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Het is een mooie ochtend om vanuit Kaag naar Lemmer te rijden. De navigatie geeft 1 uur en 34 minuten aan, 

maar zoals wel vaker zit deze er flink naast, en ben ik meer dan ruim op tijd in Lemmer. Geeft wel mooi de 

gelegenheid om nog snel wat instant espresso te kopen, als volbloed espresso junk wil je echt niet zonder 

zitten. En nee, zonnebrand hadden ze in de supermarkt niet meer, de zomer was toch voorbij? Iets verderop 

is de drogist gelukkig nog wel van alle markten thuis en gerustgesteld kan ik mij dus melden bij De Friese 

Hoek.  

Na een allerhartelijkste ontvangst door Alna en JanWillem, introduceren van de andere opstappers Riëtte en 

Ruud, en het ontdekken van een Nespresso machine aan boord (hulde) vertrekken we uit Lemmer. Recht 

naar Enkhuizen lukt niet met een zuidwesterwind, dus we maken een slag. Geeft mooi de tijd om nog wat 

boot specifieke zaken te bespreken. De Krabbegatsluis bij Enkhuizen gaat zonder problemen, maar op het 

Markermeer blijkt de wind toch pal tegen te staan. In dit geval was ruimen of krimpen beide goed geweest 

maar helaas. En we moeten wel op tijd in de Amsterdam Marina zijn voor de schippersmeeting. Dat wordt 

dus op de motor naar Amsterdam door Schellingwouderbrug en de Oranjesluizen. Helaas vergeten sommige 

pleziervaartuigen gebruik te maken van de vaargeul naast de hoofdvaart, die met aparte (kleinere) boeien is 

aangegeven speciaal bestemd voor recreatievaart. Binnenvaartschippers zijn hierdoor genoodzaakt uit te 

wijken. Over het IJ is het best spannend, want het is mooi weer en dus druk. Veerponten die oversteken 

wanneer je het net niet verwacht, binnenvaartschepen die voor en achter je zitten, en de pleziervaart. En 

plezier was er overduidelijk genoeg. Oef, maar goed stuurboordwal houden. Nu zie ik pas hoeveel terrassen 

er zijn aan de noordzijde van het IJ. We halen de schippersmeeting niet en besloten wordt om deze te 

verplaatsen naar later die avond bij de sluis van IJmuiden. Een grote cruiseliner gaat ons voor, in het donker 

varen we achter dit paleis van licht aan. Wel blijven opletten voor summier verlichte vissersbootjes, en nog 

meer veerponten. Ik zit aan het roer en verroer mij gelukkig niet.  

Op zee duurt het nog even voordat er genoeg wind is om richting Harwich te zeilen. We varen samen met de 

Elisabeth, de Klazina pakt een noordelijker route. Wanneer de wind even later aantrekt schiet het met 8 

knopen lekker op, en we zitten in de TSS Maas North voordat we er erg in hebben. Ai, vergeten ons aan te 

melden op kanaal 1, snel doen en ja de Elisabeth achter ons hoort er ook bij. En dat derde jacht? Huh derde 

jacht? Dan kan Klazina niet zijn, want die vaart een stuk noordelijker, maar heeft AIS niet aan. Dus eh, ja doe 

dat derde jacht dan ook maar. Beter een teveel gemeld dan te weinig tenslotte.  

In de ochtend krijgen we in de Sunk North de grote jongens van links en rechts om de oren. Die aan bakboord 

kunnen we ontwijken, maar daarmee komen we op ramkoers met het schip aan stuurboord. Deze antwoordt 

op de vriendelijke vraag “what are your intentions” met zwaar Russisch accent en nog zwaardere 

onverbiddelijkheid  “I maintain course and speed”. Wij hadden geschat dat hij wel een paar graden opzij kan, 

dus vragen we het nogmaals vriendelijk “will you change course?”. Met de toevoeging “negative” (2x) krijgen 

we hetzelfde antwoord. Hoe zit het dan met de regels en zo? Nou ja, sop en kool beschouwend en omdat we 

ook geen krassen op de Mistral willen, vallen wij maar 20 graden af en gaan achter de tanker langs.  

