T. 
 
Eindelijk wakker met het zonnetje. De nacht is door het veranderen van het tij wel wat onrustig vinden wij 
maar daar zijn we dan ook niet echt aan gewend. Met wind tegen maar stroom mee koersen we om 11:20 
weer richting de Zeelandbrug. Gitta en Geuch zeilen rustig terwijl wij koers zetten naar een drukke en gezellige 
Zandkreeksluis. Vervolgens varen we het Veerse meer op, ooit heb ik gelezen over de grote bootdichtheid op 
dit betreffende stukje vaarwater maar dat is zeker waar. Het is goed opletten met alle kruisende zeilers die 
overigens weinig kaas gegeten hebben van de voorrang regels. Na Kortgene heb je twee kleinere eilanden met 
ruime aanlegmogelijkheden, op de eerste vinden we nog een plekje aan de binnenzijde van de steiger. Na een 
poosje komt de familie Zijlma langszij. De kinderen vermaken zich wel en wij hebben vakantie! 
 

 
De schittering van de zon op de Oosterschelde. 
 

 
Even een momentje voor mezelf, alleen ik en m’n MP3 player 



Dinsdag 2 augustus ’11  Veerse Meer 
 
KM’s   0 
Draaiuren 0,1 
Sluizen   0      Havengeld N.V.T.  
 
De dames hebben besloten met het rubberbootje boodschappen te gaan halen in Kortgene. Ik spoel en poets 
de daken en dekken terwijl de kinderen met schepnetten proberen wat te vangen. Als ik een boot zie 
vertrekken aan de kade zijde gooi ik direct alles los en verhaal naar dat plekje zodat we direct aan het grasveld 
liggen en daar eventueel kunnen barbecueën en de kinderen op het gras kunnen voetballen enz. Als ik lig 
schuift Geuch het Zijlmaatje weer rustig langszij en wachten we op de terugkomst van de dames. Na een 
heerlijke BBQ ’s avonds moeten we vluchten voor de regen. 
 

 
Roeien 
Zwemmen 
Varen 
BBQ-en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Woensdag 3 augustus ’11  Veerse meer -> Kamperland 
 
KM’s   14 
Draaiuren 1,7 
Sluizen   0      Havengeld €  22,40  
 
Heel, heel veel regen deze ochtend. Het maakt de gezichten van de dames bij mij aan boord er niet vrolijker op 
en na overleg met de familie Zijlma varen we om 12:00, als het net een beetje droog is, naar Kamperland. Om 
13:40 hebben we een keurige plek in de vrijwel nieuwe Uithaven van Kamperland. Gelukkig klaart het weer op 
en breekt de zon door. Schuin tegenover ons ligt een SK kotter, het blijkt de Midi Bis SK 186 te zijn van de 
familie Dierckx. Dit is hun vaste lig plaats. Het schip heeft een mooie metamorfose ondergaan en is in zijn 
geheel voorzien van een nieuw verflaagje en kleur. Een schitterend plaatje. In de middag nemen we de bus 
naar een kinderspeelboerderij. De kinderen vermaken zich een poos en vanwege de ruime bustijden besluiten 
we terug te lopen, dit onder groot protest van de kinderen.  Aan de haven zit een goed uitziend Afrikaans 
restaurant en de dames zijn snel overgehaald voor het diner. Zoals gebruikelijk worden de kinderen op bed 
gelegd en volgt de koffie en thee bij ons aan boord. De Quattro fungeert een beetje als bunkerschip, het gros 
van de tijd wordt bij ons doorgebracht om te eten, drinken, puzzelen, lezen, spelen en borrelen. 
 

 
Uithaven Kamperland 
 

     
SK 186 “Midi Bis” na een metamorfose   Zijlmaatje in Uithaven Kamperland 



Donderdag 4 augustus ’11  Kamperland -> Veerse meer 
 
KM’s   3 
Draaiuren 0,4 
Sluizen   0      Havengeld N.V.T.  
 
