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Aanleiding 

 
Altijd al de driehoek Noordzee willen varen? De kleine, naar Whitby, Noorwegen 

en terug? Of de grote: Shetlands, Noorwegen en terug? Ik wel, en tijdens een 
receptie met een glaasje wijn op kom ik met Wiebe overeen om eens een 

retourtje Shetlands te varen met de Aurum (Dehler 39 CWS uit 1990). 
 

Voorbereidingen 

 
Voorjaar 2016 beginnen we aan de voorbereidingen, drukknop elektrische winch 

repareren, ATIS apparaat kopen, ATIS antenne monteren en coaxkabel 
doorvoeren en solderen, tweede (hand) marifoon, nieuwe grootzeilsval en 

reeflijnen, het lamme armpje van de Autohelm repareren,  zeekaarten voor de 
nieuw aangeschafte laptop, nieuwe zeekaarten voor op de handheld Geonav 

plotter. Voordat al die elektronica goed werkte ben ik dagen in de weer met de 
helpdesks van de betrokken firma's. De nieuwe Navionics kaarten waren 

bijvoorbeeld te groot voor mijn kleine plottertje, maar uiteindelijk werkt alles. Op 
12 mei maken Wiebe, een ervaren zeezeiler van 75 en ikzelf, 72 jaar, een 

proefrondje op de Grote Poel. Alles werkt mee: wind Zuid-Oost 5-6Bf, dus beide 
reven worden uitgeprobeerd en de nieuwe grootzeilsval en reeflijnen van 

markering voorzien. Wiebe is heel handig met naald en draad. 
 

Omslachtige omwegen. 

 
Op vrijdag 10 juni vertrekken we. Volgetankt met 95 liter diesel plus 2x12 liter in 

jerrycans, 240 liter water in de hoofdtank en diverse containers met noodwater, 
zakken vol victualie van de grote super in Aalsmeer. Doel: Fair Isle, onder de 

Shetlands, een mijl of 600.  Maar we beginnen bescheiden richting Nieuwe Meer 
sluizen. Waar we de volgende ochtend 01:30 te horen te krijgen dat de 

Schinkelbruggen gestremd zijn en dat doorvaart deze nacht niet door gaat. 
Wachten tot volgende nacht? Of toch maar terug en door Haarlem? Dat laatste 

dan maar: 24 uur stil liggen willen we niet. En de brug draaide gisteren ook al 
niet, dus misschien liggen we hier nog langer. Terug varen kan pas om een uur of 

zeven als de Schipholbruggen in de A9 draaien. Zo komen we opnieuw langs 
Aalsmeer, wachten bij de Kaagbrug op de opening rond het middaguur, en horen 

daar dat de Bennebroekerbrug gestremd is. Dus nu zitten we tussen twee 
gestremde bruggen. Gelukkig: het is niet de brug maar de slagboom die is 

aangereden en ziedaar, de overheid heeft het goed met ons voor; er komt een 

mannetje in een geel pak die als slagboom fungeert zodat er geen ongelukken 
gebeuren en de brug open kan. Zo komen we toch nog in Haarlem, en nemen nog 
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twee tassen met lekkers over van mijn vrouw Yin die in Haarlem voor ons 

appartement aan het Spaarne langs de kant staat. We schoppen het tot IJmuiden 

waar we aan boord eten en de nacht doorbrengen. Op zondag 12 juni gaan we de 
Kleine Sluis bij IJmuiden door, gooien de dieseltank nog weer even vol in de 

jachthaven die een 24x7 dieselpomp exploiteert, en hijsen zeil: de Noordzee op! 
 

De Noordzee, de Noordzee! 
 

Aanvankelijk is het heel licht weer, met wel wat deining. Om 19 uur neem ik de 
eerste wacht. We zeilen zonder problemen door de Traffic Separation Schemes 

(TSS) en zien weinig vrachtschepen, noch visueel noch op de laptop (AIS). Pas 
om 23:30 gaat het driekleuren toplicht aan, zo lang is het nog licht! Om 01 uur, 

als Wiebe op wacht is gegaan gaat er een alarm bij de kaartentafel. Accu plat. 
Hoe kan dat nou? Die was prima voor vertrek. Goed, 6 jaar oud, maar toch... En 

Wiebe had nog wel voor vertrek bij herhaling gevraagd: hoe staat het met je 
accu's? Vol vertrouwen had ik gezegd: twee maal 180Ah plus een separate 

startaccu. Alle drie in mint conditie. Ik baal. En Wiebe baalt ook. Plan aangepast: 

we gaan eerst naar Whitby om nieuwe accu's te installeren, want die hebben we 
hard nodig voor alles, niet in het minst voor de Autohelm zelfstuur inrichting. Die 

werkt 24 uur per dag en nacht, met de hand sturen doen we alleen bij het 
invaren van havens en een enkele keer bij een TSS. De nacht komen we goed 

door, kookwekker op 20 minuten om op tijd een 360je te doen (heel goed rond 
kijken) en op de laptop de AIS te bekijken. Overigens alarmeert die wanneer een 

