
Ronde Groot-Brittannië, 28 april tot 1 augustus 2012 
 
Al vele jaren was het een droom van de schipper van de Vuurvlieg om 
een “Round Britain” reis te maken.  
Veel bemanningsleden heeft hij daar in de loop van de tijd geprobeerd 
enthousiast voor te maken en dat is gelukt. 18 man/vrouw hebben 
aangemonsterd en een deel van de reis meegemaakt.  
Het was niet zo maar een reis. Het was een schitterende reis. 
 

Het schip:  
Naam schip:   Vuurvlieg 
Type:     Standfast 36   
Ontwerp en bouw:  Frans Maas    
Bouwjaar:    1974    
LOA:     10.80 meter   
LW:       8.60 meter   
Diepgang:      2.10 meter   
Breedte:      3.80 meter   
Mast hoogte:    17.54 meter 

De bemanning:    van   –  tot 
Bert Beerman    Schipper               
Frans Dingemans  28-04–  23-05  
Hans Frijlink   28-04–  23-05  
Dirk Haag      28-04–  23-05  
Heleen Holley-Beerman       07-05–  28-05  
John Holley    07-05–  28-05  
Joost Lambrechtsen    18-06–  03-07  
Frank Henry.      18-06–  11-07  
Ton Verschelling.    18-06–  26-07  

Ted van Dam   18-06–  24-06 
Jan Ochtman   24-06–  03-07 
Anne Henry   03-07–  11-07 
Alice Marce.   03-07–  11-07 
Willem van Alphen  03-07–  11-07 
Lo van Ogtrop   11-07–  02-08 
Odise van Ogtrop-Beerman 11-07–  01-08 
Toon van Ogtrop   11-07–  01-08 
Frans Dingemans  27-07–  01-08 
  



Schrijvers 
Onderstaand de namen van de auteurs die, ieder in hun eigen stijl, en visie 
en met eigen accenten hun literaire gaven hebben benut om hun deel van 
de reis te beschrijven: 
28 april -  23 mei  Dirk  
23 mei -  28 mei  John  
18 juni -  23 juni  Ted 
23 juni -  04 juli    Bert 
4 juli  -  1 juli  Anne    
11 juli -  1 augustus Odise  
Bij de keuze van de af te drukken foto's is gekeken naar alle aspecten 
behalve naar wie hem gemaakt had. 
 

 

 
De bemanning van het eerste deel van de reis Frans (rechts) tot Newlyn 

 
 

 
Een Gallisch dorpje? Neen, dit is Helford 

  



Logboek Vuurvlieg  
reis rondom Engeland 28 april tot 1 augustus 2012 
Zaterdag 28 april - Vertrek Vlissingen richting Wight 
Hans en Dirk hadden te maken met een gaslekkage in de treintunnel in 
Rotterdam, het geen hun reis enigszins vertraagde, Frans moest gewoon 
nog lesgeven. Omstreeks zeven uur is een ieder toch aan boord. 
Marianne en Ton komen langs om afscheid te nemen. Een 
afscheidscadeau in de vorm van een dinghy survival kit van Chris Jiskoot 
wordt in dank aanvaard. Na een stevig diner in het clubhuis vertrekken 
we om 20:45. Het is bewolkt, nog wel droog. De wind is NO,15 knopen. 
De barometer geeft 1029 mbar aan. De vooruitzichten zijn gunstig. 
Varen de Wielingen af. Bij de opvarenden komen alle oude instructies 
weer langzaam boven. Nieuw aan boord is een AIS systeem en een 
Apple iPad met elektronische kaarten. Voor Nieuwe Sluis worden we 
aangeroepen door een politieboot die de voor ons onbegrijpelijke 
woorden uit: Ooh jullie hebben toch een toplicht. Om 23:15 zijn we voor 
Zeebrugge. Vlakke zee. Wind B-4. We varen WZW en blijven zo tussen 
de banken voor Duinkerke en de shipping lane. 
Bij het vertrek uit Vlissingen was de logstand: 16416. 
Zondag 29 april - Van Vlissingen naar Cowes, op zee  
Het gaat allemaal voorspoedig. Ruime wind tot voor de wind en stroom 
mee. ’s Nachts nam de wind toe tot 6, 7, 8 en uitschieters naar 9 maar in 
de vroege ochtend is dat alweer verminderd naar B-5. Het was best 
heftig. Zeker voor zo’n eerste nacht. Om 10:34 wordt de koers naar 
Dungeness verlegd, 258. Na Dungeness volgt de Royal Sovereign die 
om 15:40 aan SB gepasseerd wordt. Rond 14:00 wordt het zelfs een 
beetje zonnig. Mooier kan het niet. De shipping forecast van 17:54 geeft 
B-7 tot B-8 en occasionally B-9. Het besluit valt dan ook om Cowes aan 
te lopen het geen op dat moment nog een 30 mijl voor ons ligt. Wij zijn 
getuige van een prachtige regenboog, een dubbele zelfs. Na deze toch 
wel pittige eerste 24 uur wordt de inwendige mens verwend met een 
grootst witte bonen in tom sauce diner plus tomatensla met ui en 
komkommer. Kok: Dirk. Om 19:00 worden twee riffen gestoken en zien 
we donkere wolken. Windvlagen tot 38 kts vanuit het zuiden. Varen de 
Solent op en vervolgens de haveningang van Cowes in. Dit is het 
moment om de motor te starten, echter . . . . . . . . . de accu krijgt hem 
maar zeer moeizaam rond. Strijken grootzeil en in een mooie manoeuvre 
wordt er na enig zoeken keurig en alleen op de fok afgemeerd aan een 
grote gele boei. De Alderney shackle wordt geplaatst. Dit vanwege van 
de weersvoorspellingen en eerdere ervaringen. De schipper is door dit 
gebeuren bijzonder teleurgesteld en pijnigt zijn hersens met de vraag  
hoe dit kon gebeuren. De oplossing ligt in het schakelen van de twee 
accu's. Voordat het schip goed aan de boei is gemeerd loopt de motor 