Een warme start van de dag met veel zon. Tot grote blijdschap van de kinderen huren we een 7-
persoonsligfiets. Met één persoon steeds op de vouwfiets maken we een tour door de omgeving van 
Kamperland. Na terugkomst bij de haven, waar de fiets gehuurd kan worden evenals fietsen en solexen, wordt 
er geluncht met pannenkoeken. De kinderen gaan midgetgolfen en de dames shoppen nog even in het gezellig 
opgezette overdekte winkelstraatje bij de haven. Om 14:30 varen we de lange haven weer uit naar het dichtst 
bijzijnde eilandje aan het Veerse meer. 15:00 hebben we een zeldzaam plekje kunnen bemachtigen net voordat 
er weer een regenbui los barst. De geplande BBQ gaat niet door en we fabriceren wat anders te eten voor 8 
hongerige magen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 7 persoon  lig fiets 
 
 

 
 
 
 
Midgetgolf 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ligplaats eiland op het Veerse 
meer tussen Veere en 
Kamperland 
 



Vrijdag 5 augustus ’11   Veerse meer -> Veerse meer 
 
KM’s   5 
Draaiuren 1,2 
Sluizen   0      Havengeld N.V.T. 
 
’s Morgens na de koffie loop ik een rondje over het eiland en bij terugkomst is iedereen in gereedheid voor 
vertrek. Miranda en de meiden stappen bij Gitta aan boord van het Zijlmaatje voor een zeiltocht en Geuch en, 
de jongste, Daan stappen bij mij aan boord. We kabbelen rustig over het Veerse meer. Onderweg kom ik de 
“Blauwe Gans” tegen en we hebben kort contact via de marifoon. 
Niet veel later vinden we een mooi plekje aan de “Omloop”, een keurig en mooi havenkommetje aan de 
zuidzijde van de Bastiaan de Lange plaat. Het Zijlmaatje volgt niet veel later. De weersomstandigheden zijn 
goed en de BBQ wordt voorbereid. We genieten van een heerlijke vis BBQ en een redelijk lange avond. 

 
 
Mijn dames zeilen mee 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Miranda maakt een fotoshoot van 
onze Quattro 
 
 

 
 
 



 
Aanleg plaatsen aan  de “Omloop”  
 
 

 
’s Avonds een heerlijke vis BBQ op de COBB 
 
 
 
 



Zaterdag 6 augustus ’11  Veerse meer -> Middelburg 
 
KM’s   16 
Draaiuren 1,5 
Sluizen   1      Havengeld €  19,20  
 
Geuch is vroeg en gooit om 9:00 al los, wij volgen kort daarop en zetten koers richting Veere. We schutten door 
sluis Veere het kanaal door Walcheren op en om 11:45 meren we af bij bunkerstation Jos Boone. Hier schaffen 
we 2 nieuwe fenders aan en pompen we de andere weer wat op. Ook reken ik een radarreflector af, mochten 
we via de Westerschelde de terug reis gaan aanvangen. Na de boot-schappen varen we de drukke haven van 
Middelburg binnen. Wij passen onder de brug door en mogen vast een plaatsje zoeken in een van de boxen. De 
brug naar de haven draait elk uur om een kwartier na heel. Gelukkig zijn we vroeg want in de loop van de dag 
wordt het echt stapelen en liggen ze 5 en 6 dik aan de kade. De dames gaan shoppen in de stad en Geuch en ik 
gaan met de kinderen de boodschappen doen maar worden opgehouden door de kermis. Tja daar kunnen we 
dan niet meer om heen zodra de kinderen die in zicht hebben gekregen. Later treffen we de dames en doen 
nog een terrasje als afsluiting van de dag. Aan boord worden weer grote pannen pasta gekookt terwijl buiten 
de regen weer van de daken gutst. 
 

