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't  Spitsgattertje 
 

Uitgave van de Midgetclub  (opgericht: 7 oktober 1977). 
‘t Spitsgattertje is de officiële spreekbuis voor liefhebbers en/of bezitters 
van een zeiljacht van het Oostzeejoltype Midget.  

Dit clubblad wordt viermaal per jaar uitgegeven en wel in de maanden 
maart, juni, oktober en december (o.o.v.) en komt ook op de website 

(http://www.midgetclub.nl/). 
Contact website: midgetclub.website@gmail.com  
    

Oplage:     ca. 170 stuks 
Inzending van kopij:  ca. 3 weken voor verschijning 
Adverteren op website: voor iedereen mogelijk, vraag om informatie  
Contributie:   € 20,-- (+ inschrijfgeld éénmalig € 4,50) 
Contributie buitenland: € 25,-- (+ inschrijfgeld éénmalig € 4,50). 

 

Algehele organisatie en secretariaat:  

e-mail: info@midgetclub.nl  
Corry & Dirk Broeckman 
Adres: Boeier 02-57, 8242 CE Lelystad. Tel.: 032-024 76 68 
 
Redactie Spitsgattertje: 
e-mail: redactie@midgetclub.nl  

Thécla van Geelen & Jos Ouwehand 
Adres: Dorpsstraat 159, 1534 NH Oostknollendam. Tel.: 075-642 38 81 
Drukwerk: Zaansprint, Wormerveer 

 

Bankinformatie:  
IBAN: NL64 INGB 0006 5008 75 
BIC:   INGBNL2A 

t.n.v. Stichting Midgetclub, Boeier 257, 8242 CE  Lelystad 
 

Bijeenkomsten worden altijd op een zaterdagmiddag gehouden in: 
Ontmoetingscentrum ‘Het Kraaiennest’ 
Kortenhoefsedijk 145 
1241 LX  Kortenhoef. Tel.: 035-656 23 44 

 

Aanvang van alle middagen is 13.30 uur. 
 
Omslagfoto: ‘Marblits’ en ‘Lykke’ tijdens nareünie 2015 naar Vlieland 
Achterkaft:  ‘Njord’ van Cor de Jong vanaf de veerboot naar Vlieland 

http://www.midgetclub.nl/
mailto:midgetclub.website@gmail.com
mailto:info@midgetclub.nl
mailto:redactie@midgetclub.nl
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Programma 2016 

Zaterdag  12 december:  ’t Spitsgattertje, editie no 155, komt uit. 
 
Zaterdag 23 januari: lezing ‘Vaarpraktijk’ door Ted Jansen, zie aankondiging in 
deze editie. 
 
Zaterdag 27 februari: ’t Spitsgattertje’ 156, 40e jaargang komt uit. 
 
Zaterdag 12 maart: Voorjaarsbijeenkomst Midgetclub. 
Onze clubleden Lianne van der Hoff en Ton Vermaas geven een voordracht over de 
Grote Driehoek Noordzee waaraan zij in juni 2015 deelnamen met de Midget 26. 
De reüniecommissie 2016 blikt vooruit op de 39e ‘natte’ Midgetreünie. 
 
Zaterdag 4 juni: ’t Spitsgattertje’ 157, 40e jaargang komt uit. 
 
Maandag 1 augustus t/m vrijdag 5 augustus: 39e ‘natte’ Midgetreünie, met 
als thema ‘De ronde van Goeree-Overflakkee’. 
 
Zaterdag 15 oktober: ’t Spitsgattertje’ 158, 40e jaargang komt uit. 
 
Zaterdag 5 november: Najaarsbijeenkomst Midgetclub, aandacht voor 40 jaar 
Midgetclub. Verder een terugblik op de afgelopen 39e ‘natte’ Midgetreünie rond het 
eiland Goeree-Overflakkee. 
 
Zaterdag 10 december: ’t Spitsgattertje’ 159, 40e jaargang komt uit. 
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Lezing vaarpraktijk 

Zet alvast in uw agenda!!!  

Op zaterdagmiddag 23 januari 2016 geeft Ted Jansen de lezing 

‘Vaarpraktijk’ voor de leden van de Midgetclub van 13:30-16:30 

uur in Het Kraaiennest te Kortenhoef. 

In januari 2014 verzorgde Ted de cursus Meteorologie voor 

watersporters. Vooral door de enthousiaste reacties van de 40 

deelnemers aan deze minicursus, hebben we Ted weer 

uitgenodigd. In deze lezing wordt een denkbeeldige reis gemaakt 

over de Randmeren, het IJsselmeer, de Wadden en de Noordzee 

waardoor deze lezing interessant is voor zowel de bezitters van 

een 15 voet Midget als de bezitters van de grotere Midgets. 

Onderweg doen zich vele herkenbare situaties voor. Vele 

praktische, theoretische en psychologische tips om het varen nog 

gezelliger te maken. Het aan- en afmeren, het passeren van 

sluizen en het sturen zal in de toekomst zonder 'hard 

praten' kunnen. Kreten als 'afhouden' en 'afdouwen' horen alleen 

nog maar thuis op open zeilscheepjes zonder motor. Een lezing 

waarbij schipper en alle bemanningsleden zich thuis zullen voelen 

en de gezelligheid voorop staat. 

 

Corry en Dirk Broeckman, Secretariaat Midgetclub 

T. 0320-24.76.68 
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Even voorstellen... 
 

 

Tjeerd Boersma 

 
'Kleinkapitalist' in het haventje 
van het Deense eiland Drejø 

 

Een kleine veertig jaar 

geleden kregen onze kin-

deren, 11 en 13 jaar oud, 

van mijn ouders een 

zeilbootje, een Midget 13'. 

Mijn ouders kochten het 

bootje bij Polymore in 

Harderwijk. Wat hebben ze 

er een plezier mee gehad. 

Heel veel leuke zeilweek-

eindes op het Alkmaarder-

meer, maar het summum 

was een tocht naar 

Friesland enkele jaren 

Later, vanaf het Alkmaar-

dermeer via Amsterdam, 

de randmeren en Noord-

west-Overijssel. Het was 

een van die zomers met 

weinig wind. Af en toe kregen ze een sleepje, maar er moest heel 

veel geroeid worden. De roeidollen en het beslag ervan waren bij 

hun terugkomst bijna finaal doorgesleten. 

Na de monstertocht naar Friesland was het duidelijk: de kinderen 

waren aan een groter bootje toe. Nieuwe midgets waren er 

inmiddels niet meer te koop, maar we vonden een mooie 

tweedehands Midget 15' bij een gepensioneerde binnenvaart-

schipper in Schellingwoude bij Amsterdam. Die had het bootje 

altijd aan dek op zijn vrachtschip gehad en als er eens wat vrije 

tijd was ging hij graag een stukje zeilen. Het is een Midget 15' 

van het latere type, met een iets hogere opbouw, een bun voor 
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een buitenboordmotor en daarom ook een iets voller achterschip. 

Maar het blijft een bootje met prachtige lijnen. Wel vond onze 

oudste zoon een kajuitboot met motor eigenlijk een beetje 

'poenerig'. Maar omdat het bootje toch maar heel klein was, kon 

hij zich daar wel mee verzoenen. Zo ontstond echter wel de naam 

van onze Midget 15': 'Kleinkapitalist'. Het vaargebied van de 

kinderen breidde zich snel uit, naast de meren en randmeren 

kwamen nu ook IJsselmeer en Waddenzee binnen hun reikwijdte 

te liggen, waarbij een beetje wind niet geschuwd werd. Ooit 

voeren ze met een stevige wind Stavoren binnen en troffen daar 

tot hun verbazing een hele vloot Midgets aan. Die hadden een 

gezamenlijke tocht, maar waren vanwege de wind in de haven 

gebleven. Onze kinderen waren geen lid van de Midgetclub, 

wisten dus niets van het Midget treffen, maar maakten al snel 

kennis met hun collega Midgetvaarders. 