weer! Groot is de opluchting. De boei wordt weer verlaten en  we meren  
rond 04.00 af in Cowes. Logstand: 16593. 
Maandag  30 april - Cowes 
Omstreeks 11:00 klinkt de wekker en na een vlug ontbijt van thee en 
muesli doen we boodschappen. Onderzoek naar de oorzaak van het niet 
starten leert dat de startaccu vrijwel droog stond. Bovenop de 
boodschappenlijst staat dus gedistilleerd water naast pindakaas en 
sambal. Doen de hoofdwinkelstraat en lopen tot aan de Royal Yacht 
Squadron. Voor de Squadron liggen tot onze verbazing een vijftal 
gezonken zeilboten van tenminste het formaat Draak. Alleen de masten 
komen boven water en de meesten staan nog keurig rechtop. Is het dan 
zulk slecht weer geweest vannacht? Het museum van Uffa Fox wordt 
gezocht, het is ons nog nooit gelukt dat te bezoeken. Helaas wordt het 
nu verbouwd en is een bezoek weer niet mogelijk. Wel bezoeken we de 
werf van Clair Lallows, een must! Past zo in het openluchtmuseum. Het 
is zonnig maar koud. Veel te koud voor de tijd van het jaar. Terug aan 
boord 16:00 voor een uitgestelde lunch en de weerberichten. De gale 
warning is er uit maar nog steeds B-6, B-7 up to B-8! Om 17:00 
vertrekken we weer, nu puur voor de wandel en sight seeing. Eerst 
proberen we dichterbij de mooie, antieke, “Hammerhead Crane” te 
komen. Deze staat op het grote terrein waar tot 1950 een welvarende 
motorenfabriek was gevestigd. Nu is het een bedrijvenpark. Voor Frans 
is dit de eerste keer Cowes en Wight. Hij wilde wat minder techniek en 
wat meer bomen dus proberen we de bebouwde kom achter ons te 
laten. Dit lukt maar half binnen het tijdsbestek dat we hebben. We komen 
op het hoogste punt van Cowes en omgeving. Om 19:00 terug aan 
boord.Tijdens het borreltje wordt de video bekeken die Frans heeft 
gemaakt van ons bezoek aan St. Vaast vorig jaar. Frans kookt een 
heerlijke maaltijd en vroeg te kooi. 
 

 
Hans en Frans sleutelen aan een onwillige motor. 

 



Dinsdag 1 mei - Van Cowes naar Dartmouth 
Grauw, miezer en weinig wind. Om 08:15 trossen los, knorren naar de 
Needles. Frans serveert gebakken eieren met tomaten en spek.  
Het wordt droog en om 10:00 passeren we de Needles. We worden 
achterop gelopen door een patrouilleboot, en komen de National 
Geographic Explorer, het onderzoeksschip van N.G. tegen. Na de 
Needles blijft het knorren, pas om11:40 worden grootzeil en de genua II 
gehesen. Er is een beetje wind, 10 a 15 knopen uit ZW. Het wordt zelfs 
een beetje zonnig en dat alles met een heel vlak zeetje. Hier maken we 
de enige slag in de hele reis tot Dublin. Na 12:30 krimpt de wind en is 
ons doel, Dartmouth, bezeild. De P-boot en een  Lynx helikopter zijn 
druk in de weer met een aantal RIB's. Wordt hier voor de piraterij 
bestrijding geoefend?? Om 16:50 valt de wind helemaal weg en wordt de 
motor gestart. We hebben stroom tegen, 2.5 mijl. Het duurt lang voordat 
we Portland Bill achter ons kunnen laten. Kok Frans heeft er weer wat 
lekkers van gemaakt. Raasdonders, rookworst, gebakken bacon en 
augurken. Vergezeld van een bietensla met rode uien en een vinaigrette 
op basis van rode wijnazijn. Koffie en chocola toe. Drie sterren plus. 
Om negen uur hebben we nog zo’n 30 mijlen te gaan. Om 21:32 zijn we 
getuige van een mooie zonsondergang. Het is een mooie, heldere nacht 
met een fantastische sterrenhemel. Jupiter is duidelijk in beeld. Totale 
rust. Geen schip te zien. Om 02:00 varen we de River Dart op en om 
03:00 precies wordt er afgemeerd. De dagsluiting is intensief en 
veelzijdig met discussie over het al of niet mogelijk zijn van het vliegen 
op zijn rug van een B-747.  
Woensdag 2 mei - Dartmouth 
Om 10:00 is de reveille. Hans, Bert en Dirk maken een kleine wandeling 
langs het spoor op weg naar een loods waar we locomotieven 
verwachten. Vergapen ons aan de vreemde manier waarop de rails aan 
de bielzen bevestigd zijn. Daarna uitgebreid douchen. We willen met een 
stoomtrein rijden, dat kan. De Dartmouth Rail Company exploiteert een 
dienst tussen Dartmouth en Paignton, een voorstad van Torquay. We 
pakken de trein van 10.30, de enige van de ochtend, en hebben een 
fantastische rit. Vele foto’s worden er geschoten. Wandelen rond in 
Paignton voor boodschappen. Vlees wordt gekocht bij een echte slager 
en bij een Vodafonewinkel wordt een 500 MB kaartje gekocht voor zo’n 
18 UKP. Geen kattepis. Paignton is een schreeuwerige badplaats met 
veel goedkope winkels met heel veel prullaria. Op de pier laten we een 
groepsfoto nemen door een lieve oude dame. Op een terrasje wordt 
“genoten” van een slappe cappuccino. Bert, Hans en Dirk lopen door 
naar Paignton Harbour en Frans gaat richting Aldi voor nog meer 
boodschappen. Het haventje is leuk en ondiep. Ontmoeten elkaar weer 
op het station. Terug in Dartmouth met de ferry naar Dartmouth West-