 
Jachthaven Middelburg bij dag 
 

 
Jachthaven Middelburg bij avond…. Een stukje drukker 



Zondag 7 augustus ’11   Middelburg 
 
KM’s   0 
Draaiuren 0 
Sluizen   0      Havengeld €  19,20  
 
Onze trouwdag, 14 jaar. Omdat Miranda heel lang geleden ooit eens bij mini Walcheren is geweest en het 
graag nog eens wil zien wordt er besloten hier naar toe te gaan. Tevens is er voor de kinderen een grote binnen 
en buiten speeltuin om heen gecreëerd. De lunch wordt genuttigd bij het naast gelegen Kentucky Fried Chicken 
alvorens we met de bus weer terugkeren naar het Station van Middelburg. Na de wandeling naar de haven 
doen we een borrel en maken we ons gereed voor de zoektocht naar een leuk en goed restaurant. Deze vinden 
we aan een achteraf pleintje, een gezellig en knus Spaans tapas restaurant. ’s Avonds besluiten we morgen aan 
de terugreis te beginnen aangezien de weersverwachtingen gewoon slecht zijn.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maandag 8 augustus ’11  Middelburg -> Veerse meer 
 
KM’s   19 
Draaiuren 2 
Sluizen   1      Havengeld N.V.T.  
 
Om 10:00 uur nemen we afscheid van de familie Zijlma met een paar dikke knuffels en bedanken ze voor de 
gezelligheid, ze varen nog wel mee tot aan hun thuishaven Oranjeplaat in Arnemuiden. Net voor de grote 
meute loskomt varen we onder de brug door en gaan richting Veere. De wind gaat steeds verder toenemen en 
dan lijkt ons de Westerschelde wel mooi maar niet lekker varen. Vlot bereiken we de sluis bij Veere. Waar ik 
bang voor was gebeurt in de sluis, precies tijdens het schutten gaan de hemelluiken open en giet het werkelijk 
bakken water uit de hemel. Met het openen van de deuren neemt de regen af en kan Miranda als een 
verzopen katje weer opdrogen in de boot. Het gas erop en we varen soepel over het Veerse meer. Onderweg 
kijken we naar de toenemende wind en berekenen de tijde stroom van de Oosterschelde. Het komt slecht uit 
om door te varen en we besluiten bij het eiland te gaan liggen waar we eerder hebben gelegen. We ruimen de 
boot wat op en bekijken de over het water schietende surfers. De stormachtige wind belooft niet veel goeds 
voor de nacht. We lezen nog wat en gaan vroeg naar bed. 
 

 
Onderweg wordt er tijd voor wat literatuur 
 

 
Vereeuwigd aan het Veerse meer door de dames  de golven worden steeds hoger 



 
Het mag dan hard waaien, gelukkig is de zon er wel 
 
 
Dinsdag 9 augustus ’11  Veerse meer -> Oudenbosch 
 
KM’s   77 
Draaiuren 6,9 
Sluizen   2      Havengeld €  15,80  
 
De nacht is erg meegevallen voor wat betreft de wind, het regent af en toe een beetje. Als het om 8:10 uur net 
een beetje droog wordt besluit ik gelijk te gaan varen. Vlot zijn we als enige bij de Zandkreeksluis. De 
sluismeester is blij dat ze snel kan schutten zonder bruggen als ik beloof de mast te strijken. Na de sluis varen 
we de lange smalle geul uit naar de Oosterschelde en gaan met de wind en tij in de rug richting Tholen. Af en 
toe een beetje schommelen maar verder is het een prima overtocht. Bij de Bergse Diepsluis moeten we heel 
even wachten maar houden het in ieder geval droog tijdens het schutten. Na de sluis gaan we bakboord uit het 
Schelde Rijnkanaal op naar Tholen om boodschappen te doen. Om 11:45 liggen we in de stadshaven, als we 
informatie inwinnen over de supermarkt blijkt deze helaas aan de rand van het stadje te liggen. Ik besluit op de 
fiets de noodzakelijke dingen te halen en na de lunch vertrekken we om 13:20 weer. Het Schelde Rijnkanaal is 
rustig en beschut.  Het kanaal komt uit in het Volkerak en voor ik er echt erg in heb staan we bijna letterlijk op 
ons kop. De wind komt dwars in en de golven worden enorm opgestuwd. Na enige spannende momenten en 
handen tekort is de boot gespoeld en hebben we de juiste koers te pakken. Later via de smalle en rustige Dintel 
varen we naar Oudenbosch. Nooit geweest maar het ziet er leuk en gezellig uit. Vanaf de Dintel vaar je via een 
lang en smal toegangskanaal naar Oudenbosch. Overigens vaar je letterlijk van de kaart omdat dit stukje 
vaarwater niet op de kaart staat. Om 17:20 liggen we aan de kade tegenover de kleine haven. De kleine haven 
wordt omringd door nieuwbouw in oude stijl, ook het knusse havenkantoor heeft zijn intrek in een van de 
woningen. Als je vanaf de kleine haven nog verder doorvaart kom je achterin de vaart bij de stadskom, ook 
keurig opgeknapt en een ideale plek voor boodschappen of een overnachting. 