schip binnen een straal van 4 mijl komt. Maar niet alle schepen hebben actieve 
AIS (die een signaal uitzendt dat wij kunnen zien). En niet alle AISsen verschijnen 

altijd op ons scherm. Wij zelf hebben alleen passieve AIS: we kunnen anderen 
zien, maar zij ons niet. Dus het blijft oppassen geblazen. Zeker omdat er mist 

komt opzetten, en de wind wegvalt. Motor aan. Ook goed voor de accu's. De 
tweede nacht verloopt zonder problemen. Ons wachtschema is 6 uur op, zes uur 

af, dus we zeilen beurtelings singlehanded. Een duif komt op de buiskap uitrusten 
na een paar verkenningsrondjes om de boot. Mist trekt op, er staat een heerlijke 

zeilwind, en na een mooi stukje opkruisen langs de Engelse kust zien we de E-

kardinaal van Whitby opdoemen. In 54 uur 246 zeemijlen afgelegd.  
 

Whitby 
 

Op Dinsdag 14 juni om 13:45 bereiken we zo Whitby. We mazzelen: de brug voor 
de jachthaven draait net als we aankomen. Daarna zou die pas weer om 19 uur 

draaien. Plekje aan de kade, accu's bestellen bij de nautische winkel aan de 
jachthaven. Ze komen morgen. Dus tijd over om Whithy te bezoeken. Leuk 

plaatsje aan een rivier, met vrij steile oevers, vol met typisch Engelse terraces. 
We lopen naar de top van de klif waar een imposante ruïne van een enorme 
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kathedraal staat. Op de markt koop ik een hoed zoals ik er al lang een wilde 

hebben (soort van Tilly Hat). Engeland, dus we moeten Fish & Chips en een pint 

of Lager. En die nemen we dus ook. Volgende dag informeren we eens: waar 
blijven die accu's? O die staan hier al even. Grrr. Zelf halen we de oude er uit, 

halen de nieuwe op en zetten ze er in (40kg elk, dus best een karwei). Acculader 
aan om te zorgen dat ze echt 100% vol zijn. Vertrekken doen we toch pas de 

volgende dag en niet om 01 uur s’ nachts als de brug ook draait voor de vissers. 
Het is namelijk windstil en potdicht van de mist. Verder vullen we de diesel weer 

aan, 44 liter rode diesel (tax paid, dus toch nog 0,90 Engelse ponden per liter). 
Nu zijn we echt wel zeezeilers: rode diesel in mijn tank! Heb ik altijd al willen 

hebben. Met een bon om een draconische boete van de EU autoriteiten te 
ontwijken. Die is namelijk niet mis, ik geloof 4,50 Euro per liter tankinhoud 

(minimumboete 226 Euro). Reken maar uit. Als ze de jerrycans zouden meetellen 
meer dan 500 Euro. En dat doen ze want die zitten ook vol rood natuurlijk.  

 
Oh Oh Electro 

 

Intussen was ik vergeten te vertellen dat de Geonav, mijn handheld plottertje, zo 
handig net voor het stuurwiel, of in de hoek van de kuip onder de buiskap, 

onderweg toch medewerking weigerde. Steeds verloor hij de satellieten, geen fix, 
geen positie. Niet dat we niet ook nog de laptopkaart hadden, en een oude AP 

navigator die positie, koers, snelheid en waypoints kan aangeven. Na wat 
geknutsel, het deleten van overtollige kaarten van de Geonav: hoera hij doet het 

weer! Knappe Schipper. Toch? Wiebe is niet van de elektronica, die doet het nog 
op papier. Zijn mooie overzeiler ligt op de kajuittafel van 1-1,20m. Zo zijn we 

allebei op onze manier gelukkig. Weerberichten zijn belangrijk: de oude Sony van 
Wiebe met lange band kan 2 maal per dag het uitgebreide shipping forecast van 

de BBC ontvangen. En ik kan hier via de Wifi nieuwe GRIB files opladen die 
windrichting, windsterkte en nog zo wat op onze elektronische kaart zet. Zeven 

dagen vooruit nog wel. Leuk is dat je een traject kunt uitzetten, gegiste snelheid 
opgeven, en het apparaat geeft precies aan wat de wind zal zijn als je 100 of 200 

mijl verderop zit. Als de voorspellingen kloppen natuurlijk. Er vaart dan een leuk 

schaduwbootje over de koerslijn. Die koerslijn klopt al niet met de realiteit later, 
net als dat de wind voorspelling ook niet meer klopt na een paar dagen. Daar 

zullen we nog achter komen... 
 

Whitby uit: left or right? 
 

Op donderdag 16 juni om elf uur, als de mist is opgetrokken kiezen we zee, zoals 
dat heet. Zwakke Noordenwind, dus we beginnen maar eens met een slag 

NoordOost, om zo snel mogelijk ver uit de kust te geraken, uit het bereik van 
loslopende vissersschepen en hun kreeftenpotten. Die zitten met een lange lijn 
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aan een boeitje, meestal een wit vaatje, soms met een tweede boei met een 

vlaggetje er op. Als een van die lijnen in je (vleugel)kiel of (klap)schroef raakt 

ben je nog niet jarig. Een van de vissers hier heeft wel 1,000 potten uitstaan en 
er zijn enkele tientallen kreeftenvissers  in Whitby en elders langs de kust. 