Bank. Dit is de ferry met de zwaaiende sleepboot. Bekijken het Bayards 
Cove Fort gebouwd voor 1534, daar waar de monding van de Dart het 
smalst is. Passeren een Russisch kanon. Gegoten in 1826 en 
buitgemaakt door de Engelsen in de Krim oorlog, 1853 – 1856. Bezoek 
aan de kerk om zeker te stellen dat we daar al eerder in geweest waren. 
Allzheimer Light. Kopen vis en gaan terug aan boord. We willen Frans 
het huis van Agatha Christie laten zien en varen de Dart op. Wederom 
een mooie tocht. Bij de borrel genieten we van toastjes zalm met ui, het 
diner bestaat uit kabeljauw met een sauce Hollandaise, grouton van 
spek, worteltjes en puree. Koffie en chocola toe. Kok: Frans. Heerlijk was 
het!! Redelijk op tijd te kooi.  
Donderdag 3 mei - Van Dartmouth naar Fowey 
Vroeg op: 06:00. Muesli ontbijt en omstreeks zeven uur trossen los. 
Varen de River Dart af op de motor. Het is grauw. Af en toe miezert het 
en er is te weinig wind. 3 kts uit no tot ONO. Barometer 1033 mbar. 
Buitengaats ligt er een cruiseschip. Wat groot voor Dartmouth. 
Passagiers worden met tenders naar de wal gebracht. 07:17 Zetten 
koers naar Startpoint. Vlakke zee en toenemende wind, dus worden er 
zeilen gehesen en kan de motor af. Na twee uur zeilen, 09:17 hebben 
we Startpoint dwars op anderhalve mijl op koers 230. Stroom mee, dat 
helpt goed. Om 09:44 verleggen we koers naar de Eddystone Rock, 270. 
Om 10:29 moet helaas de motor weer aan, het criterium van minder dan 
3 knoop gedurende 10 minuten wordt gehaald. Om half twaalf bevinden 
we ons op 13 mijl afstand van de Eddystone. Met behulp van de kijker 
kunnen we hem zien. Na Eddystone Rock verleggen we koers naar 
Fowey. Net als voorgaande jaren zijn we getuige van een schietoefening 
van een fregat van de Royal Navy en ook nog van een helikopterlanding 
op dat fregat. Varen op de motor bij kalme zee nodigt uit tot klussen, het 
houtwerk in en rondom de kuip wordt grondig onderhanden genomen 
met borstel en soda. Verder blijkt er nog steeds ergens water in het schip 
te komen. Niet veel maar toch wel zoveel dat het als een probleem 
gevoeld wordt. Het is niet zout en er zit wel olie in. Waarvan weten we 
niet. De drinkwater vulleiding is al een paar keer bekeken maar die is het 
niet. Ook blijkt de lenspomp het niet meer te doen. Deze wordt snel en 
doeltreffend gedemonteerd. Het kwaad zit hem in de uitlaat 
terugslagklep. Deze bestaat uit een eenvoudige rubber flap en die is 
afgescheurd. 



 
Lach maar Hans, aan twee kanten staat een pot met goud. 

Hier moet iets voor verzonnen worden. De oplossing wordt gevonden in 
een stukje fietsband. Op zich is dat te dun, licht en zwak maar heel 
vernuftig wordt het verzwaard met een stukje zeillat. Pomp weer 
teruggeplaatst en het werkt. We naderen Fowey en meren om half vijf af 
aan een bezoekers ton. Ruimen rommel op. Drinken een borreltje en 
pompen de rubberboot op om aan wal te gaan. Helaas is Murphy 
wederom aan boord, het starttouwtje van de BB motor breekt bij de 
eerste startpoging al. De BB motor wordt aan de kompasstand bevestigd 
en het demontage- en reparatiewerk kan beginnen. Niet zozeer de 
reparatie maar wel het terugbouwen van de veer leidt tot zware 
discussies en herhaalde pogingen. Deze klus is in goede handen bij Bert 
en Hans. Om 20:00 hebben we weer een lopende buitenboordmotor. 
Diner bestaat uit lamsbout met flagelles blancs. Uiteindelijk vertrekken 
we om een uur of negen naar de wal en wandelen we door Fowey. Niet 
ongezellig en niet te toeristisch. Om half elf houden we Fowey voor 
gezien en gaan terug aan boord. Slapen! Logstand:16738. 
Vrijdag 4 mei - Van Fowey naar Falmouth en Helford River 
Kwart voor acht ontmeren en varen we in zuidelijke richting met als 
uiteindelijke bestemming Falmouth. Vlakke zee weinig wind uit 
noordelijke richting, 6 knopen, bewolkt, goed zicht. Barometer 1025 
mbar. Geen scheepvaart. Slechts een enkele visserman. Motor Assisted 
Sailing. Koersen na enige tijd op St. Anthony’s Head af. 10:40 Zonnetje 
breekt door maar nog steeds geen wind. Om 11:20 varen we de 
Falmouth Bay in. Om 12:00 meren we af aan de fuel jetty waar we op 
eerdere trips ook al eens aanlegden. Laden brandstof en water. 
Inspecteren de rubberboot op lekkages. Deze heeft wat schadelijke 
gevolgen van een landing op rotsachtige grond vorig jaar op Sark. 
Vinden een aantal verdachte plekjes. Hans en Dirk naar de Sainsbury 
voor boodschappen. Frans naar de havenmeester om te googelen voor 



zijn terugreis en Bert naar de Shipshandler voor witte metaalverf voor de 
naaf van het stuurwiel en solutie. We willen zo snel mogelijk weg, na het 
laden van brandstof voor zo’n 80 pond vinden wij het niet terecht om ook 
nog eens 14 pond te moeten betalen om een uurtje te blijven liggen.. 
Ontmeren om 14:10 en vertrekken richting Helford River. Daar pakken 
we om half vier een boeitje en nemen de rubberboot naar de wal. Aan de 
wandel. Naar het dorp en over de doorwaadbare plek rechtsaf het bos in. 
Spreken een echtpaar dat ons vertelt dat er verderop een boetiek is met 
echte kunst en versnaperingen en dat je ook nog door kunt naar de 
Frenchmans Creek. Dat is de naamgever van een van de boeken van 
Daphne du Maurier. De boetiek wordt gevonden, ziet er zeer verzorgd 
uit. Binnen schilderijen en buiten sculpturen. Originele vondsten. Van de 
free service wordt gebruik gemaakt maar de donatie wordt niet vergeten. 
Wandelen verder naar de Frenchmans Creek.Je kunt je goed voorstellen 
dat dit vroeger een vluchthaven voor smokkelaars geweest is. Veel 
begroeiing met wilde bomen. We lopen langs de Creek over smalle 
paadjes. Het idee van de groepsfoto steekt de kop op want tenslotte 
moet die wel genomen worden met Frans erop. Hiervoor zetten wij ons 
even neder op een bankje en wachten op een oudere dame met twee 
hondjes om haar te vragen ons te knippen. Zij was ons te snel af. Nog 
voor dat wij het konden vragen bood zij haar diensten aan. Terug naar 
Helford. Nog enige boodschappen gedaan in de enige en kleine winkel 
die het dorp rijk is.Terug aan boord. Borreltje, diner. Menu: chicken 
Tikah, cauliflower, white rice and hot & spicy coconut juice milk. Kok: 
Frans. Tijdens het koken wordt de bodem van de rubberboot behandeld 
met solutie. Met het manipuleren van de rubberboot is een dolplaat 
losgekomen en ook die moet vastgeplakt worden. Daarna is hij weer 
100% en kunnen we de wal op voor een bezoek aan de Yachtclub. Daar 
zijn wel mensen maar kunnen we weinig aanspraak vinden, het is 
familieavond. Tegen een uur of elf hebben wij het wel gezien en 
wandelen we de steiger op naar de rubberboot. Helaas, de waterrand is 
zo’n 30 tot 40 meter verwijderd van de steiger. Laag water heet dat. Dat 
we hadden ons niet gerealiseerd. Dit wordt wachten. In de Yachtclub zijn 
de laatste mensen al lang vertrokken en het personeel is aan het 
opruimen. Kleumen buiten op het terras, Frans zoekt zijn heil in een tent 
van het Leger des Heils, ook daar is het koud. Rond 03.00 is het water 
zo ver gestegen dat we weer naar boord kunnen. Slapen! Logstand: 
16767. 
  