 

De kinderen hebben jarenlang in de 'Kleinkapitalist' rondgevaren, 

maar met het vorderen der jaren en der carrières slonk de vrije 

tijd en zo kwam het dat de 'Kleinkapitalist' jarenlang onder een 

dekzeil op de wal stond. Toen wij vorig jaar wat groter gingen 

wonen kregen we ook wat ruimte om het huis en besloot ik om de 

Midget naast ons huis te zetten voor een opknapbeurt. De 

buitenboordmotor was niet meer op gang te krijgen, er zat een 

knik in de mast en de romp, die ooit al eens geschilderd was, kon 

wel een nieuw verfje gebruiken. Maar sinds voorjaar 2015 glimt 

de 'Kleinkapitalist' je weer tegemoet en staat er een nieuw mastje 

op. De vervanging van de buitenboordmotor was eigenlijk nog het 

lastigst; de viertaktmotoren van tegenwoordig zijn flink wat 

groter dan de tweetakten uit de jaren '70. Uiteindelijk bleek er 

een Honda 2.2 pk in te passen, maar pas nadat het tankje eruit 

was gehaald en achterop het motortje gemonteerd was.   

 

Maar toen? Eigenlijk had ik al een prachtige boot, een stalen 

Carena 36', waarmee al heel wat mooie tochten naar Engeland en 

Schotland, naar Noorwegen en naar de Oostzee gemaakt waren. 

Maar toen ik op jeugdige leeftijd voor het eerst een Midget 15' op 

de Hiswa zag raakte ik verliefd op de mooie lijnen van het 

scheepje en deze was bovendien al zo'n 35 jaar in de familie – 
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iedereen had er dierbare herinneringen aan. Zo'n boot verkoop je 

niet zo gemakkelijk. 

Nu wil het geval dat ik door omstandigheden eigenlijk niet te lang 

van huis kan, maar toch graag rond Denemarken rondvaar. Om 

alleen maar heen en terug te zeilen ben je vaak twee weken 

kwijt. Heen gaat met de heersende westenwind meestal vrij vlot, 

maar terug lig je vaak dagenlang in Cuxhaven op redelijk weer te 

wachten. Maar op mijn scootertje (het is wel een motorscooter) 

tuf je in een dagje naar de Duits-Deense grens. Dus heb ik in het 

voorjaar de 'Kleinkapitalist' op een trailer naar Augustenborg 

gereden, net over de Duits-Deense grens. Daar ligt-ie nu in de 

jachthaven en af en toe ga ik een weekje zeilen in Denemarken. 

Natuurlijk, vergeleken met de comfortabele Carena is dat best 

een beetje afzien. Met de maststeun midden in het mini-kajuitje is 

het al een gymnastische oefening om 's avonds in je kooi te 

komen. En het vraagt enig stuwtalent om je bullen zodanig op te 

bergen dat er ruimte overblijft om in een niet al te opgevouwen 

houding te kunnen zitten. Maar eenmaal zeilend voelt de Midget 

15' verrassend groter aan dan haar 4.70 x 1.90. Het model en de 

ballast maken de boot stabiel en de zeileigenschappen zijn 

voortreffelijk. Voor de beperkte lengte is de snelheid heel  

behoorlijk: tijdens een tocht van in totaal een kleine 140 mijl, met 

redelijk veel aandewindse rakken, bereikte ik een gemiddelde 

snelheid van 3,8 knoop. Op de Kleine en de Grote Belt kan het 

water met een beetje wind behoorlijk knobbelig zijn. Mits je niet 

extreem hoog wil varen komt een Midget 15' daar wel met zo'n 

3,5 knoop tegenin. De boot zeilt redelijk droog, zeker met de 

sprayhood omhoog, maar als-ie 'er in hangt' wil aan lijzijde wel 

eens wat water over de kuiprand klotsen. Voor een zelflozende 

kuip is deze Midget te klein, dus je moet wel altijd een pompje 

paraat hebben. 

Vanwege het varen op open water heb ik een bescheiden 

elektrische installatie ingebouwd voor navigatieverlichting en een 

GPS/kaartplotter. Papieren kaarten zijn door de beperkte ruimte 

niet goed te hanteren; zeker op ruw water rolt de inventaris vaal 

nogal heen en weer en is het moeilijk om een plat vlak te vinden 

waar je een pleitschaal of kaartplotter over de kaart kunt 

schuiven. De inventaris van een Midget 15' kan niet anders dan 
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De 'Kleinkapitalist' tussen veel grotere jachten afgemeerd aan de kade van 
Sonderborg 

 

minimaal zijn. In de punt is een plateautje van een derde 

vierkante meter, waar je wat keukenspullen kwijt kunt. Verder zijn 

er geen kasten; de overige bagage wordt voorin gestuwd, op de 

voeteneinden van de kooien. Onder de kuipbanken is ruimte voor 

de elektrische installatie, een kratje met levensmiddelen, en 

enkele jerrycans met water en brandstof. Voor het koken heb ik 

twee primussen bij me, ouderwets maar degelijk (camping gas is 

op de kleine Deense eilanden met maar één winkeltje vaak niet te 

vinden; met 5 liter petroleum kun je wel een paar weken doen). 

Vaak gebruik ik er  maar één, in combinatie met een slaapzak om 

dingen een tijdje warm te houden. Meestal kook ik zittend in de 

kajuit met de primus buiten op de kuipvloer. In jachthavens zijn in 

het algemeen behoorlijke badruimtes, dus kan ik op de 'Klein-

kapitalist' volstaan met een puts als 'badkamer'.   
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Zeilen op een boot zo klein als een Midget 15' is waterrecreatie in 

zijn meest pure vorm. Koffiezetten, koken, eten, slapen, voor 

alles moet je de inventaris anders indelen en de juiste spullen 

tevoorschijn halen. Op een groter jacht wil je met tegenvallende 

weersomstandigheden nog wel eens een beroep op de 

dieselmotor doen, maar hier ben je volledig van de natuur 

afhankelijk. Bij een dikke 5 á 6 wil ik nog wel eens gaan varen, 

maar meer wordt toch echt te gek en bij aanhoudende regen is er 

ook een beperking: het kajuitje moet te allen tijde droog blijven 

en er is een maximum aan natte spullen die je kunt bergen. 

Verder is het altijd een kwestie van heel goed inschatten hoe lang 

je over een bepaalde route doet, rekening houdend met 

windkracht, windrichting en golfslag, maar ook met vermoeidheid: 

red ik het op tijd, zijn er tussenliggende havens of beschutte 

ankerplekken waar ik terechtkan. Maar op die manier varen geeft 

wel een heel voldaan gevoel, waar je heerlijk bij slaapt.   

 

 

 

Roel en Martha Lindenberg 

 
Wij zijn Roel en Martha Lindenberg. Sinds juni van dit jaar in het 

bezit van de Midget 20 ‘Filou’. Roel (51) is accountmanager en 

Martha (46) apotheekassistente. Wij hebben twee dochters: 

Lieneke (17) en Mirjam (15) en een hond, Rûby, en we wonen in 

Oosterwolde (Frl.).  

Drie jaar geleden, op vakantie in Denemarken, zijn we verliefd 

geworden op de Midget. De haven van Bogense lag vol hele grote 

zeiljachten en daartussen lag ‘Lisa’, een Midget 20. Een mooie 

kleine zeilboot met prachtige ronde vormen. Zij bleef onze 

aandacht trekken en we zeiden tegen elkaar, als we ooit weer een 

zeilboot nemen, dan wordt het er zo een. Dit voorjaar hebben we 

ons sloepje verkocht en zijn we op zoek gegaan. Alle Midgets 20 

uit Nederland die te koop lagen hebben we bekeken. Uiteindelijk 

werd het ‘Filou’ uit Haren. Zij ligt in de jachthaven ‘Tusken de 

Marren’ in Akkrum. Daar vandaan zijn we afgelopen zomer de 

Friese meren op geweest om vertrouwd te worden met het zeilen 

op een Midget. Het was geweldig. 
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Nu is ze in winterslaap en 

kunnen we niet wachten 

tot dat ze weer het water 

in gaat. 