Devies: zorg dat je overdag minimaal 15 mijl de kust uit vaart, dan zie je de 
boeitjes nog maar s’ nachts ben je aan het lot over geleverd. Verder uit de kust 

liggen ze gelukkig niet. Maar nu de vraag: hoe gaan wij verder. de GRIB files 
geven aan over een paar dagen Noord 5-6 langs de kust van Shetland, en NW 4-5 

langs de Noorse kust. Dus we besluiten rechtsaf te gaan, over SB richting 
Noorwegen om vandaar uit eventueel een lange slag over BB te maken naar Fair 

Isle. Soort van opkruisen dus, maar dan met slagen van 300NM. Aangenaam 
zeilweer, aanvankelijk heel licht, vol tuig met de motor bij. Na een paar uur zeilen 

we zonder motor verder, knoopje of 4. Tot de wind afzwakt en we nog maar 1 
knoop lopen. Motor weer bij dan maar. Rond middernacht neemt de wind toe en 

zetten we het eerste rif. We lopen nu bij de wind 6kn op het log en 5kn over de 
grond: 1 knoop tij tegen. Maar dat krijgen we later wel weer mee. 

 

Stroom en Stroom, Vonk en Volt perikelen. 
 

De wind krimpt naar het Westen we koersen nu Noord om de windstilte midden 
op de Noorzee te (trachten te) omzeilen. Minder wind, rif weer uit. De stroom 

(het tij) zit alweer half tegen. En ik zie tijdens mijn nachtwacht vonken in het 
water: zeevonken, de zee licht. Een beetje. Maar heel fraai om te zien in het 

buiswater en vooral in het kielzog. Dan klinkt er om 02:45 accu alarm. Wat 
krijgen we nou? Net nieuwe accu's tot de nok toe vol gevuld met walstroom. 

Accumeter geeft 12,3 Volt, dat valt toch mee? Maar de separate 
accuconditiemeter geeft 0% aan. Een raadsel. We draaien dus maar wat motor.  

Flinke laadstroom, dus er kan zeker wat bij in de accu. Onze frustratie is groot. Ik 
zal het nu maar direct verraden hoewel het raadsel pas twee weken later wordt 

opgelost: er was geen accu probleem, maar een meetprobleem. Voor de nieuwe 
laptop kocht ik ook een nieuwe omvormer van 12 naar de 19 Volt die de laptop 

nodig heeft. Omvormer afkoppelen: en ziedaar, plotseling wijst de 

accuconditiemeter weer 100% aan. Maar op dat slimme idee kom ik dus pas later. 
We hebben dus voor niets (nou ja, voor 500 Euro dan, nog net vóór de devaluatie 

van het pond na de Brexit vote) twee goede accu's in Whitby op de kant gezet. En 
we hadden gewoon richting Fair Isle kunnen door varen. Aan de andere kant: 

Whitby had ik al lang graag eens bezocht, het is een erg leuk stadje, en weer 
opvullen met diesel kon ook geen kwaad, nu kunnen we zo nodig weer 300 mijl 

motorren. Op schiftende windrichtingen gaat Wiebe tijdens zijn wacht nog een 
paar keer overstag. Tegen de ochtend van vrijdag 17 juni lopen we 6,5 kn door 

het water en is de SOG (speed-over-ground) 7,5-8 knopen. Met ondertussen twee 
reven en de volle High Aspect fok op. 
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Naar verre kusten: maar welke? 
 

Langzamerhand moeten we kiezen: gokken we op gunstiger wind dan de GRIB 
files aangeven langs de Schotse kust? Het is nu immers vrijwel West, mooi 

bezeild toch? Of gaan we over SB door naar Noorwegen? We besluiten te mikken 
op Eigersund een eind Noordwaarts langs de Noorse kust, waar Wiebe al eens is 

geweest en wat een gemakkelijk toegang heeft. De GRIB files geven tijdelijk 
NW6-7 Bf aan, en tegen de tijd dat wij er in de buurt zijn nog maar NW4. Moet 

kunnen. Tussentijdse complicatie: laptop loopt vast, geen elektronische kaart 
meer. Moeten we verder op de papieren zeekaart? Coördinaten hebben we wel. Ik 

reken uit dat we 7 of meer GPS'en aan boord hebben, dat is inclusief drie 
smartphones en de hand marifoon waar ook GPS op zit. Dus zolang de satellieten 

niet uit de hemel vallen weten we waar we zijn. En dank zij ons zorgvuldig 
bijgehouden logboek kunnen we ook nog gewoon op gegist bestek varen als dat 

nodig is. De echte bretels en broekriem aanpak. Maar de laptop krijg ik weer aan 
de gang. Gelukkig. Alleen een stukje traject op de kaart kwijt. Niet echt een 

ramp. Dan wordt het windstil. Achteraf blijkt dat de stilte voor de storm..... Maar 

dat weten we dan nog niet. De zon schijnt, het water is diep blauw, er is een 
heerlijke deining van 1-2 meter: het lijkt wel echt Blue Water Sailing. 
 

Wind en Zee. 
 