Zaterdag 5 mei - Van Helford River naar Newlyn 
08:00 Wakker worden. Ontbijten. Opruimen. Voorzeil wisselen. Genua 
eraf. Fok erop. 10:45 ontmeren van de boei. Wind: O tot NO, 15 tot 20 
knopen, grauw weer met af en toe miezer. Barometer: 1028 mbar. 
Knorren Helford River af. Er staat een forse deining recht het gat in. 
11:24 motor af. Zetten koers richting Manacles boei en passeren deze 
om 11:53 op koers 215 aan BB. 13:00 Cape Lizard wordt gerond. 
Houden hem op 1.5 mijl aan SB. Vervangen fok door genua hetgeen 1 
knoopje meer geeft. 13:20 Verleggen koers naar Newlyn. Wind valt weg 
en komt weer terug. Bij 18 knopen wind wordt alleen op de genua toch 
nog zo’n 6 knoop mijl gescoord. Varen de haven van Newlyn binnen en 
meren om 16:30 af over BB aan het kopse eind van de pier. Logstand: 
16793. Hans en Frans op verkenning. Bert aan het stoeien met zijn 
Vodafone kaart maar krijgt hem niet aan de praat. 

 
Lands End 

Frans blijft lang weg, blijkt naar Penzance te zijn geweest om zijn 
treinkaartje te regelen. Het bleek dat als je in Engeland je kaartje een 
dag van te voren koopt dit goedkoper is dan op de reisdag zelf. Hij heeft 
alles kunnen regelen, zelfs een taxi voor de volgende morgen. Diner: 
Fussili, minced meat avec champignons, salade nicoise. De meute 
luistert aandachtig naar de toelichting die kok Frans geeft op zijn 
activiteiten achter het fornuis. Een soort Jamie Oliver. Door Bert worden 
ondertussen de sinaasappels geschild voor het dessert: Oranges a la 
Otto. ’s Avonds wordt er een wandeling gemaakt en wordt de kroeg 
bezocht waar we bij een vorig bezoek aan Newlyn gegeten hebben. 
Het is een koude maar wel bijzonder heldere avond met een 
schitterende maan aan de hemel. 
Zondag 6 mei - Van Newlyn naar Holyhead 
08:00 Opstaan. Het is half bewolkt. Koud en geen wind. De barometer 
geeft: 1021 mbar. Hans en Frans proberen te douchen met de sleutel die 
op een “geheim” plekje aan de verkeerstoren van de havenmeester 
hangt. Dat lukt tenslotte. Hans organiseert het ontbijt en ondertussen 
worden de weerkaarten bestudeerd want de iPad werkt. We bevinden 



ons in een LD gebied waarvan het centrum zo ongeveer op Lands End 
ligt. Wind uit alle richtingen. Brengen Frans naar zijn taxicentrale en 
nemen zeer hartelijk afscheid. Hij moet, hij mag weer terug naar zijn 
studenten. Omstreeks tien uur varen we uit. Varen vlak langs de kust 
richting Lands End. Het is zonnig en een vlakke zee met veel stroom 
mee. Het gaat hard. 10:43 Light Tower Tater Du dwars aan SB op 1 mijl 
afstand en op koers 240. Varen op Runnel Stone boei af en passeren 
deze om 11:20. Stroom goed mee! Koersen vervolgens op de Longship 
boei af. De omstandigheden blijven buitengewoon. Zonnig, vlakke zee, 
veel stroom mee en geen wind. Om 11:45 bevinden we ons tussen de 
Longship boei en het vaste land en vergapen ons aan de uitgebreide 
horeca faciliteiten op Lands End. Om 12:25 hebben we 6 tot 8 knopen 
wind uit het ZW en wordt een poging gedaan te zeilen. Dit levert heel 
weinig op. Cape Cornwall wordt gerond en de koers wordt 005. Om 
16:00 hebben we Lands End 25.6 mijl achter ons. Nog steeds weinig 
wind. Vlakke zee maar het is minder zonnig. Nog steeds stroom mee! 
Het blijft sappelen. Rond 16.00 krijgen we iets meer wind, 8 plus knopen 
uit het zw. De motor gaat af en de magische bootsnelheid van 3 mijl per 
uur wordt net niet overschreden. Slechts een kwartiertje later is het weer 
mis en gaat de motor aan. Om 18:00 verliezen we zicht op land. Lands 
End hebben we dan 39 mijl achter ons gelaten. Een nasimaaltijd 
verstevigd met kidney beans wordt gulzig verslonden. Chef kok: Dirk. 
Om 20:20 is er weer zoveel wind dat de motor af kan. Windkracht 2 tot 3 
uit het zo. Toen ging het waaien. 
Maandag 7 mei - In het Bristol Channel op weg naar Holyhead 
Gedurende de avond en de nacht neemt de wind sterk toe, tot zo’n 8-9 
Beaufort, en de temperatuur af, de thermometer geeft 3 graden aan 
buiten en 11 binnen. Er wordt het uiterste van de stuurman gevraagd om 
het schip veilig op de juiste koers te houden. Het is bijna plat voor het 
laken. Het hoofddoel is Isle of Man. Volgende week zullen Heleen 
Beerman en haar man, John Holley zich daar bij ons voegen. Isle of Man 
ligt nagenoeg noord van Lands End en daartussen zitten drie kapen die 
aan SB moeten blijven. Ertussen liggen wat (onverlichte ) eilanden die 
we aan bakboord moeten houden. Slappe slalom dus. De afstand van 
Lands End naar Holyhead is zo’n 250 mijl. De weerberichten waren 
alleszins acceptabel. Windkracht 5-7 uit het Zuid Oosten. We kregen 
ruim meer!! Zo'n 8–9 !! uit het zuiden. In deze nacht gebeurde het. Een 
heuse gijp. De schrijver dezes had net de wacht van Hans overgenomen 
toen hij de Vuurvlieg niet meer in de hand kon houden. De koers was 
noord. De wind van achteren net over stuurboord. Het grootzeil en fok 
over bakboord. De giek was vastgezet met de bulletalie. Met schuin van 
achter inkomende golven is Vuurvlieg moeilijk te sturen en zo kon het 
gebeuren dat zij een gijp maakte. Zware slagzij naar SB was het gevolg 



