
Rondje Nederland
Zomer in eigen land  

We hadden afgesproken met de Op Dreef in Well aan 
het Leukermeer. Het plan was een weekje samen 
varen en dan ieder onze eigen weg te gaan.  
Een uitgebreid plan lag er niet. Wel was het doel 
Friesland en was onze eindbestemming Zeeland, 
Marina Port Zélande, want daar moest St. Omer. ach-
terblijven voor aanvullende fotografie. 

Bij vertrek in Maasbracht staat 36,7 uur op de klok, en 
rond 21u arriveren we in Well.

We nemen een drankje samen met de crew van Op 
Dreef en Be-you-tiful en kruipen vroeg onder de wol. 
De vakantie inluiden met de collega’s laat toch zo zijn 
vermoeidheidssporen na…. 
De volgende dag gaan we met de kinderen naar het 
strandje om te zwemmen, SUPpen en natuurlijk voor 
een rondje Aquapark. De award voor de hoogste vlucht 
gaat naar Dex! 

Op 27 juli om 9.30u gooien we de trossen los. Onze 
buurvrouw en de jongens zijn opgestapt en varen een 
dagje mee en slapen een nachtje aan boord. Ze heb-
ben nooit op de Waal gevaren, dus dat is een hele 
belevenis. Zo ook voor de Op Dreef. Niet elk crewlid 
was er even blij mee. 

Rond 17u bekijken we op PC Navigo de mogelijke eind-
bestemmingen en de aankomsttijd. We besluiten tot 
Loowaard te varen. 
We komen daar rond de avond aan in een piepklein 
haventje met een uiterst vriendelijke havenmeester. 
We worden uitgebreid welkom geheten en mogen 
gebruik maken van een gezellige ‘tent’ op de steiger, 
van alle gemakken voorzien en zelfs met feestverlich-
ting. We besluiten de COBB BBQ’s aan te zetten en 
drinken een ‘Omerke’. De aardige meneer heeft een 
groot visnet en is de grote entertainer voor alle kinde-
ren. Lekker rustig avondje voor ons! 

Tekst en foto's: Yvonne Linssen

Op 25 juli 2020 vertrokken we met St. Omer. op vakantie, de eerste vaarvakantie met onze nieuwe Linssen! 
Mathijs en Sophie waren nog altijd een beetje verdrietig om de Henri Mer, maar gelukkig draaiden ze 
gaandeweg de vakantie bij.
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De volgende ochtend haalt de buurman onze gasten 
van boord en hij neemt en passant heerlijke verse 
broodjes en croissantjes mee en een lading vlees, 
want de diepvries mag weer aangevuld worden na een 
BBQ met zijn allen.

Limburgse Roots
We zwaaien onze gasten uit en vertrekken rond 
10.45u op weg naar de volgende bestemming. Dat 
wordt Hattem (IJsseldelta Marina). Bij aanmelding via 
de telefoon komen we erachter dat de eigenaresse 
Limburgse roots heeft, wat natuurlijk – chauvinis-
tisch als we zijn – meteen een leuk Limburgs gesprek 
oplevert. We krijgen bij aankomst restauranttips en 
de kinderen mogen een cadeautje grabbelen, succes 
verzekerd.

Limoncello-spritz in Giethoorn
Op 29 juli zetten we om 10.15u koers richting 
Giethoorn, een van de bestemmingen die op het ‘must 
see again’-lijstje stonden. We meren om 14.30u aan in 
Giethoorn en verbazen ons erover dat we plaats krij-
gen aan de Beukersgracht. 
De mannen en kinderen nemen de Pirelli en maken 
een tochtje door de Gieterse grachten. Carla en ik gaan 
boodschappen doen, maar bedenken onderweg dat 
een Limoncello-spritz op het terras ook best even kan. 
We blijven nog 2 dagen in Giethoorn en hangen de 
toerist uit, huren een punter, eten heerlijk bij Fratelli’s 
en nemen af en toe een terrasje. 

De 31e gaan de trossen weer los, op weg naar Blokzijl. 
Maar eerst even een paar uurtjes voor anker op het 
Giethoornse meer. Het is bloedheet, dus even lekker 
zwemmen. Rond 18u varen we door en even later 
liggen we voor de sluis. Het kommetje ligt behoorlijk 
vol. We denken echter ergens langszij te gaan, maar 
daar denkt de schipper anders over… We besluiten de 
eer aan onszelf te houden en varen het kommetje uit. 
Direct achter de havenkom aan het Vollenhoverkanaal 
meren we af achter een woonboot. We besluiten de 
COBB’s weer aan te steken en hebben heerlijk veel 
ruimte om te barbecueën.

Richting Lemmer
Op 1 augustus wandelen we nog even door het stadje, 
doen boodschappen en net voor de middag vertrek-
ken we uit Blokzijl. We zetten koers naar Lemmer. Bij 
aankomst daar wordt in de sluis al meteen gezegd: 
Ga maar langszij, geen enkel probleem. De eigenaren 
van de Nostri Navis staan al klaar om een lijntje aan te 
nemen. Wat een verschil met de boot in Blokzijl! 
We liggen hartje Lemmer en proosten met een Omer 
op deze mooie plek. 
Omdat de kinderen zich goed amuseren, besluiten we 
iets te eten te halen. Tijdens het eten overleggen we 
wat we doen: steken we morgen het IJsselmeer al over 
of gaan we nog naar Sneek? Eigenlijk vinden we Sneek 
allemaal wel gezellig, en we besluiten dat we Sandra 
en Sven bij Sanzi gaan opzoeken. 