 

De Midgetclub is nu al twee 

keer door ons bezocht. 

Leuk, om daar veel ver-

halen over zo’n bijzonder 

mooie zeilboot te horen.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Filou’ aangemeerd 

 

 

Via Londen naar de Midgetreünie  
 

Reisverslag van de ‘Symbiose’. 

 

We vertrekken met de boot op 1 juli richting Oud Loosdrecht.  

Onze zoon, Dirk jr., en Liselotte gaan verhuizen van Utrecht naar 

Oud Loosdrecht en wij gaan een paar dagen helpen.  

Het is snikheet en we leggen de boot in de jachthaven van de 

Koninklijke in Oud Loosdrecht. De havenmeester herkent ons nog 

uit de tijd dat we in Oud Loosdrecht woonden, inmiddels 40 jaar 

geleden. Het verhuizen gaat goed, ondanks de start van de Tour 

de France in Utrecht: zaterdagmiddag 4 juli is alle inboedel over.  
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5 juli    Oud Loosdrecht - Zaandam 

Op de motor de Vecht af langs de landhuizen met theehuisjes aan 

het water. Door de straffe westenwind kwamen we die dag niet 

verder dan de haven van Watersportvereniging Bruynzeel aan het 

Noordzeekanaal in Zaandam.  

 

6 juli    Zaandam - spoorbrug Gouda via Haarlem 

Door de ver-

keersbrug in de 

A9, de sluis bij 

Spaarndam, va-

ren we door 

Haarlem (zie 

foto). Daar zijn 

we even gestopt 

om boodschap-

pen te doen. We 

wandelen door 

leuke straatjes 

en spreken af, 

dat als we 

vanwege het 

slechte weer  

 

binnendoor teruggaan, we in Haarlem gaan overnachten om de 

stad beter te leren kennen. Bij de verkeersbrug in de A44 voor 

Kaagdorp moesten we lange tijd wachten. Om 19:30 uur gaat de 

brug open voor het scheepvaartverkeer naar het noorden en om 

20:30 uur gaat de brug open voor het scheepvaart verkeer naar 

het zuiden. Maar omdat we ‘klaarlagen’ en we het enige schip 

waren die in zuidelijke richting ging wenkte de brugwachter ons 

en liet ons een uur eerder doorgaan. Tijdens de tocht door Alphen 

aan de Rijn zagen we een Midget 26 liggen met een Engelse vlag 

met de naam ‘Le Sabot’, het was het schip dat we 12 jaar 

verleden verkochten aan een Engelsman. 

 

In Alphen aan de Rijn zijn ze met bouw van een brug bezig en 

moesten voor een brugopening de toeter gebruiken. Het werd al 
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aardig donker en we voeren achter een groot containerschip tot 

de spoorbrug bij Gouda. Om 24:00 uur kropen we in de kooi.  

 

7 juli    Spoorbrug Gouda - Willemstad 

Om 6:00 uur vertrokken we weer. De wind was nog steeds sterk 

en uit de verkeerde hoek dus alles op de motor. In Willemstad 

getankt. De eigenaar van het tankstation verbaasde zich over de 

hoeveelheid, 80 liter diesel, die deze ‘zeilboot’ kon tanken. We 

hebben hem niet verteld dat er wel 145 liter in kan. 

 

8 juli  Willemstad - Ooltgensplaat 

Vanwege de harde wind tegen zijn we direct uit de 

Volkeraksluizen naar Ooltgensplaat gevaren. Daar hebben we 

boodschappen gehaald. We kregen een mooie box, we lagen goed 

vast omdat het te ondiep was en we tientallen centimeters met de 

kiel in de modder lagen. Ondanks de regen was het toch een fijne 

vakantiedag. Fikse regenbuien, storm en dan lekker warm binnen 

zitten in de kajuit. 

 

9 juli  Ooltgensplaat - Middelburg 

's Morgens om 8 uur vertrokken en na de Krammersluizen konden 

we zeilen en zagen in ’t Zijpe, net als vorig jaar tijdens de 

Midgetreünie, een bruinvis zwemmen. Via 't Brabants Vaarwater 

voeren we naar de sluizen bij Kats. In Middelburg hebben we 

boodschappen gehaald en de was gedaan.  

 

10 juli  Middelburg - Oostende 

Het was een lange zit met vervelende golven. In de haven lagen 

we naast mensen die ons herkenden uit de tijd dat we lid waren 

van de watersportvereniging in Gorinchem zo’n 25 jaar geleden. 

Het was een leuke ontmoeting. Zij hadden een boot van 

beton/ferrocement. Ik kon me nog herinneren dat deze net 

aangekocht was en opgeknapt moest worden. ' s Avonds was er 

op het Wapenplein in de muziektent een optreden van het 

Belgische Marine muziekkorps. Vooraf hadden we een grote 

heerlijke zak Vlaamse friet gehaald. Dirk had een gezellige babbel 

met een Belgische mijnheer die een zoon had die in het 

muziekkorps meeblies. Vanwege Dirks geklets heeft hij nauwelijks 
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naar de muziek kunnen luisteren. 

 

11 juli  Oostende - Duinkerken 

Het laatste stukje kropen we vooruit. Harde wind en stroom tegen 

en tot overmaat van ramp konden we vanwege een aankomend 

vrachtschip de haven niet binnenvaren. Zodat we voor de pieren 

in een hobbelige zee heen en weer moeten varen tot dat het sein 

op groen ging. 

 

12, 13 en 14 juli lagen we verwaaid in Duinkerken. 

We ontdekten aan de boulevard ten zuiden van de pieren een leuk 

restaurant waar we gepofte gevulde aardappels hebben gegeten. 

Op de vlooienmarkt tijdens de Franse Nationale feestdag 14 juli, 

heb ik twee cd's met Franse accordeonmuziek gekocht. 's Avonds 

was er boven de stad een spectaculair vuurwerk, waar ik mijn bed 

wel voor uit ben gekomen. 

 

15 juli  Duinkerken - Ramsgate 

Het was een rustige overtocht, al wordt de wind toch altijd sterker 

dan verwacht. De stroom heeft ons goed geholpen en we waren 

redelijk snel in Ramsgate. Er was weinig scheepvaartverkeer op 

de shipping lanes en we hoefden niet uit te wijken. In Ramsgate 

hebben we boodschappen gedaan in de grote Q-supermarkt. We 

hebben nu uit de diepvries bevroren gevulde aardappelen gekocht 

om in het oventje klaar te maken.  

Ramsgate lijkt wel weer op te knappen, er is minder verpaupering 

te zien dan de afgelopen jaren. Er zijn meer eettentjes en enkele 

winkeltjes zijn aan de buitenkant weer geschilderd. 

 

16 juli  Ramsgate - Gillingham 

Dit is voor ons een nieuwe route. De Theemsmonding invaren. We 

hadden goed stroom en wind mee en voeren tussen de 

windmolenparken en de Red Sands Towers door. De Red Sands 

Towers zijn forten van metaal die in 1943 zijn gebouwd om te 

voorkomen dat de Duitsers de Theems op zouden varen. Ook 

liggen er in de Theemsmonding grote zandbanken, die met eb 

boven water komen en daar lagen grote families zeehonden op. 