 Bij de Shipwash wordt  het nog even hakken, 6 Bft, aan de wind en stroom mee. Daar moet je wel tegen 

kunnen, dus maar even rustig op de plek in de kuip blijven zitten. Om even later met ruime wind en 10 

knopen richting Harwich te stuiven.  Niet veel later passeren we bij de altijd actieve containerterminal van 

Felixstowe badend in het oranje havenlicht langs zo’n slapende MSC reus van tegen de 350 meter en 200.000 

Brt en draaien de Orwell op. Het wordt inmiddels donker, maar de wind zit in de goede hoek dus we zeilen 

richting Woolverstone, voortdurend boeien zoekend met de schijnwerper. Rond 11 uur liggen we uiteindelijk 

aan de steiger en kunnen even later ook de Elisabeth begroeten. We zijn sinds vertrek uit Lemmer 36 uur 

onderweg en hebben 200 mijl afgelegd.  



De volgende ochtend blijkt ook de 

Klazina te zijn gearriveerd, en 

natuurlijk wordt er in de middag 

gewandeld naar The Butt and Oyster 

in Pin Mill. Een overtocht telt pas 

mee wanneer je in de B&O bent 

geweest zegt men. De pints smaken 

wel zo in de zon, en we besluiten om 

dan ook maar gelijk te blijven 

dineren. Tenslotte is het nog een 

flinke wandeling terug. 

In de ochtend boodschappen doen in 

Harwich. Niet dat je veel mist overigens wanneer je Harwich niet hebt gezien, eigenlijk net als IJmuiden. Maar 

ja, je vaart er toch langs tenslotte en je hebt wel even aan de historische aan Halfpenny Pier, vroeger was het 

een halve pence tol betaalden, gelegen.  

De volgende bestemming is Orford aan de Ore. 

De pilots duikelen over elkaar heen met serieuze 

waarschuwingen: “Constantly changing entrance 

channel, Seas Break, Dangerous in onshore 

winds, LOCAL KNOWLEDGE ADVISED.”. Ook goed 

om te weten: “Any kind of strong onshore winds 

will cause the whole area to be a mass of 

breaking seas, and in these conditions entry is 

impossible... the area should be given a wide 

berth. In fact heavy weather from any direction 

makes entrance inadvisable for strangers. Tides 

run in and out of the narrow entrance channels 

at alarming rates, up to 4 kn during the flood and 

5 kn during the ebb.” 

OK, het is rustig weer dus we kunnen naar binnen. Eerst strak langs de ton Orford Haven, uitgerust met een 

echte koperen bel. Met herkenbaar geluid voor diegenen die de film Jaws 1 hebben gezien. Vervolgens 

richting Oxley maar wel zorgen dat je de tonnen in een rechte lijn houdt, koers 304˚. Dan de groene Weird 

aanlopen met koers 333˚, aan stuurboord houden en we zijn technisch gezien op de rivier.  

Overal zandplaten waar kleine golfjes overheen gaan, grind aan bakboord, zand aan stuurboord, dieptemeter 

in de gaten houden en doorgaan. Dan gaat na 300 meter de snelheid er ineens uit. Niet met een klap, maar 

vrij geleidelijk. Het resultaat is echter hetzelfde, we gaan niet meer vooruit of achteruit. Geen stress, simpele 

conclusie is dat we toch iets te vroeg waren en dat het opkomend tij is. En opkomend tij is het zeker. Na 5 

minuten is er 10 cm bij, na 10 minuten beginnen we weer wat te dobberen en een even later kunnen we 

verder. Het diepste gedeelte zit aan de kant van de wal, niet aan de kant van de zee. Wanneer je de 

buitenbocht houdt, staat er het meeste water onder de kiel. Onderweg niet vergeten van het mooie 

landschap te genieten, het is hier een groot natuurgebied. Maar hoe hoog staat het water nu? Op een 

gegeven moment vraag ik mij hardop af of een handvol watervogels nu staat of zwemt. Ze bewegen niet. 