In de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 juni neemt de wind toe tot NW7 en als 

de windmeter 34 knopen aangeeft ga ik even bijliggen: fok aan loef, dubbel 
gereefd grootzeil wat loos, en het roer naar loef. Zo rijden we als een badkuip 

eendje de toenemende zee op en weer af. Maar we moeten verder en hebben nog 
te veel zeil op. Handboek Dehler 39CWS geeft aan: grootzeil strijken en op de fok 

verder. Dus dat doen we. In de stevige bries die er nu waait en de fikse zeegang 
valt dat nog helemaal niet mee. Maar maat Wiebe is voor geen kleintje vervaard, 

dus goed aangelijnd gaat hij naar de mast, bedwingt het grootzeil dat als een gek 
klappert voor het helemaal vast zit, en doet bindsels om het zeil. Schoot vast, 

bulle talie er op om de zwiepende bewegingen van de giek zo veel mogelijk te 
dempen. En we gaan. Oja, nog even de fok een stuk inrollen. Want de volle 24m2 

is nu al te veel. Tweederde rollen we weg, een puntje van naar schatting 8m2 

blijft staan. Schoot zo strak mogelijk, koers richting Eigersund. 
 

Severe Gale 
 

Zo zeilen we de zaterdag door, met toenemende wind (boven de 40 knopen) en 
aanschietende zee. We schatten de gemiddelde golfhoogte op 7-8 meter, passend 

bij windkracht 9, volgens Reeds Almanac een ''severe gale''. Maar dat betekent 
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ook dat de maximale golfhoogte ongeveer twee keer het gemiddelde is, dus meer 

dan 14 meter. We zien hier en daar enorme golftoppen voorbij trekken, vaak met 

een schuimende witte kop er op. Het doet me denken aan de duinen  bij Schoorl: 
alleen dan van water. Maar inclusief de blanke top. Ik neurie dus ook uren voor 

me heen: ''Waar de blanke top deher duinen schittert in de zonnegloed..'' de rest 
van de tekst is me even ontschoten, maar de melodie is er nog. En het eind:'k 

heb U lief mijn Nehederland, 'k heb U lief mijn Ne-hederland!'' Zo komen wij de 
dag door. De nacht valt in. Gelukkig kort. Een oranje tanker van 200 meter lang 

passeert op een mijl afstand. In een golfdal verdwijnt die compleet uit ons zicht. 
Intussen breken de zeeën meer en meer. Soms komen ze aan loef aan boord. Een 

stroom van schuimend water knalt dan over het hele schip. Onder onze mooie 
nieuwe buiskap zit een klein spleetje, waar die is vast gezet op de opbouw. Solide 

water schiet er als een waterval onderdoor, de kuip in, door het open luik 
spetterend tot op de kaartentafel, en erger, tot op de laptop. Ik lap het op en dep 

het droog. Laptop werkt nog. Expres heb ik er een gekozen met alleen een SSD 
schijf: geen bewegende harde schijf die veel kwetsbaarder is voor vocht en 

schokken. Met alles wat we aan dweilen hebben dichten we de spleet onder de 

buiskap. Verrassend effectief: het blijft er nu droog! Op de elektronische kaart 
kunnen we zien dat we wel voortgang maken onder dat kleine puntje fok, 3-5 

knopen, en nog mooi zo 40-60 graden aan de wind ook. De Autohelm kan het 
goed bijhouden, de gain (roeruitslag) staat op minimum en het stuurwiel staat 

dicht tegen de middenpositie. Maar Eigersund is niet bezeild. We kiezen voor 
Farsund. Verder Zuidwaarts, kust is daar al naar het Oosten afgebogen, dus geeft 

ook enige bescherming tegen de NW storm. Nadeel: de aanloop is heel 
gecompliceerd, een mijl of vier tussen  eilandjes en droogvallende rotsen door. 

We zetten dus heel nauwkeurig 7 waypoints uit die ons door dat doolhof heen 
moeten gidsen. Voor de zekerheid op papier, op mijn Geonav in de hand, op de 

AP navigator die we ook bij het stuurwiel kunnen aflezen en op de Garmin van 
Wiebe. Belts and Breeches approach maar weer dus. 
 

Ontmoetingen op zee 
 

De wind weet niet van ophouden, we meten nu vrij constant 40-43 knopen, hoek 

60-90 graden. Aurum klimt rustig golf op-golf af. Pikt nu en dan met een enorme 

knal een paal, als het halve schip op een golftop uit het water komt en weer neer 
dendert. Bang ben ik niet, maar wel wat bezorgd; zal het spul wel heel blijven? 

Om 03:30, het wordt net licht, hoor ik het ATIS alarm af gaan. Ik zie een schip op 
de laptop kaart. En al vrij dichtbij ook. Op een kruisende koers vanaf bakboord. 