We voeren om Sheerness heen en gingen de rivier de Medway op. 
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Het is een meanderende rivier zonder echte aanlegplekken. De 

boten hangen hier in de rivier aan moorings. We hadden veel 

stroom mee dus het schoot lekker op. Het eerste haventje was bij 

het stadje Gillingham en daar zijn we gestopt. We moesten door 

een klein sluisje, zodat er bij eb water genoeg in de haven bleef 

staan. De sluiswachter gaf ons al de formulieren voor een verblijf 

in de haven. Van hem kregen we ook een box toegewezen. Het 

was even passen en meten bij het invaren. Toen we later bij hem 

wilden betalen begon hij te lachen en zei dat zijn baas hem niet 

vertrouwde met geld en daarom moesten we bij de receptie 

betalen. Daar gelijk de weg naar het centrum van het stadje 

gevraagd. Nou dat was wel 20 minuten lopen, maar vanwege de 

onhandige uitleg hebben we er wel 40 minuten overgedaan. We 

hadden gelijk blaren onder de voeten. Je ziet zo wel leuke plekjes 

in het dorpje. Een kerkje met een heel oud kerkhof, niet meer in 

gebruik maar er stonden wel wat praalgraven op. Het was nu een 

park. Het stadje ligt op een heuvel, dus de terugweg liep sneller. 

We hebben in een koffietentje wat gedronken. Het waren vooral 

jongelui die daar binnen zaten. Er was een behoorlijk station, met 

de doorgaande treinverbinding Ramsgate/Londen. 

 

17 juli  Gillingham - Chatham 

Om ongeveer 10:00 uur konden we door de sluis. Om het even te 

checken ben ik naar de sluiswachter gelopen. Hij vroeg mij hem 

te helpen, want hij was het havenformulier vanuit het Engels in 

het Nederlands aan het vertalen met zijn mobiele telefoon. Dat 

staat gastvrij vond hij als Nederlanders in hun eigen taal de 

informatie krijgen. We konden door de sluis en deze had een 

enorm verval, daarom moesten we aan glijpalen vastmaken. Toen 

ik vroeg of de sluis in Chatham ook open was, zei hij geen 

telefonisch contact te hebben met de concurrent. Hij moest er zelf 

om lachen.  

De sluis in Chatham heeft drijvende steigers, dus dat is 

gemakkelijk schutten. We kregen daar een mooi plekje, het is 

opvallend hoe weinig Nederlanders we zien, misschien door het 

onbestendige weer de afgelopen periode. In Chatham zijn we 

naar het Royal History Dock geweest.  

We hebben een rondleiding gehad in een Engelse duikboot en een 
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19e-eeuws oorlogsschip bekeken. En erg leuk was een rondleiding 

in the Ropery, de touwslagerij, die alle schepen van de Royal 

Navy van touw voorzag. De rondleidster voerde een soort 

sketchje op. Zelf had zij de kleding uit die tijd aan en aan de hand 

van voorbeelden en platen vertelde zij hoe de touwen werden 

gemaakt. De grondstof was hennep, dat voornamelijk uit Rusland 

werd ingevoerd. Daarna liet zij zien hoe touw gedraaid werd, dat 

was een leuk gezicht, met de gereedschappen uit die tijd. Tot slot 

hebben wij de touwbaan gezien van 400 meter lang. Het 

ankertouw moest zo sterk zijn dat het tijdens storm niet kon 

breken, dat was een soort kwaliteitseis van de Royal Navy. 

Het was inmiddels al 16:00 uur en we moesten nog vóór 17:00 

uur boodschappen halen en tanken. Chatham heeft een groot 

winkelcentrum met allerlei attracties bij de haven. Het 

supermarktje was klein, maar voldoende uitgerust. 

Tegenover de haven ligt een kasteel. Daar verbleef de Engelse 

koning, toen Michiel de Ruyter de hele Engelse vloot bij Chatham 

tot zinken bracht. Toen wij dit ter sprake brachten op het 

havenkantoor zei de havenmeester dat dit nog steeds een 

gevoelig onderwerp is in Engeland. Ook de rondleider op de 

duikboot begon er over toen ik vroeg waar precies de plek lag van 

de ketting. Er was helemaal geen ketting zei hij. Alleen een paar 

oude roeiboten die aan een touw vast zaten. Dus dat was niet zo 

moeilijk om die te laten zinken. Het is grappig om steeds te 

ontdekken hoe de Engelse en Nederlandse geschiedenis elkaar 

raken. 

 

18 juli  Chatham - Londen 

We vertrokken om 5:30 Engelse tijd (gelukkig). Dat was een 

leuke trip. Eerst met de stroom de Medway af. En dan in de 

Theemsmonding de stroom mee richting Londen. Dat was even 

precies uitdokteren maar het lukte.  

Er is weinig scheepvaartverkeer op de Theems tot Londen, we 

zien weer op zandplaten zeehonden liggen. Er zijn wat 

containerterminals en oliehavens, verder enkele scheepswerven. 

De landelijke omgeving ziet er ‘rotzooierig’ uit: veel achterstallig 

onderhoud zullen we maar zeggen. We gaan onder een hele hoge  

brug door en daar zagen we dat files ook in Engeland voorkomen. 
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Tower Bridge naast St 
Katherine Docks 

 

We varen langs 

enkele dorpen, 

maar daar zijn geen 

jachthavens,  

alleen boten aan 

moorings. Voorbij 

de Theemsbarrier 

wordt het drukker:  

waterbussen,   

 

havendienst, rondvaartboten,  hier is het goed opletten.  

Een halfuur vóór de haven heb ik gebeld voor een ligplaats in St 

Katharine Docks, er was nog wel ruimte als we het niet erg 

vonden tegen een ander schip aan te liggen. Voor de haven 

hebben we een half uurtje gedobberd voor we de sluis in kunnen 

varen. Het water in de Theems is daar heel ruw en we 

schommelden als in een kermisattractie. In het St Katharine 

Docks kregen we een mooi plaatsje. De havenmeester deed of het 

heel druk was, maar er waren veel open plekken. Om een uur of 

vier liepen we al in de stad. 

Het was heel druk en prachtig weer. We hebben eerst kilometers 

langs de Theems gelopen voor we de stad in gingen. In het 

centrum hebben we in Chinatown gegeten. Hierna zijn we weer 

dwars door de stad teruggelopen. 's Avonds hadden we weer 

blaren op onze voeten.   

 

Zondag 19 juli hebben we eerst een openbaarvervoerkaart 

gekocht en zijn toen met de ondergrondse naar de stad gegaan. 

In de Royal Alberthall hebben we kaartjes gekocht voor een 

voorstelling van de BBC Proms. Daarna door het Hydepark 

gewandeld. Er was een sponsorloop voor de kankerbestrijding 

met allemaal dames, van jong tot zeer oud, in roze kleding.  

We hebben het Albert en Victoria Museum bezocht. Hier stonden 

heel veel Griekse en Romeinse beelden en schilderijen enz. We 

vroegen ons af of er in Rome wel zoveel staat? Er hing ook een 
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prachtige glazen kroonluchter, eigenlijk griezelig om daaronder te 

staan. De meeste musea in Londen zijn gratis. Ook zijn we in het 

chique warenhuis Harrods geweest, wat een luxe! We hebben 

niets gekocht, maar zijn alleen luxe wezen plassen. Er stonden 

ook rijen mensen, die iets wilde eten. Het leek wel of het gratis 

was. Dames uit het Midden-Oosten, gesluierd en ongesluierd, 

waren hier goed vertegenwoordigd. We hebben later die middag 

in een ouderwets luxe restaurant geluncht, daarna zijn langs het 

Houses of Parliament en de straat waar de minister-president 

woont gelopen. Langs de Big Ben de brug over en via de zuidzijde 

van de Theems, waar alle Londenaars op deze mooie zonnige 

zondag liepen te flaneren, terug naar de Tower Bridge waar ook 

het St Katharine Docks is. Ik moest mij ongelofelijk haasten, want 

we dachten dat de winkels dicht gingen, gelukkig was er nog 

winkeltje bij de haven open. Die bleek bijna 24 uur per dag open 

te zijn.   