en met het grootzeil “bak” was de vaart er compleet uit. Er was dus ook 
niet meer te sturen. Hans was pijlsnel weer aan dek en gooide de genua 
los, dit had geen merkbaar gevolg. Bert volgde in luttele seconden. Het 
eerste wat hij deed was het starten van de motor. Het gevolg hiervan 
was dat er weer gestuurd kon worden. We draaiden door en hervonden 
snel de oude koers. Chaos onderdeks, een manoeuvre die absoluut niet 
voor herhaling vatbaar is. De reis werd voortgezet en we besloten naar 
Holyhead op Angelsey te varen. Om een uur of zeven ’s avonds werd de 
gelijknamige kaap gerond en toen was het nog een paar mijl tot het 
havenhoofd. We meerden af in de Holyhead Yacht Harbour. Goede 
faciliteiten. s Avonds werd nog laat een stadswandeling gemaakt.  

 
Het “altaar” voor de Koninklijke Marine in het museum in Holyhead 

Dinsdag 8 mei - Holyhead 
Om 08:00 het eerste leven. Het is alweer grauw, regenachtig weer. Er 
wordt gedoucht in het Holyhead Marina Control Center. Allemaal heel 
keurig. Uit een babbeltje met de havenmeester bleek dat er hier 
regelmatig Nederlanders komen maar dat wij de eersten waren van dit 
seizoen. Daarna ontbijt. Opruimen en wat klusjes zoals het slotje van het 
snoepkastje. Dat was al wat langer zwak maar vannacht bleek weer dat 
je reparaties nooit moet uitstellen. Naar de shipshandler voor wat 
reparatie spullen voor de rubberboot en weer naar het kantoor van de 
havenmeester om te internetten. Terug aan boord voor een snelle lunch 
en de laatste klusjes zoals het plakken van een scheurtje in het grootzeil 
en het tapen en naaien van een gebroken pees van een van de 
voorzeilen. Omstreeks een uur of drie gaan we sightseeën. Eerst wordt 
er een bezoek gebracht aan een klein maar leuk maritiem museum aan 
de haven boulevard. Heel veel van en over de RNLI en over de 
veerdiensten. Holyhead is al sinds mensenheugenis de belangrijkste 
veerverbinding tussen Engeland en Ierland. Dublin ligt op zo’n 60 zeemijl 
pal ten westen. Het had al heel vroeg aansluiting op het Engelse 
spoorwegnet maar ondanks dat is het altijd een soort Den Helder maar 



dan zonder marine, gebleven. Om de economische eenzijdigheid van het 
ferry gebeuren te doorbreken is er ooit een aluminiumsmelter gebouwd. 
Gisteravond hadden wij ons al afgevraagd waar die gigantisch pier in de 
haven voor had gediend. Zo te zien was hij niet meer in gebruik. Door de 
mededeelzame suppoost van het museum werd ons veel historie verteld. 
Een deel was gewijd aan de Koninklijke Marine die hier in de tweede 
wereldoorlog een basis had. Er stond onder andere een uniform van 
Schout bij Nacht Van der Meer Mohr die sommigen van ons nog gekend 
hebben als commandant van de Eendracht. Uniform geschonken door 
zijn vrouw na zijn overlijden. Na het museum verder de stad ingetrokken. 
Het grote spoorwegemplacement en het station bekeken. Boodschappen 
bij de Lidl gedaan en geld getrokken. Een borreltje en een echt simpel 
diner. Aardappelpuree, kidney beans, hamburgers en appelmoes. Een 
echte padvinder had het ons niet kunnen verbeteren. Kok: Dirk. Na het 
eten de gehele breakwater afgelopen en twee grote vervallen landhuizen 
bekeken. Allemaal vergane glorie. In een van de landhuizen had de 
toenmalige projectleider van de bouw van de breakwater gewoond. Na 
de wandeling koffie met gebak en naar kooi. 
Woensdag 9 mei - Van Holyhead naar Dublin 
Om 06:20 varen. Het is licht bewolkt. Windsnelheid bedraagt zo’n 12 
knopen, B-4, uit ONO. Varen op de motor de haven uit. Buiten de haven 
gaan de zeilen op en wordt een westelijke koers gestuurd. Om 07:00 zijn 
we dwars van North Stack, één van de lichtpunten op de kaap van 
Holyhead. Het is stil water. Het wordt een rustige oversteek. Om even 
over negen gaat de spinnaker op en varen we met zo’n 6 knopen richting 
Ierland. Om 09:33 wordt er 130 meter water onder de kiel geklokt. Zo 
veel water heeft Vuurvlieg zelden onder zich gehad! Het weer wordt 
steeds beter en af en toe laat zelfs de zon zich zien. Er is veel ferry 
verkeer op deze route. Om 11:30 verkennen we land in westelijke 
richting. Dat moet dus Ierland zijn. Vermoedelijk zien we Ben Howt een 
schiereilandje zo’n 4 a 5 mijl ONO van de haveningang van Dublin. Wij 
zijn dan nog 22 mijl van de haveningang van Dublin. Om 12:00 worden 
er worstenbroodjes met soep geserveerd. De schipper, immer attent, 
realiseert zich dat het inmiddels tijd is geworden om het Ierse ‘courtesy” 
vlaggetje te hijsen. Geen Ierse maar een Italiaanse beleefdheidsvlag is 
aan boord. Ze lijken gelukkig veel op elkaar. Om 14:45 gaat de 
spinnaker er af. Om 15:30 bevinden wij ons tussen de havenhoofden. 
Varen de River Liffey op richting Dublin. Na 2.5 mijl vinden we de 
jachthaven van de Poolber Yacht & Boat Club alwaar een ligplaats 
gevonden wordt. Maken een verkennend rondje richting stadscentrum na 
ons aan boord te goed hebben gedaan aan een echte “oude blikken” 
maaltijd. Resten roestige blikken van voorgaande reizen, zonder 
etiketten, verrassingen dus. 