Het is de Kairin, een vrachtvaarder van 95 meter lang. De laptop AIS geeft aan: 
CPA (closest point of approach) 0 meter. Nul meter? Dat betekent dat als er niks 

verandert hij dwars over ons heen zal varen. En het in deze zee niet eens zal 
merken waarschijnlijk. Zeven ton Aurum is veel minder dan de 20 ton water die 
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hij elke paar minuten over de boeg krijgt. Oproep op de marifoon ''Kairin Kairin, 

here Sailing Yacht Aurum, Do you read me? Over...'' wordt gelukkig na de tweede 

keer beantwoord met een mopperig: ''I don't see you''. Ja geen wonder in die 
zeeën. ''You should be in the red sector of my toplight'' ''OK, I see you now, what 

do you want me to do'' '' Please don't run over us, please make a course 
correction to starboard''. Even later zie ik hem. Hij passeert 500 meter achter ons 

en verdwijnt tussen de golven. Op hetzelfde moment zie ik een dolfijn vlak naast 
me op twee meter afstand aan bakboord met ons door de golven snijden. Tussen 

ons en de Kairin in... De tranen staan me in de ogen. Zouden al die verhalen van 
dolfijnen die drenkelingen redden en schepen gidsen dan toch waar zijn? 
 

Far away in Farsund 
 

We zijn er nog niet. Op een enorme golf maken we naar schatting 45 graden 

slagzij, er rolt een enorme kruller onder het schip door, net als ik een videoclip zit 
te maken. Ik hoor iets vallen. Daar gaat weer wat mompel ik in de microfoon. 

Inderdaad daar ging Wiebe met tafel en al door de kajuit, en samen belanden ze 
in de kooi aan lij. Hij stond tosti's te bakken, zodoende had hij niet al zijn handen 

vrij. Gesmolten kaas op mijn kostbare bank bekleding. Ook dat nog. Wiebe heeft 

gelukkig niets, maar de tafel maakt zware slagzij. Intussen zijn ook een bezem en 
een pikhaak van het dek in zee verdwenen. Voor de kust krijgen we wat lij van 

Noorwegen. De golfhoogte neemt af, de wind ook trouwens, na 36 uur mocht dat 
ook wel weer eens. De vuurtoren van Farsund wordt gespot. Dan hoor ik een 

alarm: van de motor lijkt het. Koelwater? Voldoende. Olie? Niet te checken. We 
maken het motorluik open, ik graaf de reserve olie uit het vooronder. Daarvoor 

moeten alle voorraden en zeilen die er boven op staan even aan de kant. Een liter 
olie er bij en we doen de motor maar weer aan, want de nauwe slingerende 

toegang tussen de bergen is echt niet te bezeilen. Intussen blijft het motortje 
braaf mooi rond lopen. Het alarm was ook wel erg zacht, lang niet zo hard als 

wanneer je op de testknop drukt. Zal wel weer een alarm probleem zijn geweest 
en geen echt motor probleem. Waar het vandaan komt? Geen idee. Om 17 uur 

liggen we aan een mooie steiger in Farsund vlak voor het havenkantoor, met 
toilet, douches en wasmachine en droger. En annex is er een grote supermarkt. 

En dat voor een klein plaatsje als Farsund. Het is stralend zomerweer geworden. 

De havenmeester komt zijn Kronen innen, en geeft ons een briefje om voor het 
raam te plakken zodat we niet voor dag en dauw door de volgende havenmeester 

worden wakker geklopt. We dineren met het bord op schoot in de kuip. Biertje er 
bij, glaasje wijn. En toch wel een opluchting om zonder serieuze schade te zijn 

aangekomen. 
 

Wonden likken in Farsund. 
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Maandag ochtend: grauw weer en regen. Geeft niet, we moeten toch binnen 

klussen. Allereerst hozen. De zee heeft zijn weg gevonden naar de bilge, 

waarschijnlijk door de dorades die we niet hadden afgesloten (dom, nooit aan 
gedacht), door het luik boven de tafel, een heel klein beetje door het luik in de 

voorpiek, en nogal wat naar onze kooien door onbekende oorzaak. Waarschijnlijk 
komt het via de doorvoer van de vallen onder het dek. Waar we met geen 

mogelijkheid bij kunnen. De  punten van de matrassen SB en BB achter waar we 
slapen zijn nat. Met de vacuüm extractor, die ik vlak voor vertrek voor olie wissels 

heb gekocht zuigen we 25 liter water op uit de bilge, plus nog een restje met 
dweilen en doeken. De rubbers van de luiken smeren we nog eens in met 

siliconen, had ik voor vertrek ook gedaan, maar ja. Matrassen niet veel aan te 
doen, met rollen tissue op de plek waar het water naar binnen lijkt te komen 

proberen we volgende aanvallen van de zee te pareren, en we slapen gewoon op 
het nog droge deel. Tweepersoons kooien allebei, dus ruimte zat. De tafel. Dat is 

een opluchting, alleen van de basis afgerukt, waar de opstaande poot was vast 
gelijmd. Lijkt een wat knullige constructie, maar het heeft het toch mooi 26 jaar 

uitgehouden. In elk geval is het door ons en hier te repareren. Een kolfje naar de 

hand voor Wiebe, een echte klusser, hij bouwde zelf al eens een prachtig houten 
roeibootje. Ik maak mij nuttig door zaag, hamer en lijm ter hand te stellen, en ik 