 
Oudenbosch aan de kade tegenover de kleine haven 
 
Woensdag 10 augustus ’11 Oudenbosch -> Biesbosch aakvlaai 
 
KM’s   39 
Draaiuren 4,0 
Sluizen   1      Havengeld N.V.T. 
 
Na een douche in een prima verzorgde sanitaire voorziening van het havenkantoor bezoeken we de Basiliek 
H.H. Agatha en Barbara. De basiliek is een exacte kleine replica van de St. Pieter in Rome. Wij zijn alle vier 
bijzonder onder de indruk van dit schitterende gebouw. Een bezoek is een absolute aanrader.  
 

De koepel 



 
 

 
De voorzijde van de Basiliek. 
 
Om 12:15 verlaten we Oudenbosch weer en via het smalle toegangskanaal komen we weer op de Mark. Vlak 
voor Breda gaan we bakboord uit het Markkanaal op. Bij de Marksluis neemt het even tijd in beslag maar 
daarna gaat het vlot via de Amertak, de Amer en het Spijkerboor naar de Aakvlaai. Om 17:15 hebben we een 
beschutte plek in een box van de Aakvlaai. We borrelen en doen een spelletje. Later vaar ik met de meiden nog 
een rondje in de rubberboot en ontdek een net aangeschafte SK kotter. Even terug om een visitekaartje te 
halen en de eigenaren uit te nodigen voor de vereniging SK vloot, ze zijn enthousiast en zullen kijken. Romy 
bereid  ’s avonds het eten en daarna moet snel de tent dicht want de muggen doen een aanval. Dat was een 
groot voordeel van het zoute water, het ongedierte is er bijna niet. 
 

 
Mijn boegbeelden tijdens het varen op de Mark 



 
Aan de borrel met zijn vieren 
 

 
Onze mini masterchef 
 
 
 
 
 



Donderdag 11 augustus ’11 Biesbosch aakvlaai -> Hardinxveld 
 
KM’s   24 
Draaiuren 1,8 
Sluizen   2      Havengeld N.V.T. 
 
Na een goede nacht vertrekken we om 9:15 met een rondje Aakvlaai en verder via het Spijkerboor en het 
Steurgat naar de Biesboschsluis in Werkendam. De sluis opent al als we aankomen en mogen direct invaren. 
Éénmaal weer op de Merwede staat er een lekker windje op de kop maar met stroom mee zijn we bijzonder 
snel bij de Peulensluis in Hardinxveld. Om 11:30 liggen we weer keurig in de box van de thuishaven. De meiden 
poetsen de rubberboot terwijl Miranda en ik opruimen en inpakken. Later komt oma ons nog even begroeten 
voor we weer bepakt naar huis gaan na een drukke, gezellige en vernieuwende vakantie. 
 
Onze indrukken van Zeeland: 
Het zoute water is helder en prachtig om het onderwaterleven te zien, de vaarwateren zijn zeer ruim en 
daarom uitermate geschikt voor zeiljachten. De aanlegmogelijkheden zijn prima verzorgt en ruimschoots 
aanwezig, echter door het ruime aanbod van schepen komt het stapelen veelvuldig voor. De steden zijn bekend 
en hebben een grote aantrekkingskracht voor sfeer.  
Wij (Miranda en ik) missen toch wel de afwisseling van de rivieren, meertjes en kleinere vaarwegen. Ik mis wel 
het opletten  voor de beroepsvaart en de drukte op de marifoon. Maar overall conclusie is wel dat het een 
mooie provincie is met veel vaarmogelijkheden en een genot zonder ongedierte. We hebben het leuk gehad!   
  

 
Omdat ze zo mooi zijn…. 

 Mijn vrouwen 



 

 
Vaarwel en tot ziens op het water 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