Gelukkig heeft de rest het wel door, ze drijven gewoon. Oh ja, nu zie ik het ook. Bij Havergate Island is het 

even goed kijken, gaan we bakboord of stuurboord? We schatten bakboord, en dat pakt goed uit.  



 Wanneer we  5 mijl verder de rivier 

zijn opgevaren, zijn we waar we 

moeten zijn, Orford. We bellen de 

lokale havenmeester, die zich op zijn 

Engels beleefd verontschuldigd voor 

het feit dat hij al thuis zit, en krijgen 

het verzoek een gele mooring met 

roze bal te nemen, die zijn voor 

speciaal voor bezoekers. Doen we, de 

Elisabeth pakt de volgende en even 

later ligt ook de Klazina rustig achter 

de mooring op het inkomende tij. 

Terwijl we daar zo liggen, biertje in 

de hand en nergens mee bezig zijnde 

(in goed Engels “Minding our own 

business”)  bedenkt de cruise 

director dat het wel leuk is wanneer 

iedereen gaat narekenen hoe laat we morgen bij Tidemill bij Woodbridge over de drempel kunnen. De 

Tidemill Yacht Harbour is namelijk niet altijd bereikbaar. Afhankelijk van de maanstand staat er bij hoogwater 

1,66 tot 2,81 meter water boven de drempel. Oeps, nu nog een puzzeltje, die Reeds leest dit uur van de dag 

toch een stuk lastiger. OK, hoe laat gaan we hier weg, dat is 5 mijl met afgaand tij, dan 5 mijl op zee, 

vervolgens weer ruim 8 mijl de rivier op, was het nu ten opzichte van Harwich, is het nu BST, hebben we nog 

een lokaal kaartje, is er hier Internet?  Even stoeien met de cijfers, maar we komen er uit. Het gevonden 

tijdstip is 9.06 BST een uur voor hoogwater. Nog even spannend of de Klazina ook mee kan gezien haar 

diepgang, maar we zitten 3 dagen voor springtij dus dat moet net lukken.  

Nadat we de volgende ochtend de kust 

afzakken aanschouwen we opnieuw het 

fantastische Bawdsey Manor, ditmaal aan 

stuurboord bij de ingang van de Deben. 

Voor de volgende keer zeker een bezoek 

waard. De ingang van de Deben is eigenlijk 

het zelfde feestje als bij de Ore. Eerst 

aanloopton Woodbridge Haven, vervolgens 

over de banken, twee rode tonnen aan 

bakboord,  en vervolgens via de groene aan 

stuurboord genaamd Knolls de Deben op. 

Wel strak langs het lijntje, veel ruimte voor 

fouten is ook hier niet.  Na Felixstowe Ferry 

is de rivier een stuk breder, al is het wel 

goed opletten in de bochten. Engelsen 

maken er een sport van om veel schepen zo 

dicht mogelijk tegen de vaargeul af te meren aan de boei.  Soms krijg je het idee dat je letterlijk tussen de 

moorings door gaat. Op een nu volkomen rimpelloze Deben nadert onze bestemming, de “sill” van de 

Tidemill Habour. Onze berekeningen blijken goed, we 

varen samen met de Elisabeth zonder problemen naar 

binnen. De Klazina neemt wat meer tijd en wacht tot er 

minimaal 2 meter water boven de drempel staat. Een 

uur later zijn ook zij binnen. We zakken vervolgens 2 

meter, totdat de drempel haar werk doet.  



 

De volgende dag varen we noordelijk 

naar Lowestoft om weer een beetje 

ter hoogte van IJmuiden te komen, 

en gaat in licht weer de gennaker er 

op. Het gaat net, maar even later 

besluiten we toch maar deze weer 

op te bergen en op de motor het 

laatste stuk te overbruggen. Bij 

Lowestoft melden we ons bij 

Harbour control en krijgen te horen 

dat we het smalle kanaal in mogen. 