scoor bij het oud vuil een plankje waar we latjes uit zagen om de tafel wat beter 
vast te zetten dan origineel. Met dat al is de dag wel om. Verder maak ik me 

nuttig door alle natte-zoute kleren, handdoeken en wat dies meer zij in de 
wasmachine te gooien. Een aardige mevrouw die dit eerder had gedaan legt mij 

uit hoe, en geeft mij ook wasmiddel, wat ik natuurlijk niet had meegenomen 
(ergens aan boord moet nog wel een zakje Biotex liggen). Daarna alles in de 

wasdroger. En kijk eens: we hebben nog krediet in de wasdroger. Mijn zeiljack is 
nat van buiten door de zee en de regen (!) dus al niet zo zout meer, en van 

binnen door transpiratievocht. Gewoon de droogtrommel in op lage temperatuur 
en wat zit dat weer lekker! Ook de jas van Wiebe kan nog een rondje mee 

draaien. Om 17 uur is alles weer geklaard, de tafel staat, we eten spaghetti met 
heerlijke saus en groente uit een blikje, want de sla enzo is al lang op. Overigens 

hebben we elke dag warm gegeten, ook tijdens de storm. Niet dat dat altijd 

gemakkelijk was op een bokkend schip, alsof je op een rodeo paard zat. Het 
slaapt trouwens heerlijk! Whitby naar Farsund: 400 mijl in 75 uur. 
 

Nu dan naar de Shetlands en Fair Isle? Nou nee... 
 

Helaas maar jammer: Wiebe rekent me voor, wat ik stilletjes ook al had 

uitgerekend: als we voor 30 juni weer terug in Aalsmeer willen zijn, dan redden 
we Fair Isle of zelfs Holy Island alleen als alles helemaal mee zit. Nu wil ik per se 

de verjaardagen van Yin en mijzelf vieren op 2 juli, alle arrangementen daarvoor 
zijn gemaakt en de familie uitgenodigd. We weten intussen wel dat niet alles altijd 
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mee zit. Integendeel. Dus we bedenken: terug via Helgoland? Hmm, in de Duitse 

Bocht is het vaak niet pluis met West tot Zuidwestenwind, en die is voorspeld. Via 

Waddenzee, Friesland, IJsselmeer naar binnen lokt me ook niet. Rechtstreeks 
naar IJmuiden dan? Lekker lang stuk onafgebroken varen. Maar lang zonder 

communicatie op zee, niet leuk voor de familie. Tot nu toe kwamen we juist 
steeds verrassend eerder aan dan ze dachten. En op die route komen we ook veel 

scheepvaart, boorplatforms en TSS'en tegen. Waarom niet nog even naar 
Engeland? Hartlepool hebben we nog niet gezien. Zo wordt het geen driehoek 

maar een vierhoek Noordzee. Welgemoed tanken we weer diesel en water en 
gaan op pad. Maar niet dan nadat we alle dweilen uit de lokale super hebben 

opgekocht (6 stuks, nooit meer nodig gehad voor overkomend water) en meer 
nootjes (Wiebe is nootjes-fan) en vruchtensap hebben ingeslagen. 
 

Terug naar Engeland 
 

We beginnen dinsdag 21 juni met rustig weer, de wind zit in de NW hoek, er loopt 

nog een deining van ongeveer een meter. Zo nu en dan de motor er bij, de 
bulletalie op de giek om het klappen van de giek te temmen. Om een uur of elf 

gaat het driekleurentoplicht aan en om vier uur s’ ochtends kan het al weer uit. 

Vrij wat scheepvaart en een paar keer moeten we flink uitwijken voor een visser. 
De volgende dag zien we nog veel vogels: Jan van Genten, Noorse 

stormvogeltjes, diverse soorten meeuwen. Een SeaKing helicopter komt over, 
zeker van een van de booreilanden waar we op af zeilen. Tijdens de avond zeilen 

we tussen het Ekofisk veld en het Gyda Oil veld door. Even later moeten we koers 
wijzigen om het Fulmar Alpha platform te omzeilen. Dan merk ik dat ik de horizon 

niet meer kan zien, en even later zit het potdicht van de mist. Ik meld op de 
marifoon ''All Ships'' onze positie, maar niemand antwoordt. Even later roep ik 

het boorplatform op, want we moeten er vlak bij zitten. Wachtschip Grampian 
Corsair antwoordt en meldt dat ze ons op de radar zien en dat we een mijl vrij 

varen op deze koers (en met deze stroom). Desgevraagd melden ze dat er geen 
andere schepen in de buurt zijn. Ook op de AIS zien we geen schepen. Dus maar 

door. Ook nu heeft uitkijken geen zin: je ziet 25 meter om je heen en dat is het. 
Luisteren naar motor geluid is tegenwoordig ook niet meer nuttig: vroeger hoorde 

je de motor van de zeeschepen stampen, nu zijn ze fluisterstil. Elke 20 minuten 

(kookwekker) AIS scherm afturen of er iets in de buurt is, veel meer kunnen we 
niet doen. Het blijft spannend. Een eind verder horen we nog de misthoorn: kort-

kort-lang: het morsesein ''U'' van een boorplatform: (betekenis van sein U: 'you 
are running into danger'). We zeilen hem gelukkig royaal vrij. Pas in de loop van 