Met de sloep door Giethoorn Krabbetjes vangen in Bruinisse

Lemmer centrum
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Sanzi Yachtcharter in Sneek
De volgende ochtend gaan we nog even met de kin-
deren wandelen naar de winkel en dan vertrekken we 
richting Sneek. Een mooi tochtje over de Friese wate-
ren, even zweten bij het file varen door hartje Sneek, 
maar ook genieten! Tegen 15u meren we af voor de 
deur bij Sanzi. Er is voldoende plek want alle jachten 
zijn verhuurd. We mogen van Sandra gebruikmaken 
van het terras, dus ploffen we neer met de iPad (oké, 
en een Omer…) om Formule 1 te kijken. De kinderen 
schreeuwen het uit dat er EINDELIJK wifi is (haha) en 
zijn superblij dat ze weer met de echte wereld ver-
bonden zijn. Er wordt gevideobeld met opa’s, oma’s en 
vriendjes en ze kunnen weer alles kijken en spelen op 
de iPad. De jeugdige crew vond het dus ook geen enkel 
probleem toen we meedeelden nog een dag in Sneek 
te blijven….  
Drie augustus is een wisseldag bij Sanzi. Wat een 
geoliede machine! Rennie en ik zijn een praatje gaan 
maken met de terugkomende en vertrekkende gas-
ten en hebben een paar leuke gesprekken gehad. 
’s Avonds gaan we met Sandra en Sven eten bij ’t 
Vaticaan in Sneek. Dit restaurant met deze samen-
stelling? Succes gegarandeerd. Meer kunnen we daar 
helaas niet over vertellen…

Sneek centrum
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Het ruime sop
Dinsdag 4 augustus gaan we door. Niet te vroeg, maar 
rond de middag na een paar koppen goed sterke koffie 
zwaait de Sanzi-crew ons uit en gaat de tocht verder 
richting Stavoren om daar ‘het ruime sop’ (IJsselmeer) 
te kiezen. 
We steken over, vlak watertje, geen rimpel, naar 
Enkhuizen en komen daar om half zes aan. Tijdens 
onze steigerborrel komt de Infinite binnenvaren. We 
eten in de Mastenbar en drinken daarna samen met 
de crew van de Infinite nog een drankje aan boord van 
de St. Omer. 
De volgende dag vertrekken we na de middag via het 
Markermeer richting Volendam. Het weer is echter wat 
onstuimiger, er staat een flink windje en er staan wat 
golven. 
Wanneer de St. Omer.-crew in de sluis automatisch de 
zwemvesten aantrekt (kwestie van opvoeding door 
Alexander) trekt de vrouwelijke crew van de Op Dreef 

wit weg en vraagt wat ze daar in vredesnaam aan het 
doen zijn… Oh oh, even niet over nagedacht. 
We arriveren rond vier uur in Volendam en beloven 
plechtig dat we dat nooooooooit meer zullen doen. 

Mooie plek in hartje Volendam
We krijgen een mooie plek in hartje Volendam en gaan 
natuurlijk op pad. Even door het stadje wandelen en 
een terrasje doen. Eten doen we gezellig aan boord. 
De volgende dag op weg naar Amsterdam! Maar eer-
ste even een mooie ankerplek zoeken.
Die vinden we aan het Buiten-IJ, bij Durgerdam. Even 
heerlijk zwemmen want het is warm. 
Na een paar uurtjes varen we door naar Amsterdam. 
We gaan naar de NDSM-werf, ‘ons’ oude Hiswa te 
Water-plekje en natuurlijk omdat we zin hebben in een 
lekkere biefstuk van Loetje! We krijgen een plekje in 
de haven en meren om 19.30u daar aan. We bestellen 
bij Loetje en eten deze overheerlijk biefstuk Bali aan 
boord op.

Door hartje Amsterdam
Omdat Amsterdam op het programma staat en dan 
over de Amstel varen met uiteindelijke bestemming 
Rotterdam, besluiten we maar eens vroeg te vertrek-
ken. 
We varen om 9u uit en gaan richting het VOC-schip 
en Scheepvaartmuseum, prachtig om langs te varen. 
We varen onder de Kortjewantsbrug door de Nieuwe 
Herengracht op. 
Als de Walter Süskindbrug na lang wachten ook 
opent, draaien we de Amstel op en zitten we 
hartje Amsterdam. We varen door de openstaande 
Amstelsluizen langs het Amstelhotel richting Uithoorn, 
Gouda en via de Hollandse IJssel richting Rotterdam. 
Na een mooie, lange vaardag van 9u tot 19.45u meren 
we af bij Watersportvereniging IJsselmonde aan de 
Nieuwe Maas. Rond 20u komen Erwin en Wendy op 
bezoek met een nieuwe voorraad Omer. Ze blijven een 
nachtje en varen morgen mee richting Willemstad. We 
vieren om 0.00u de verjaardag van Wendy (de kinde-
ren maken een mooie verjaardagskroon en strooien 
iets te veel confetti…). 