 

Maandag 20 juli zijn we met de metro naar Greenwich gegaan, 

een deel van de metro was bovengronds, zodat we ook iets van 

de City zagen, het financiële hart van Londen. Toen we uitstapten 

in Greenwich dachten we het schip ‘The Beagle’, waar Darwin zijn 

reizen mee heeft gemaakt, te hebben gezien, het was echter een 

kopie van een handelschip uit die tijd. Aan de Theems iets 

gedronken en vervolgens bezochten we de Zeevaartsschool, het 

Maritiem Museum en de Paleizen. Hier kwam de relatie met 

Nederland tot uiting. Door enige vragen te stellen kregen we van 

een suppoost een exclusieve rondleiding. Over ‘Je maintiendrai’ 

op een wandschildering, kon hij ons niets verklaren.  

Daarna dachten we, we gaan met de bus terug naar het 

stadscentrum om iets van Londen te kunnen zien, maar we 

stonden al snel met de bus in de file. Na een routewijziging door 

de busmaatschappij stapten we uit bij het indrukwekkende 

Waterloostation. In het centrum iets gegeten en zijn toen naar de 

boot gegaan om ons om te kleden voor de BBC Proms. Twee uur 

voor aanvang zaten we al in het restaurant om iets te drinken, 

daar zagen we dat dit voor de Engelsen HET uitje was.  Het was 

een belevenis, een indrukwekkende zaal, wij hadden prima zit- 
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Maritiem Museum Greenwich 

   

plaatsen. Het midden-

gedeelte had staan-

plaatsen, veel bezoekers 

hadden een plaid en/of 

picknickmand bij zich en 

zaten gezellig op de grond. 

Tijdens het concert stonden 

zij of lagen languit. Het 

waren minder bekende 

nummers van Haydn, H.K. 

Gruber en Stravinsky en niet helemaal onze smaak, maar de 

Engelsen waren dolenthousiast. Naast ons zat een oude dame uit 

Moskou. Zij had voor alle avonden geboekt die week. Zij vertelde 

dat zij met de HAL (Holland America Line) een cruise had 

gemaakt, maar dat de roebel nu zo laag stond door de Europese 

maatregelen tegen Rusland, dat dat niet meer tot de moge-

lijkheden behoorde. 

 

Dinsdag 21 juli vertrokken we ‘s morgens om half 6 richting 

Queensborough. Daar werd de wind 's middags heel krachtig. Bij 

het afmeren draaide de boot weg van het ponton vanwege de 

sterke stroming. We meerden even later goed af en hoefden niet 

aan een mooring te liggen. We hebben in een pub wat gedronken, 

daar kregen we de indruk dat er veel armoede en werkeloosheid 

heerst in die regio.  

 

Woensdag 22 juli vertrokken we om half 6 richting Ramsgate. Op 

de zandbanken in de Theemsmonding lagen weer veel zeehonden. 

De reis verliep zo voortvarend, dat we gelijk overstaken naar 

Duinkerken. Ondanks de voorspelde matige windverwachting 

werd het toch behoorlijk heftig met hoge golven en moesten we 

op zee reven. De reis duurde 10 uur. 

 

Donderdag 23 juli Duinkerken naar Blankenberge 

Er werd de komende dagen slecht weer voorspeld en daarom in 

een keer naar Blankenberge. In Blankeberge was het op de 
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boulevard weer heel gezellig. Livemuziek in een strandtent. 

 

Vrijdag 24 juli Blankeberge - Vlissingen 

We waren al vroeg in Vlissingen tussen de kermis en hadden 

direct twee nachten besproken vanwege de naderende storm. Die 

is echter daar meegevallen in verhouding tot de rest van het 

land. In Vlissingen zijn we in het Maritiem Museum Vlissingen 

geweest. Alles had te maken met de ontwikkeling van de haven, 

de VOC en Michiel de Ruyter. Ook zijn we in de kazematten 

geweest. Daar heeft Dirk een schilderij met zand gemaakt op 

uitnodiging van een grote (stenen)rat. 

 

Zondag 25 juli Vlissingen - Beneden Sas 

We vertrokken binnendoor (dit keer met de snelle blauwe golf 

door het Kanaal door Walcheren) vanwege het slechte weer. Via 

Veerse Meer en de Oosterschelde naar het Brabantse Beneden 

Sas aan de Steenbergse Vliet. Een bijzonder en mooi stukje 

Nederland.  

 

Maandag 26 juli  Beneden Sas - Dordrecht 

Ook hier bleven we een dag extra en hebben het Onderwijs 

Museum bezocht en bij het VVV een rondwandeling gehaald en 

deze zelf gelopen. Dat was heel leuk, hoewel je met een gids veel 

meer te weten komt.   

 

Woensdag 27 juli Dordrecht - Lisse 

Een dag motoren en na veel bruggen met oponthoud meerden we 

om 20:00 uur af in Lisse.  

 

Donderdag 28 juli Lisse - Haarlem 

We lagen al voor 12:00 uur in het centrum van Haarlem. Ook hier 

zijn we blijven liggen. We lagen tussen het Teylershofje en de 

Haarlemse koepelgevangenis. We bezochten het Teylersmuseum, 

het Archeologisch Museum en Frans Hals museum. Ook hier 

hebben we zelf een VVV rondwandeling gemaakt en natuurlijk bij 

de Hema een saucijzenbroodje gegeten. In Haarlem zijn leuke 

kleine winkeltjes en smalle straatjes met veel groen waaronder 

stokrozen.  
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Beneden Sas 

 

Zaterdag  29 juli Haarlem-Amsterdam 

Op het Noordzeekanaal werden we ingehaald door het grote 

cruiseschip Silver Cloud. Deze hadden we in Londen bij de Tower 

Bridge ook al zien liggen. Ter hoogte van Amsterdam Marina 

hoorden we dat die dag de Gay Pride zou zijn. Dit wilden we wel 

eens meemaken, nou het was een belevenis! Een soort 

bloemencorso op het water. In de stad was het heel druk, de 

mensen stonden rijen dik op de grachten. Vooraf hadden we een 

zak Vlaamse friet gekocht. Deze was erg lekker en machtig. De 

rest van de dag hoefden we niet meer te eten. Voor de parade 

langs kwam hebben we lang staan wachten. Andere kijkers 

kwamen uit alle delen van de wereld. Je hoorde veel verschillende 

talen. 

In de jachthaven hadden we een prachtige plek met strategisch 

zicht op het IJ. Vooraf en achteraf aan de ‘Pride’ zagen we bootjes 

versierd en met (harde) muziek langskomen. De Engelse Midget 

26 ‘Le Sabot’ zagen we ook hier liggen maar de eigenaar was 

jammer genoeg niet aanwezig. 

 

Zondag 30 juli Amsterdam - Urk 

Toen we langs Lelystad kwamen zijn we even thuis geweest voor 

de post en om het gras te maaien. Daarna weer snel door.  ' s 



            Spitsgattertje 155, december 2015, 39
e
 jaargang  

 

 - 20 - 

Avonds kwamen we in een zeer druk Urk, gelukkig konden we bij 

de vereniging nog een plekje krijgen, maar daar moet je wel op 

zondag betalen. We hebben echter geen havenmeester gezien en 

toen telefonisch afgesproken het geld (13 euro) alsnog te komen 

brengen. 

 

Maandag 31 juli, sloten we ons in Lemmer aan bij de vijfdaagse 

Midgetreünie. Zie hiervoor het verslag in ’t Spitsgattertje van 

oktober. 