Donderdag 10 Mei - Dublin 
Om 08:00 wekker en na een vlug ontbijt  gaan we de wal op. Na de East 
Link Bridge wordt de noordelijke oever van de Liffey River gevolgd 
richting centrum tot aan de O’Connell Street. Aan die noordzijde ligt een 
oude driemaster het Jeanie Johnston Famine ship en een oud lichtschip 
luisterend naar de naam Kitty Wake. Een Kitty Wake is een soort 
meeuw. De Jeanie Johnston is thans een Tall Ship. In vroeger tijden 
voer het met emigranten naar Amerika en met hout terug. Midden 19e 
eeuw, in de tijd dat er regelmatig hongersnood in Ierland was. Miljoenen 
Ieren zijn er toen geëmigreerd. Wat de Coolsingel is voor Rotterdam is 
de O’Connell Street voor Dublin. Hier wordt de Tourist Info bezocht en 
vergaren we de nodige info. We gaan op weg naar de Dublin City Gallery 
The Hugh Lane maar komen eerst langs de Garden of Remembrance. 
Een park met daarin een monument ter nagedachtenis aan alle 
onafhankelijkheidsopstanden en oorlogen. Het Dublin City Museum 
herbergt een collectie van Ierse en internationale moderne en 
hedendaagse kunst. Een paar Europese grootheden zoals Rodin en voor 
de rest voornamelijk Ierse kunst. Een complete vleugel is gewijd aan 
Francis Bacon, bij sommige cultuurbarbaren op het gebied van moderne 
kunst een onbekende, desondanks één van de belangrijkste 
kunstschilders uit de vorige eeuw. Geboren in Dublin, leefde hij in 
Londen als bon vivant en werkte in klein en chaotisch atelier 

 
Kilmainham Gaol 

Dit is na zijn dood uit London naar Dublin overgebracht en opgesteld, 
compleet met rondslingerende kwasten, krantenknipsels, foto’s en lege 
flessen. Hij moet veel inspiratie gehad hebben aan de rommel af te 
meten. Overigens regent het en is het bijzonder grijs weer met veel 
paraplu’s en dat bleef zo ongeveer de hele dag terwijl de temperatuur 



niet boven de 12 graden kwam. Na de Gallery werd de Upper O’Connell 
street afgewandeld en pakten we een bus naar de Kilmainham Gaol, de 
gevangenis waar veel politieke gevangenen hebben gezeten. Sinds de 
80-tiger jaren is dit een museum ter nagedachtenis aan de Ierse 
opstanden. Veel van de leiders van deze opstanden hebben hier vast 
gezeten en sommigen zijn er geëxecuteerd. Een indrukwekkend gebouw 
met een trieste geschiedenis. Een potige zus die haar vak als 
rondleidster goed verstond voerde ons door het gehele gebouw en 
overlaadde ons met een stortvloed aan verhalen. Omstandigheden 
waren hier erbarmelijk, 7 mensen in een cel van 3 bij 2, gemengd, 
mannen, vrouwen en kinderen en geen faciliteiten. Na de gevangenis 
togen we naar Francis Street en het oudste gedeelte van Dublin. We 
bekeken St. Patricks Cathedral, de nationale kerk, van buiten. We 
vonden de gevraagde toegangsprijs extravagant. Verder gewandeld 
richting het Temple Bar district waarbij onderweg de Town Hall en het 
Dublin Castle van de buitenzijde bekeken werden. Via de Essex en de 
Fleetstreet richting het plein waar zich de ingang van Trinity College  
bevindt. Hadden we even doorgelopen dan hadden we het standbeeld 
van Molly Malone kunnen aanschouwen. Trinity College. Een zeer 
indrukwekkend en groots gebouwencomplex. Hier studeren zo’n 17.000 
studenten. Delft herbergt er zo’n 19.500 dus is groter maar Trinity 
College lijkt groter en heeft wel meer allure door zijn oude gebouwen en 
de hele setting. Hierna terug naar de jachthaven. Terug aan boord een 
borreltje met gebakken bruinbrood (oud) als toastjes om een restje 
Franse kaas te kunnen genieten. Verder een feestelijke maaltijd. Goed is 
te zien hoe de crisis in Ierland toeslaat, meer dan de helft van de winkels 
staat leeg, gebouwen in aanbouw waarvan de bouw gestopt is en als 
klap op de vuurpijl kunnen we geen Irisch Coffee krijgen omdat er geen 
slagroom is! 
Vrijdag 11 mei - Dublin naar Carlingford 
08:00 Opstaan. De aankomsttijd en datum van John en Heleen blijken 
veranderd te zijn. We hebben wat meer tijd en bespreken de 
mogelijkheden. Wordt het Peel aan de oostkust van het Isle of Man of 
wordt het toch nog een haventje aan de Ierse kust? In ieder geval wordt 
de richting noord. De wind werkt mee. Die komt nu nog uit het westen 
met  zo’n 10 tot 12 knopen. Het is licht bewolkt en nog steeds veel te 
koud. Voorlopig wordt het Carlingford op de Ierse kust, een kleine 50 mijl 
noord van Dublin. Het ontmeren baart ons enige zorgen. De haven is te 
nauw om te manoeuvreren en er staat een sterke stroom. Om niet op de 
volgende vingerpier gezet te worden wordt er met enig vernuft en 
geklauter een lange lijn uitgebracht naar een bovenwinds afgemeerde 
boot. Het ging allemaal voorbeeldig. Varen de Liffey river af. Passeren 
de havens van Dublin. 09:50 Aan de koffie. Wind is toegenomen tot een 