de volgende ochtend zeilen we het mistgebied uit. Opluchting. Er komt wat wind, 
NW dan SE, dan weer NW, kracht 1-3Bf. De motor maakt overuren, de accu's zijn 

al lang weer helemaal vol. We lopen Hartlepool aan, met een grote jachthaven 
achter een sluis. In de havenmonding ineens: aan de grond. Een hengelaar op 
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het havenhoofd begint te schelden; ''me tackle''. Inderdaad, later vinden we zijn 

simmetje in onze zeerailing. Hebben we zijn tuig doormidden gevaren gelijk 

Michiel de Ruiter de ketting in Chatham? Of gooide de oen zijn tuig over onze 
boeg? We zullen het nooit weten. Ik probeer langs de andere kant van de ingang 

naar binnen te komen, echter: weer met de kiel in de modder. Vast! Hoe kan dat 
nu weer? Het is al twee uur na laagwater. Maar het blijkt dat de haven meer is 

verzand dan de almanak aangeeft. Marifoon contact met de havenmeester: wacht 
drie kwartier. We varen een uur op en neer, het tij moet nu ruim een meter zijn 

gestegen en we kunnen er in. Spectaculaire sluis met half-ronde sluisdeuren die 
ze al op een kier zetten als het niveau verschil nog een meter is. Met een 

waterval als gevolg. Dan zijn we Hartlepool Marina binnen met nogal wat vissers 
en visboten voor hengelaars. Vanaf Farsund hebben we 391 mijl afgelegd in 74 

uur. 
 

Hartlepool-IJmuiden 
 

Zaterdagmorgen 25 juni doen we eerst nog wat inkopen in de grootste 
supermarkt die ik ooit zag. Vers brood, kaasplakjes voor de tosti's waar we nu 

aan verslaafd zijn, verse groente. Water optoppen, dieseltank weer vol met 42 

liter rode diesel, speciaal voor de Eberspächer verwarming (daar hoef je geen 
belasting voor te betalen, dus kostte maar 20 pond, diesel voor voortstuwing kost 

het dubbele). De verwarming hebben we onderweg inderdaad een paar keer aan 
gehad als de temperatuur tot 12 graden was gezakt. Koud was het best wel, maar 

slapend met een dik dekbed, pyjama en sokken aan best te doen. En wakend veel 
laagjes kleding onder je ocean pak. Om de kreeftenpotten en vissers kwijt te zijn 

varen we eerst weer een mijl of tien de kust uit. Rustig weer. Dus er kan geklust. 
Zo kom ik er nu achter dat de accuconditiemeter wordt gestoord door de lader 

van de laptop. Die denkt dat de accu op 0% staat, lader afkoppelen en hup, de 
accu blijkt nog 100%. De dieptemeter doet het ook nog steeds niet. Ik kijk nog 

eens goed naar de ministekkertjes waarmee de gever is aangesloten. Is er eentje 
van de zeven contacten een beetje lager dan de andere zes? Ik buig het mini 

contactje van 1 mm goudkleurig metaal voorzichtig wat op met een tandenstoker 
en kijk daar: de dieptemeter doet het weer. Was wel handig geweest bij 

Hartlepool. We eten echte 'Spam' uit de UK met gewokte kool. Op de 25e juni 

2016 om 23:05 uur klikt de mijlenteller van de Aurum naar 20,000 NM. Een 
memorabel moment in haar 26-jarige carrière. We zeilen nu prachtig met volle 

zeilen bij de wind, 5-6 knopen. De Autohelm hoeft maar weinig te corrigeren en 
het stuurwiel staat een half spaakje naar loef. De zonsopgang is prachtig. De 

lucht aan de horizon vol wolkendieren. De wind draait naar NW en de koers is nu 
plat voor het laken. We zetten de fok op de spinnaker boom. Niet zonder moeite 

want de schoten zijn te kort, dus een extra schoot moet worden aangeslagen. De 
wind neemt fors toe en we speren er over. Dan krimpt de wind, boom moet uit de 
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fok. Een heel gevecht. Schoten in het water, fok slaat om, inrollen lukt niet, de 

spinnaker val blijkt in de fok te zijn gerold. Enfin, alles wordt geklaard, Wiebe 

belandt al doende nog een keer in de zeerailing; ''daar is ie voor'' is zijn droge 
commentaar... Dan zeilen we topspeed met een rif in het grootzeil en een volle 