 

 

Corry Broeckman-Burgers 

(Midget 31 ‘Symbiose‘) 

 

 

De Midgetzeilen van De Vries 
Maritiem 

 

Op 7 november jl. kwam Bas van Vulpen van De Vries Maritiem in 

Kortenhoef langs om zijn kennis over zeilen en het onderhoud 

ervan met de Midgetclubleden te delen. Zonder volledig te willen 

zijn geven we een aantal opmerkingen weer.  

 

Aanschaf 

De Vries fabriceert Dacronzeilen van o.a. de Duitse 

zeildoekfabrikant Dimension-Polyant. De kunst daarbij is het 

polyesterzeil niet zwaarder te maken dan nodig. Een licht zeildoek 

met versterkingen in de hoeken heeft de voorkeur boven een 

zwaarder doek. Als richtlijn werd genoemd 320 g/m2 voor het 

Midgetgrootzeil en 360 g/m2 voor een fok. De coating van witte 

zeilen is wat duurzamer dan die van bruine zeilen. Doorgelatte 

zeilen staan minder bloot aan slijtage dan zeilen met korte latten. 

De toepassing van een high aspect-voorzeil loont bij vaargebieden 

waar men veel overstag moet of met veel wind zeilt. Het aantal 

riffen en de onderlinge afstand daartussen kan in overleg worden 

bepaald. Nieuwe zeilen worden bij voorkeur vooraf ingemeten. 
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Aanschaf in de wintermaanden betekent dat je, naast de 

Midgetclubkorting, kunt rekenen op een extra winterkorting. 

 

Onderhoud 

Wanneer de zeilen eenmaal zijn aangeschaft blijft de zeilmaker in 

beeld; zowel oude als nieuwe zeilen kunnen te allen tijde worden 

aangepast. We denken daarbij bijvoorbeeld aan: 

- het wegsnijden van een plooi in een nieuw zeil; 

- de stagleuvers eruit en aanpassen aan een rolreefsysteem; 

- een vergaan achterlijk van het rolvoorzeil verwijderen en er 

eventueel een nieuwe UV-strook op zetten; 

- stiknaden vervangen; 

- verstevigingen of extra rif aanbrengen; 

- een kijkvenster maken in het voorzeil. 

Bas van Vulpen benadrukte dat bijna elke aanpassing denkbaar is 

en nodigde de zeilers vooral uit met hun wensen langs te komen 

of via mail contact op te nemen.  

 

Ook voor het wassen van de zeilen biedt De Vries Maritiem een 

oplossing. Tevens werd er ingegaan op de DIY-methode (‘Do It 

Yourself’). Zelf zeilen wassen begint met een dag inweken in een 

bad met groene zeep. Daarna borstelen of bij grote oppervlakten 

met gepaste afstand de hogedrukspuit inzetten. Sommige vlekken 

kunnen te lijf worden gegaan met azijn. Een schimmelwerend 

middel voor de badkamer, bijvoorbeeld een HG-product, kan met 

succes worden toegepast tegen weervlekken. Roestvlekken echter 

zijn moeilijk aan te pakken. Een deels versleten coating 

bemoeilijkt het schoonmaken. Uiteindelijk moeten de afgespoelde 

zeilen goed droog worden opgeborgen.  

 

Vervanging 

Zoals eerder opgemerkt, kan de zeilmaker veel reparaties aan de 

zeilen verrichten en daardoor de levensduur blijven rekken. 

Wanneer een zeil veroudert, verplaatst de bolling zich meer naar 

achteren en verzwakken de stiksels. Het doorsnijden van de lijn in 

het voorlijk vergroot weer de spanning op het doek, zodat het 

voorlijk van het grootzeil weer strak komt te staan. Een duidelijke 

richtlijn voor het vervangen van de zeilen kwam als zodanig niet 
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naar voren. Het is een individuele keuze waarbij het advies van 

de zeilmaker meetelt. 

 

 

’t Kokkeltje vier maanden op reis 
 

Vier maanden na het vertrek zeilde ik begin november 2015 mijn 

Midget 26 ’t Kokkeltje de thuishaven, de Passantenhaven 

Terschelling, binnen. Dit seizoen kon ik (bijna) optimaal mijn 

hobby uitoefenen: zeilen en havens en omgeving bezoeken.  

 

In 2012 kocht ik ’t Kokkeltje, een Midget 26 die toentertijd Den 

Osse als thuishaven had. Dezelfde haven van waaruit ‘zeilmeisje’ 

Laura Dekker vertrok vóór haar opzienbarende wereldreis. 

Eindelijk kon ik beschikken over het schip, dat ik met diverse 

andere Midgetclubleden had helpen ontwikkelen begin jaren ’80. 

Ik was er, samen met mijn vader, bij in Kortenhoef, toen de 

eerste Midget 26 werd gepresenteerd op de werf van De Kloet. 

Helaas waren de financiën lange tijd niet toereikend om de keuze 

voor een Midget 26 te maken, dus verzoende ik me heel lang met 

de ook prachtige, maar kleinere Midget 20. Tot 2012, toen ’t 

Kokkeltje te koop kwam, de zesde in de reeks gebouwde Midgets 

26.  

De eerste jaren kwam er van langdurig zeilen niks, onder meer 

door mijn werk, maar ook door motorproblemen. Terugkijkend 

lijkt het wel of er drie jaren lang is geknutseld aan mijn 

Vetusmotor, maar gelukkig werd er ook nog tussendoor gevaren. 

Dit jaar, het tweede van mijn pensionering, had ik met mijn 

oudste zoon Iwe afgesproken dat hij mij zou begeleiden naar de 

Oostzee waarna hij van boord zou gaan, omdat hij dan weer aan 

het werk moest. Maar ik was er (nog?) niet aan toe, aan die 

Oostzeetrip. Het vertrouwen in de motor en de boot zelf, die nog 

diverse mankementen vertoonde en nog steeds vertoont, en in 

mezelf als solozeiler was er nog niet en ik zag er tegenop alleen 

‘in den vreemde’ achter te blijven. Gelukkig bleef de afspraak 

staan: samen drie weken varen (zie foto hierna). We spraken af 

dat we oostwaarts zouden gaan en wel zouden zien waar het  
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point of return’ zou 

zijn.  

 

Vlieland 

Vrijdag 10 juli begon 

onze reis. Eerst nam 

mijn zoon een ferme 

duik in het zilte water, 

om een stukje touw 

dat rond de schroefas 

was gewikkeld, los te 

snijden.  

Vanuit de Terschellin-

ger haven voeren we 

vervolgens westwaarts, via het ‘nieuwe’ Schuitengat naar Vlie-

land. Ten zuidwesten van Terschelling verdiepte een zandrichel 

zich, waardoor een schip met een diepgang als die van de Midget 

26 niet de omweg via de Slenk hoeft te nemen, maar rechtstreeks  

naar Vlieland kan varen.  

In een volle jachthaven vonden we een prima plekje. We hadden 

ons voorgenomen dat we in elk geval op elk eiland, dat we zou-

den aandoen, een stuk zouden hardlopen, en dat geschiedde de 

volgende dag.  

 

Ameland 

Zondag 12 juli moest het gebeuren: via de Noordzee naar 

Ameland. Ik zag het niet zitten, omdat er een wind 5 tot 6 stond, 

overigens wel uit een goede richting: westelijk. Mijn zoon zette 

enigszins druk op de ketel en we spraken af dat als ik het 

onderweg niet zag zitten, we terug zouden keren. In het zeegat 

stonden respectabele golven en scherp aan de wind was het 

pittig! Ik stond op het punt om het op te geven, maar als je 

steeds verder de zee opvaart, wordt het ‘point of return’ steeds 

moeilijker… Toen we eenmaal de steven oostwaarts konden 

wenden en om de gronden heen waren, leek het een stuk 

rustiger, zo vóór de wind varende. Totaal 75 kilometers lagen op 

Vlieland voor onze boeg, die we in zes uren opvraten. Hoogst 

gemeten snelheid vóór de wind en met stroom mee: 17,5 
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kilometer per uur (bijna 10 knopen!), gemiddelde snelheid 12 

km/u (6,6 knopen). Wat was ik Iwe dankbaar dat hij doorzette en 

mij overtuigde verder te gaan! Fantastische tocht.  