knoop of 24 en geruimd. We varen scherp aan de wind. De koers is 
noord en het is de vraag of Carlingford bezeild blijft. 11:40 Maken twee 
slagen tussen het eilandje Lambay en de vaste wal. Dit waren de tweede 
en de derde keer overstag manoeuvre van de reis!! Om 14:00 volgen er 
nog twee om de kaap Rockabill te ontlopen. Een eenzame rotspunt pal 
ten Noorden van Lambay. Koersen af op de monding van de Carlingford 
Lough met als Waypoint de kardinale zuidton van Cranfield Point. De 
noordelijke landpunt van de ingang van de Carlingford Lough. 
Carlingford is nog Ierland maar de noordoever van de Lough is Ulster. 
Het is buiig en de wind is verder toegenomen tot 25 a 30 kts. Ondanks 
deze sterkte varieert hij 30 tot 40 graden in richting. Vreemd. 
Carlingford ligt pal in de wind en de stroom is tegen. Om 18:55 gaan de 
zeilen eraf. Sturen nu 310 in de lichtenlijn van de Carlingford Lough. 
Om 19:10 passeren we de Haulbowline vuurtoren op 100 meter aan BB. 
Om 19:45 meren we af aan een vrije steiger. De jachthaven ligt een 
eindje buiten Carlington en is van recente datum. De bebouwing is heel 
netjes maar met de bouw van de strekdammen is er iets mis gegaan. 
Deze zijn opgebouwd met slordig gebouwde en idem geplaatste 
caissons. Het geheel maakt een slechte indruk. Jammer. Het had zo’n 
mooi project kunnen zijn.. Het diner wordt door Dirk verzorgd en op het 
menu staat nasi. 
’s Avonds maken we nog een wandelingetje naar Carlingford zelf, een 
oud Vikingen fort en een knus straatje en dat was het zo ongeveer. 
Tevreden gaan we naar kooi.  
 
 

 
Een stukje van het indrukwekkende Trinity College 

Zaterdag 12 mei - Carlingford naar Douglas, Isle of Man  
Om 08:07 mogen we weer. Starten de motor en zijn weg. Varen de 
Carlingford Lough uit. Het plan voor vandaag is eenvoudig en het 



eindpunt moet zijn Douglas op Isle of Man. Bij het uitvaren wordt er een 
zeehondje gespot. Altijd weer leuk. Als er een zeehond wordt gezien dan 
zal het wel snor zitten met het milieu. De wind komt uit het westen en 
blaast niet hard. Beaufort 1 á 2. Het is half bewolkt en zonnig en de zee 
is vlak. Om 09:00 hebben we de Haulbowline vuurtoren dwars aan SB. 
De koers is naar Chicken Rock, een vuurtoren op een rots even ten 
zuiden van het eilandje Calf of Man dat weer ten zuidwesten ligt van Isle 
of Man. De afstand bedraagt 43.3 mijl en daarna is het nog zo’n kleine 
20 mijl naar Douglas, de hoofdstad van Isle of Man. Ideaal spinnaker 
weer, dus om 09:40 staat hij er op. Om 14:15 zijn we nog 10 mijl van 
Chicken Rock. Het is inmiddels lekker zonnig en voor het eerst is de 
temperatuur aangenaam. De barometer is fors opgelopen, van 1026 
mbar vanochtend tot 1041 nu. Om 15:20 hebben we Chicken Rock 
dwars aan SB op ¾ mijl. Verleggen de koers naar Langness Point dat wij 
om 17:20 dwars hebben. Daarna gaat het rechtstreeks af op Douglas. 
Even een kleine toelichting over het belang van het bezoek aan Douglas. 
De vader van Hans was marineofficier en was, aan het eind van de 
oorlog, hoofd van de opleiding voor Koninklijke Marine radar 
specialisten. Deze opleiding was ondergebracht bij een Engelse school 
op Isle of Man. De familie Frijlink heeft daar derhalve gewoond. Niet lang 
maar wel lang genoeg om Hans daar geboren te laten worden. Het was 
de wens van Hans om zijn geboorteplaats en zijn eerste ouderlijke 
woning te zien die Douglas en Isle of Man het hoofddoel van de eerste 
etappe van de Roundtrip Britain van de Vuurvlieg maakte. Hans had 
weinig gegevens van zijn huis, maar wel een fraai afschrift van het 
geboorteregister. Daar staat een straat in vermeld en de naam van een 
huis maar geen huisnummer. De grote uitdaging werd dan ook om dat 
huis terug te vinden. Terug naar het zeilen. 
Om 17:20 gaat de spinnaker eraf en de motor aan. Om 18:30 zijn we 
dwars van Douglas Head en ronden even later de Battery Pier en varen 
de smalle haven in die goed vol ligt. Varen door de brug en de flap gate. 
Die staat open omdat het hoog water is. De enige vrije plek voor ons 
beschikbaar is aan een kademuur maar al vrij snel na het afmeren gaat 
het diepte alarm en volgens de locals zou het water nog 1.5 meter gaan 
zakken. Dat schiet dus niet op. We verhalen langszij een groot Frans 
jacht als derde schip. Alarm weg en nu wel voldoende water onder de 
kiel. Inmiddels is het 20:00 maar nog niet te laat voor een snelle eerste 
verkenningstocht. We wandelen de North Quay af langs het water en 
weer terug maar nu wat meer door de bebouwing. De jachthaven ligt 
heel dicht bij het centrum. Het is allemaal beloopbaar. 
Het avondmaal is weer eenvoudig: kidney beans. gebakken eitje, ui en 
witte bonen in tom sauce. Geprepareerd door blikkenkok Dirk.  
 



Zondag 13 mei - Douglas, Isle of Man  
07:30 Overal. Thee en muesli. De Fransman meldt zich en wil er graag 
tussen uit. Als we dat gehad hebben nuttigen we nog een kopje koffie 
met wat suikerbrood om vervolgens op pad te gaan. Niet nadat de 
schipper nog wat digitaal geknutseld heeft teneinde zijn tracks veilig te 
stellen. 09:30 Aan de wandel. Gaan op weg naar het station want het 
plan is om het klassieke stoomtreintje te nemen naar Port Erin. Een ritje 
van zo’n 25 km. Het treintje neemt daar een uur voor. Port Erin ligt aan 
de Westkust, praktisch op het zuidelijkste puntje. Deze treinverbinding 
dateert uit 1873. Voor liefhebbers van treintjes is Isle of Man een 
eldorado. Er worden drie lijntjes geëxploiteerd. Twee stoomtreintjes en 
een elektrische tram. Allemaal werkend en in tip top conditie. Op het 
station in Douglas sprak de perronchef een paar woorden Nederlands 
die hij graag wilde oefenen. Een aardige vent. Voor zijn werk had hij een 
paar maanden in Rotterdam gewoond. De trein rijdt eerst langs de 
Oostkust, met mooie vergezichten op de Ierse zee, naar Castletown en 
vervolgens door naar Port Erin. Eerst werd daar het Man Railway 
Museum bezocht. Klein maar fijn. Voor techneuten en historici zeer de 
moeite waard. Doorgewandeld naar het haventje. Dit valt geheel droog 
bij eb en lag dan ook vol met kimkielers. Bij een supermarkt wat 
sandwiches gekocht en deze al wandelend opgegeten. Verder gelopen 
naar St. Mary en ook hier weer een haventje met kimkielers. Even 
bestond nog het idee om naar Port St. Mary te varen om Heleen en John 
op te pikken, maar na het zien van deze haventjes wordt dit idee snel 
verlaten. In St. Mary  missen we de trein en lopen we door naar de 
volgende halte, Colby Level. Onderweg passeren we een zeer oude 
watermolen die door vrijwilligers in stand wordt gehouden. Het geheel 
zou dateren uit 1000 tot 1100. Heel leuk! In Colby Level dient de trein 
met de hand gestopt te worden hetgeen ons aardig afgaat. 