High Aspect fok richting Nederland. Tijd voor tosti's. Kan niet. Gas op. Gasfles 
wisselen is nog een hele klus. Gelukt. Tosti ijzer op het gas. Tosti's aangebrand 

door even op de AIS te staren. Dan hoor ik dat er een zeilschip wordt opgeroepen 
op marifoon kanaal 16. De genoemde positie klinkt nogal dichtbij. Ik vraag: wie 

roept de Aurum? IJslands surveyschip antwoordt; jawel, ze bedoelen ons. Wat nu 
weer? Het valt mee, ze gaan een oefening doen met noodvuurwerk, maar ze 

vertellen ons er geen aandacht aan te besteden, er is niks aan de hand. ''OK, we 
will look on with interest''  zeg ik. ''Chuckle'' over de marifoon. Even later wat 

oranje lichten op het schip maar hadden ze ons niets gezegd dan was het niet 
eens opgevallen. Dan komen we langs een boorplatform in aanbouw. Niet op de 

kaart. Gelukkig zit er een schip onder dat wel op de AIS lijst opkomt, maar niet 
op de kaart, omdat stil liggende schepen (voor anker bijvoorbeeld) niet getoond 

worden. Dat kun je overigens wijzigen met een paar muisklikken. Dan komt de 

BPOS Harvest vrijwel recht op ons af. Oproepen op kanaal 16, het oproep en 
veiligheidkanaal op zee: ''We will pass 2 cables in front of you''. Eigenlijk een 

beetje too close for comfort, maar nu weten we in elk geval dat ze ons gezien 
hebben. Wind wakkert verder aan, tweede rif. Motregen. Autohelm stuurt teveel 

door toenemende zeegang. Roer vast een half spaakje naar loef en Aurum stuurt 
zichzelf op een prima koers en met de wat schifterige wind mee.  
 

Traffic Separation Schemes (TSS) 
 

Dan moeten we drie keer een TSS kruisen. Bij de tweede, Wiebe heeft de wacht, 

word ik wakker door zeil geklapper, we zijn op tegenkoers zie ik op de laptop aan 
mijn hoofdeinde. We moeten uitwijken voor een schip in de Brown Ridge TSS. We 

gaan terug overstag en netjes vlak achter een vrachtschip van 149 meter langs. 
Dan komen er meer schepen op de AIS. Het is stikdonker, zwaar bewolkt, 

regenachtig. Wiebe stuurt (nou ja: bedient de afstandsbediening van de 
Autohelm) en ik loods hem vanachter de kaartentafel de TSS door. Buiten de TSS 

vaart ook zomaar nog een grote tanker, CPA 0,4NM. Desgevraagd wijkt hij een 

beetje voor ons uit, zodat we 1NM voor hem langs kruisen. Onze ervaring met 
zeeschepen is dat ze heel coöperatief en vriendelijk zijn voor ons kleine 

zeiljachtje. En nooit problemen maken als je ze op het veiligheidskanaal 16 
oproept. In de laatste TSS voor de Nederlandse kust moeten we nog even 

uitwijken, kort de motor bij, voor een zeeschip, die in die TSS natuurlijk voorrang 
heeft. Kust komt in zicht. En twee windparken. Daar mogen we niet doorheen. 

Moeten we tussendoor. Het tij zet ons er wel dicht op. Maar we redden het zonder 
de motor te gebruiken De wind neemt toe, de zee schiet aan, we krijgen nog 
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even SW7 voor we IJmuiden kunnen aanlopen. De zee is hier ondieper, dus de 

golven steiler. Dan komt er nog mist ook, en de windmolens verdwijnen in de 

nevel. Kust niet meer te zien. Geonav houdt het ook weer eens voor gezien, net 
op dit moment. Gelukkig hebben we nog de oude Garmin en daarmee, plus de 

laptopkaart, koersen we recht op de Noorderpier af. Nog een paar flinke zeeën 
voor de haveningang en we zijn binnen. Druilerig weer. Sluis. Aanleggen aan de 

''Rimpeling'' waar we bij het begin van de tocht ook een nacht lagen. Hartlepool -
IJmuiden 275NM in 49 uur. 
 

Het rondje is rond. 
 

Mooi weer nu, zon, beetje fris. We maken na een paar uur weer los van de 

Rimpeling. We motorren over het Noordzeekanaal tot zijkanaal C. Daar draait de 
brug heel vlot. Om 19:45 draait ook de brug in de A9 op tijd, en via de sluis in 

Spaarndam komen we aan in Haarlem. Daar is het zo druk, dat de 
havenmeesteres ons toestaat aan de passagierskade vast te maken. Op 

voorwaarde dat we de volgende ochtend voor half elf weer verdwijnen. Bier. 
Wiebe werkt nog even aan zijn maindropproject (rits vast naaien). Op dinsdag de 

28e juni gaan we om 9 uur met het convooi door Haarlem, Cruquius en verder 

door de Ringvaart Haarlemmermeer. Rond 15 uur, het moment dat de Kaagbrug 
in de A44 en de spoorlijn moet draaien, gebeurt er niets. Marifoon hebben ze niet, 

maar wel een telefoonnummer. Wat blijkt? Brug is gestremd. Ja we zien mannen 
met gele helmen rond lopen. Intussen is Seeduyf met Luite en Ria naast ons 

komen liggen. Gezellig. Ik stel mijn verhaal voor het clubblad ''Over en Weer'' op 
punt, nu toch tijd genoeg. Wiebe klust. We zetten de handrail op het kajuisdak 

vast, waar een schroef is los gewerkt. Om 19:45 draaien de bruggen dan toch. En 
om 21:30 liggen we weer in onze eigen  box in de jachthaven van WV Nieuwe 

Meer. Totaal aantal mijlen 1.394, aantal vaardagen 16, ligdagen 3, motoruren 117 
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