Ter hoogte van het strandpaviljoen De Branding, bij Midsland aan 

Zee, belden we met mijn jongste zoon Jan-Renze, die daar werkt. 

Hij zag ons, tot ons aller plezier, in de verte voorbij varen! Om 

17.15 uur meerden we af in de jachthaven van Ameland. De 

volgende dag natuurlijk een rondje hardlopen! 

 

Dinsdag 14 juli was Lauwersoog het doel. Van daaruit zouden we 

de volgende dag naar Schiermonnikoog varen. Wederom lagen 75 

kilometers vóór de boeg. In 9,5 uur zeilden we naar Lauwersoog, 

deze keer een gemiddelde snelheid van 8 km/u (4,5 knopen), een 

veel rustiger reis dus.  

 

Schiermonnikoog 

Omdat we alleen rond hoogwater in de jachthaven van 

Schiermonnikoog konden komen, moesten we woensdag 15 juli 

op tijd vertrekken. Om 8.00 uur vertrokken we, anderhalf uur 

later meerden we, na in de ondiepe geul twee keer de grond te 

hebben geraakt, af en hadden we de hele dag nog vóór ons, 

onder meer natuurlijk om een rondje te hardlopen.  

Een aparte ervaring was het droogvallen in de zeer ondiepe 

haven. In een getijdenhaven heerst een aparte sfeer: alles 

gebeurt rond hoogwater, schepen vertrekken en komen binnen. 

De rest van de tijd is het zeer rustig. Ook de volgende dag bleven 

we op dit prachtige eilandje en maakten we een forse wandeling. 

’t Kokkeltje lag tijdens laagwater met de kiel in de modder, 

leunde ietwat voorover, maar bleef fier rechtop. 

 

Vrijdag 17 juli stond er een fikse wind, 6 tot 7 Bf. We vertrokken 

toch en raakten deze keer geen grond. Eerst op de motor tegen 

de sterke wind en flinke golven in, later vlogen we vóór de wind 

op het grootzeil naar Lauwersoog, dat we als ‘tussenstation’ 

gebruikten om de volgende dag naar Borkum te zeilen.   
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Droogvallen op Schier 

 

Borkum 

Zaterdag 18 juli moesten we wederom vroeg op om profijt te 

hebben van de stroom. Om 6.00 uur vertrokken we met de 

stroom mee. Maar in het zeegat kregen we toch nog stroom tegen 

en ook de wind, die noordwestelijk was, was tegen. Op een 

stampende boot ging Iwe naar voren om de klapperende genua te 

strijken. Tussen de ondiepe gronden in een smalle vaargeul tegen 

wind en stroom laveren op zeil was teveel gevraagd.  

Na een half uur motoren tegen wind en fikse golven in konden we 

de ondiepten ronden en oostwaarts zeilen. Deze keer was de 

afstand 67 kilometer, waarvoor we zeven uren nodig hadden, 

gemiddeld 9,6 km/u (5,3 knopen). Wind rond de 5 Bf, westelijk. 

In de jachthaven Baalmann van Borkum meerden we af, een 

haven met twee windmolens op de kant, die de indruk geeft van 
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enig achterstallig onderhoud. Geen inspirerende omgeving, maar 

met een excellent restaurant...  

 

De volgende, grotendeels verregende, zondag besteden we aan 

een trip naar het stadje, dat op een kilometer of tien van de 

haven ligt. Met de bus heen en met de trein terug. 

 

Greetsiel 

Op aanraden van enkele collega zeilers voeren we maandag 20 

juli naar Greetsiel. “Dat moet je zien”, was de boodschap en daar 

kun je natuurlijk niet omheen. Een vrijwel windstille dag, waarop 

de motor veelvuldig gebruikt werd. Totaal circa 50 km, 6 uren 

gemotord. Via de Fishermansbalje en de Eems ging het 

zuidwaarts, bij de Oostereems oostwaarts. Via de Greetsieler 

Legde, een betonde en beprikte geul, kwamen we bij de sluis, 

waarachter een voormalig Waddengebied was getransformeerd in 

een zoetwaterlandschap. Ruim zes kilometer na de sluis ligt 

Greetsiel, een karakteristiek, zeer toeristisch dorp met rijen 

restaurants nabij de haven. Hoewel dit geen eiland is, hebben we 

de volgende dag toch ons rondje hardlopen uitgevoerd.   

 

Juist 

Woensdag 22 juli zetten we koers naar Juist, het zoute 

Waddenwater weer op. Met een Midget 26 naar Juist gaan is 

spannend. Het is er namelijk zeer ondiep. Dus alleen met 

hoogwater kun je het eiland bereiken via een droogvallende, 

beprikte geul. Dat lukt prima; zigzaggend bereiken we de smalle 

jachthaveningang. Deze haven valt totaal droog. De kiel zakt een 

eind in de blubber en het schip blijft keurig rechtop staan.  

De volgende dag besteden we, behalve aan hardlopen, aan een 

bezoek aan dit eiland, waarop we slechts twee auto’s ontwaren: 

een ambulance en de auto van de dokter. Verder gebeurt alle 

vracht- en personenvervoer hier per paard en kar, en natuurlijk 

de fiets. Iwe heeft deze middag gekitesurft op het 

Noordzeestrand.  

 

 

 



            Spitsgattertje 155, december 2015, 39
e
 jaargang  

 

 - 27 - 

Terugweg 

We beslissen dat deze dag het ‘point of return’ zou zijn. Vanaf nu 

zouden we westwaarts moeten gaan, want zoonlief moet over een 

goeie week weer aan het werk. Het vertrek op vrijdag 24 juli is 

spannend. De vraag is wanneer er genoeg water in de jachthaven 

staat om te kunnen vertrekken. Tot 2 uur vóór hoogwater ligt ’t 

Kokkeltje nog droog. Een half uur later stroomt het water met een 

rotgang de haven in en anderhalf uur vóór hoogwater komen we 

los en kunnen we vertrekken. Aan het eind van de stroomgeul 

langs de strekdam raken we enkele keren de grond, maar we 

hebben een flinke vaart en de motor sleurt ons door de modder 

heen. Eenmaal op dieper water besluiten we de geul naar de 

Oostereems te nemen, die we op de heenweg naar Greetsiel ook 

hadden bevaren. Daar stond enkele uren vóór hoogwater 

voldoende water en we veronderstellen dat dit ook het geval is, 

enkele uren na hoogwater. Dat klopt gelukkig. Aan het eind van 

de geul hebben we de keus bak- of stuurboord uit te gaan. 

Bakboord uit betekent Delfzijl, maar dat is tegen de felle stroom 

in. Omdat het al laat is en de schemering niet zo lang meer op 

zich laat wachten (de boordverlichting is niet optimaal) en onweer 

dreigt, kiezen we voor de koers met de stroom mee, dus 

stuurboord uit naar (wederom) Borkum, waar we rond 21 uur 

aankomen.  

Hier maken we de volgende dag, zaterdag 25 juli, de zomerstorm 

mee, veilig afgemeerd in de jachthaven Baalman. Lang blijft het 

rustig in het oog van de depressie, terwijl in zuidwest Nederland 

al bomen omwaaien. Maar na de stilte komt ook hier de storm! 