Dan naar bakboord de Marina in, en 

we liggen bij The Royal Norfolk & 

Suffolk Yacht Club.  

Het gebrek aan wind doet ons besluiten een dag later 

een trip naar Great Yarmouth te doen. We varen op de 

Yare tegen 2 knopen stroom in, en meren af aan een 

redelijk onvriendelijke kademuur van 3 meter hoog. 

Gelukkig hoeft het wrijfhout niet te worden ingezet en 

kunnen we aan de Elizabeth vastmaken.  

Na een toeristische wandeling terug naar Lowestoft 

voor een diner in de RN&SYC. Even opletten wat je 

aan trekt want de regels zijn streng: “As a courtesy to 

all Members, Visitors and Members alike are expected 

to maintain a standard of dress in conformity with the 

tradition and the atmosphere of the Club, which will 

not cause offense to others”. Het is maar dat je het 

weet. 

De weerkaarten geven aan dat er een koufront met 

slecht weer aankomt, dus we vertrekken bijtijds de 

volgende ochtend. Geen verkeerd besluit blijkt al snel, 

want wanneer we een paar uur onderweg zijn zien we 

donkere wolken aan de horizon achter ons en trekt de 

wind stevig aan. Met een flinke bakstagwind richting de finish.  

 

De overtocht naar IJmuiden doen we 

vlekkeloos in 16 uur, met een wind die 

draait, bijna helemaal wegvalt weer 

opsteekt, en weer wegvalt om vervolgens 

weg te blijven. Maar rond drie uur in de 

ochtend liggen we net na de sluis weer 

op zoet water. De plannen om samen in 

Marina Amsterdam te verzamelen en de 

tocht af te ronden blijken de volgende 

ochtend gewijzigd, en we varen bij 



gebrek aan wind op de motor naar Enkhuizen.  Onderweg is er gelegenheid om al het zout van de boot te 

spoelen. We laten het wier rond de Gouwzee heel verstandig links liggen, en zijn rond etenstijd in de 

buitenhaven. Het wier is overigens zodanig aan het oprukken dat er een BaZ aan is gewijd:  

In verband met de overvloedige aanwezigheid van waterplanten op het Markermeer, in de lijn van Volendam 

naar Hoorn; adviseren wij de scheepvaart komende vanaf de Gouwzee, na passage van de GZ-1 te varen op een 

koers richting de SPORT-H boei (positie 52°31.5000’N / 005°08.000’E) om vandaar over de 005°08 E te varen op 

een koers tot de SPORT G-NEK boei (positie 52°36.5000’N / 005°08.000’E), Vanaf De SPORT-G boei zou 

waterplantenvrij gevaren kunnen worden richting de haven van Hoorn. 

Zondag kunnen we na de nog warme croissants (aanrader, de watersportwinkel annex souvenirshop annex 

bakker heeft ieder uur verse) en nadat we met nog ongeveer 30 jachten op ongeveer het zelfde tijdstip de 

haven van Enkhuizen achter ons laten nog genieten van mooi zeilweer. Opnieuw niet helemaal uit de goede 

Friese hoek, maar dat verhoogd nu eenmaal de zeilvreugde. Onderweg nog uitleg gehad over bijliggen, en dit 

in praktijk gebracht. Rond 4 uur ligt de Mistral dan toch weer op haar plek en kan met een steigerbiertje 

worden teruggekeken op een meer dan geslaagde week. Knuffels, handen schudden, spullen in de auto en 

rap naar huis. Helaas. Vuile was mag 

je niet buiten hangen, maar blijkbaar 

ook niet op andermans boot laten 

liggen, dus nadat ik 10 minuten 

onderweg ben kan ik toch nog even 

terug richting Lemmer. Om even later 

in de auto na te genieten van alle 

ervaringen, de warme gastvrijheid 

van Alna en JanWIllem, gesprekken 

met Riëtte en Ruud en de wens om 

snel eens op eigen kiel een oversteek 

te maken.  

 