De volgende ochtend vertrekken we om 9.45u rich-
ting Willemstad. Het belooft weer een mooie tocht 
te worden door het havengebied van Rotterdam 
(Nieuwe Maas) en via de Oude Maas en Spui richting 
Haringvliet. De Nieuwe Maas is prachtig maar wel 
‘hobbelig’ - zo horen we later ook van de Op Dreef-
crew die flink gewiebeld hebben. 
Bij recreatiegebied Hellegatsplein (Ooltgensplaat) in 
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het Hollands Diep laten we het anker zakken om weer 
even te zwemmen voordat we naar de haven gaan. 
Nadat we de COBB weer eens tevoorschijn hebben 
gehaald (gelukkig hebben we een diepvries aan boord!) 
varen we in het donker naar de Batterij. 
Op de ochtend van zondag 9 augustus ontbijten we 
met zijn allen en moeten we helaas na twee weken 
afscheid nemen van de crew van Op Dreef. Zij varen 
terug naar Limburg, wij nog naar Zeeland. Saar, Dex, 
Mathijs en Sophie vinden het stom en zijn het er niet 
mee eens. 
We spreken nog met Paul-Michiel van Dutch Yacht 
Rentals, die het ook erg druk heeft met de vloot en zo 
een instructie moet geven. We gaan nog even bood-
schappen doen met de auto van Erwin (even opnieuw 
bunkeren) en proberen te bedenken hoe we hun auto 
in Bruinisse krijgen zodat ze nog een dag kunnen mee-
varen. We bellen met Henk, die altijd voor ons klaar-
staat, en Henk blijkt in Bruinisse te zijn. Hij komt naar 
Willemstad met Lidwien en na een gezamenlijke koffie 
vertrekken zij met twee auto’s naar Bruinisse. 
Om 13u zwaaien we Op Dreef uit en zet St. Omer. 
alleen koers naar Bruinisse.  

We komen om 18.15u aan in Bruinisse en nodigen 
Henk en Lidwien uit voor een etentje in de haven 
als dank voor de transfer. Mathijs en Sophie zien we 
amper aan tafel, zij hebben het te druk met krabben 
vangen en zandkastelen bouwen met nieuwe vriend-
jes uit de haven. We besluiten nog een dagje te blijven 
in Bruinisse, want er is genoeg te doen. 

De volgende dag vertrekken onze gasten en varen wij 
richting Scharendijke. Nog even niet naar Ouddorp, 
want dat is de eindbestemming. We ankeren nog even 
op de Grevelingen om te zwemmen, ook al zien we (te) 
veel grote kwallen. Rond 20.30u vinden we een plekje 
aan de steiger van het passantenhaventje aan de 
Brouwersdam binnenzijde (West Repart).  
12 augustus, we blijven nog een dagje in Scharendijke 
en besluiten naar het strand te gaan. We lopen onder 
de Brouwersdam door naar het Noordzeestrand 
en brengen de (wederom) hete dag aan het strand 
door met zonnen, zwemmen, zandkastelen bouwen 
en Mathijs met kwallen vangen. Rond 17u wande-
len we naar Alexander, Sasja en Florentine waar-
mee we gezellig samen gaan eten bij Da Roberto in 
Scharendijke. 
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Een dag later (13-8) is het dan toch zover…. Langzaam 
richting de eindbestemming. Maar niet zonder een 
rondje Grevelingen, wat ankeren, zwemmen en 
SUPpen. 
Om 18u meren we af voor de deur van Jonkers Yachts 
in Marina Port Zélande naast… de Be-you-tiful! We 
worden in de haven met open armen ontvangen aan 
boord van de ‘Stoffel’, een Beneteau Oceanis 45, van 
Peet en Yvonne (en Chevy). Ook daar weten ze wat 
borrelen aan boord is... Het wordt een gezellige avond.  
We blijven nog een paar dagen in Marina Port Zélande 
en vieren daar ook mijn verjaardag op 15 augustus. We 
brengen A Seal nog een bezoekje en sluiten af met een 
heerlijk diner bij Roberto en Tanja. 

De laatste vaardag. De Grevelingen op en ankeren bij 
Ossehoek. Nog even genieten, afsluitend etentje met 
vrienden, en dan is het echt voorbij… 
Laatste nachtje slapen, St. Omer. poetsen, afscheid en 
met de auto naar huis. 
Het was een prachtige zomer…. Snel plannen maken 
voor 2021! 

Totaal gevaren: 22 dagen / 670,1 km / 81,3 uur
Maasbracht – Well – Loowaard – Hattem – Giethoorn 
– Blokzijl – Lemmer – Sneek – Enkhuizen – Volendam 
– Amsterdam – Rotterdam – Willemstad – Bruinisse 
– Scharendijke – Ouddorp. 
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