Het schip hadden we extra goed vastgelegd met extra lijnen, en 

die hielden het prima in windvlagen van wel 11 Bf.   

 

Termunterzijl 

In het kader van ‘Ontdek je plekje’ stond er voor vandaag weer 

een nieuwe locatie op het programma: Termunterzijl, ons ook 

weer aangeraden door collega zeilers onderweg. Zondag 26 juli 

vertrokken we aanvankelijk met een lekkere zeilwind, die al gauw 

wegviel. Motor een uurtje aan, daarna zeil weer omhoog. En dat 

kon zo blijven, het werd zelfs een 4 Bf. Na zo’n 5 uren zuidwaarts 

varen kwamen we aan in Termunterzijl, waar we de buitenhaven 



            Spitsgattertje 155, december 2015, 39
e
 jaargang  

 

 - 28 - 

kozen. Gemiddelde snelheid over 40 km was 8 km/u (4,2 

knopen). Ook hier ontbrak het rondje hardlopen niet in een mooie 

omgeving. 

 

Pech 

Maandag 27 juli zou een dag worden van tegenslagen. In 

miserabel weer vertrokken we richting Delfzijl, waar we de 

staandemastroute wilden nemen, die door Groningen en Friesland 

leidt. Terwijl plensbuien ons teisterden, naderden we de sluis. 

Daar kwam de eerste tegenslag: een van de bruggen over het 

Eemskanaal bleek te zijn aangevaren en was buiten werking, 

waarschijnlijk dagenlang. Overleg vereist, we weken uit naar de 

buitenjachthaven van Delfzijl. Daar troffen we collega zeilers, die 

met de pest in al dagen wachtten, tot de stremming werd 

opgeheven. Wij besloten de mast te strijken (wel handig, zo’n 

maststrijkinstallatie), waardoor we verder konden varen. Na het 

schutten in de zeesluis zochten we een ligplaats op om de mast te 

strijken. Daarna konden we door.  

 

Maar bij Appingedam was de lol eraf wat mij betrof. Zeiknat 

weken we uit en via de sluis kwamen we in deze Groningse stad 

(met de hangende keukens) terecht. Maar daar de volgende 

tegenslag: de motor wilde niet uit. Het elektrisch systeem had het 

begeven en met hulp van de havenmeester vonden we een knop 

op de motor, die deze het zwijgen oplegde. Maar het euvel hield 

in, dat een herstart niet mogelijk was. Dus er kwam een monteur 

aan boord, die via een kunstgreep starten mogelijk maakte. Maar 

nu bleek de startaccu bijna leeg, dus aan de lader. “Morgen start 

ie weer”, dacht de monteur. Maar nee, er zat geen leven meer in 

en omdat hij bezig was met een andere klus, zou ons oponthoud 

minstens een week duren. We besloten daarop onze gezamenlijke 

vakantie te stoppen. Mijn zoon pakte de trein, ik ging ook even 

terug naar huis en de monteur kon zijn gang gaan. Dat was een 

plotseling eind aan een fijne gezamenlijke vakantie met mijn 

zoon.  
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Alleen verder 

Ik heb, zodra de monteur het sein op groen had gezet, mijn 

vakantie alleen vervolgd op zoet water, met de vouwfiets aan 

boord. Eerst heb ik enkele dagen rondgefietst in de omgeving en 

ontdekt dat deze streek de moeite van het verkennen waard is. Er 

volgde een vaartocht die via Groningen (Reitdiephaven, een 

aanrader), Garnwerd, Zoutkamp, Lauwersoog, Schiermonnikoog 

en Oostmahorn naar Leeuwarden voerde, waar ik op 4 september 

in Lekkum mijn tweede langdurige tussenstop had en weer even 

naar huis en naar mijn moeder in Coevorden moest (om te 

mantelzorgen).   

 

Een goede week later vervolgde ik mijn tocht. De planning was 

om na Leeuwarden bakboord uit te varen rechtstreeks naar de 

Friese meren, maar de Drachtster brug bleek  tot volgend jaar 

gestremd. En om in mijn eentje de mast te strijken, nou nee. Dus 

stuurboord uit naar Franeker. Daarna volgden nog Hindeloopen, 

Enkhuizen, Lelystad en Stavoren, waar mijn tweede gedwongen 

tussenstop was.  

De startaccu bleek al een hele tijd niet te hebben opgeladen 

buiten mijn medeweten en was op 6 oktober kapot gestart. 

Nieuwe accu dus en om ook het opladen weer in orde te krijgen, 

moest mijn Midget weer enkele dagen in reparatie, tijd die ik 

benutte om weer even naar huis te gaan.  

Op donderdag 22 oktober kwam ik weer aan boord om naar 

vrienden, die een minicamping (Wetterspetter) plus jachthaventje 

aan het Heegermeer bezitten, te zeilen.  Een prachtige tijd bij hen 

gehad, met onder meer een autotocht met hen en andere 

vrienden door het prachtige Gaasterland en een diner na in ‘t 

Ponkje in Woudsend. Bij hen kon ik ’t Kokkeltje enkele dagen 

laten liggen om een paar dagen te kunnen mantelzorgen bij mijn 

moeder.  

 

Cirkel rond 

Maandag 2 november kwam ik in dichte mist weer aan boord. Tot 

mijn grote vreugde scheen de volgende ochtend de zon en kon ik 

zeilend vertrekken richting IJsselmeer. Na overnachtingen in 

Hindeloopen en Harlingen kwam mijn oudste zoon op 5 november 
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weer aan boord. Hij zou het weekend daarna de Berenloop, een 

halve marathon op Terschelling, lopen. 

   

 Terschelling 

 

Samen zeilden we op vrijdag 6 november, met een schitterende 

zuidenwind kracht 4 tot 5 Bf, terug naar Terschelling, in 3,5 uur. 

De cirkel was rond. 

Totale balans: 67 dagen aan boord geweest tijdens de 

vaarvakantie, plus 8 dagen gevaren in het voorseizoen. Een jaar 

met 75 dagen aan boord, waarvan 38 vaardagen. Het seizoen 

ging op 5 april van start en eindigde op 6 november.  

 

 

Gerard Muiser 

 

 

Tip voor wadpoten Midget 15 
 

Bijgaand een paar foto’s van een Midget 15 met wadpoten in de 

Ballumer Bocht.  
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Ook een paar detailfoto’s voor wie ook zoiets wil maken.  

 

  
 

De bevestigingsbouten hebben M10-

schroefdraad. De schroefbussen zijn 

van messing. 

 

Johan Woudstra 
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 Aangeboden / gevraagd 

Gevraagd: 

Wie kan mij advies geven over het vervangen van de impeller van 

de koelwaterpomp van mijn buitenboordmotor: Honda 6 pk, type 

BF6D bouwjaar 2006, 4 takt. 

 

Ik heb het geprobeerd zoals mij logisch leek, 

namelijk de bouten bij de anticavitatieplaat 

losmaken waarna, volgens mij, het onderste 

deel geheel los moet komen. Dit komt echter 

maar enkele centimeters vrij en blijft dan 

verder vast aan de koelwaterleiding.  

Zit er misschien nog ergens een borging die 

dat vast-/tegenhoudt? Zo ja, waar? Misschien 

kan iemand dat op een tekening aangeven. 

  

Bij voorbaat hartelijk dank. 

  

 

Hans Koelemeijer 

koelemijer@planet.nl 

 

 

 

Bijdrage Midgetclub 2016 
 

In verband met de komende tariefsverhoging van de ING bank en 

verhoging van de posttarieven moeten we na jaren de jaarlijkse 

bijdrage verhogen van € 20,00 naar € 21,00. 
De bijdrage voor het buitenland gaat van € 24,00 naar € 25,00. 

 

 

Corry en Dirk Broeckman, Secretariaat Midgetclub  
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