 
De trein Douglas - Port Erin 

Maandag 14 mei - Isle of Man, bezoek aan Peel  
Om half acht gaat de wekker. De jenever inventarisatie levert een restant 
van 4 flessen op. Ontbijten en maken lunchpakketten klaar, vandaag is 
een tochtje naar Peel gepland. Peel ligt aan de westkust op dezelfde 
hoogte als Douglas. Om 10:05 nemen we de bus en onderweg naar Peel 
krijgen we een goede indruk van het eiland. Wandelen vanuit het 
centrum naar het waterfront en uiteraard naar de jachthaven. Aan de 
overzijde daarvan ligt een gigantisch middeleeuws kasteel. We lopen de 
hele haven om. Het is prima weer, zonnig. Een goede actie want dit 
brengt ons langs het huis van Mananna, een recentelijk geopend 
museum over de geschiedenis van het Island of Man. In eerste instantie 
ziet het er allemaal wat schreeuwerig en commercieel getint uit maar dat 
viel 100% mee. Veel mooie en geloofwaardige diorama’s waaronder een 
Keltisch rondhuis, een Noormannen huis en een visserswoning uit de 
vroege vorige eeuw. Voorts nog een Vikingschip, weliswaar op 2/3 
grootte, waarmee recent van Trondheim naar Peel was gevaren met 30 
vrijwilligers als bemanning. Een uitgebreide zaal voor alleen de Isle of 
Man Steam Packet Company en aandacht voor de eerste officier van de 
Victory. Hij moest het commando overnemen toen Nelson getroffen werd 
in de slag van Trafalger. Ook natuurlijk veel aandacht voor de TT van 
Isle of Man. Na dit museum langs de overkant van de haven naar het 
Peel Castle, een groot kasteel gebouwd op een schiereilandje en geheel 
ommuurd. We zijn er niet in geweest maar wandelden er wel omheen. 
Onze lunchpakketten werden verorberd op een bankje voor het RNLI 



reddingsboot station. Nog steeds lekker zonnig maar wel fris. Via de 
boulevard en het centrum teug naar de bushalte maar niet nadat er 
gestopt is bij een tweedehands boekenwinkel al waar Bert het “Guinness 
book of naval blunders” op de kop tikte en ook nog iets over de Industrial 
Archeology of the Isle of Man. Terug dus met de bus en naar boord. 
Kopje thee. Stroopwafeltje. Kuip en dekspoelen. Bert op zoek naar de 
havenmeester. Havenmeester werd niet gevonden maar kwam aan het 
eind van de middag zelf aanzetten. Het diner werd door Dirk verzorgd en 
was simpel doch voedzaam. Macaroni en gebakken corned beaf uit een 
oud blik. Met wat ui was het heel smakelijk. We hebben de smaak te 
pakken en alvorens te kooi te gaan wordt er weer ge O’held.   
Dinsdag 15 mei - Isle of Man, aankomst John en Heleen 
Om 08:00 overal. Het is fris zo’n 8 graden maar zonnig en af en toe een 
buitje. Ontbijten. Schoonschip maken en opruimen want deze dag staat 
in het teken van de bemanningsuitbreiding en we moeten natuurlijk goed 
voor de dag komen. Toilet, fornuis, vloeren aan alles wordt aandacht 
besteedt. Hans en Dirk naar het stadhuis voor verdere naspeuringen 
naar het huisnummer. Nog geen resultaat.  
Om 12:00 vertrekt Bert naar het vliegveld om Heleen en John af te 
halen. Hans tussendoor nog een keer naar de burgerlijke stand en nu 
kwam hij terug met de heugelijke mededeling dat het maar één huis kon 
zijn en dat was het laatste huis in het tweede gedeelte van de Sartfeld 
Road. We hadden er dus al wel voor gestaan. Bert had zich helaas 
vergist in de aankomsttijd. Het vliegtuig heeft bovendien vertraging.  
Zo’ n anderhalf uur heeft hij op het vliegveld zitten wachten maar om 
14:30 kunnen we Heleen en John hartelijk aan boord verwelkomen. Er  
werd bijgepraat, doch kort, want we wilden nog naar het museum,  en 
dat sloot om vijf uur. Wederom veel Isle of Man geschiedenis. Mooi 
materiaal! Terug naar de Vuurvlieg via de hoofd winkelstraat. Hier doet 
Bert de aankoop van de eeuw, bestek met Vuurvlieg rode heften. Om 
18:30 zijn we aan boord en gaan aan de borrel. Voortvarend neemt 
Heleen de leiding over de voorbereidingen en het koken van het diner. 
Menu: Scottish haddock filet in krokante korst. 
Als dessert 10! soorten kaas door John en Heleen meegebracht uit 
Frankrijk. Aardbeien ook uit Frankrijk. Engelse chocola en koffie van een 
Nederlands merk. Logstand: 17173  
Woensdag 16 mei - Douglas en naar Bangor 
Om 07:00 mogen we weer. Snel ontbijt want we moeten door de brug. 
Hetgeen om 08:17 geschiedt. De wind is WNW, B-2, en de zee is vlak. 
Mooi zeilweer en om 08:30 gaan de zeilen op. Varen langs de oostkust 
van het eiland via Maughold Head naar Point of Ayre, de noordkaap van 
het eiland. De wind neemt iets toe naar B-4, hij moet krimpen anders 
halen we de Noordkaap niet. Om 10:14 hebben Maughold Head dwars. 



De zee is nu wat knobbeliger maar we hebben het gehaald. Varen zo 
hoog mogelijk om de Races ten zuiden van de Mull of Galloway te 
ontlopen. Om 13:20 wordt er toch een slag naar SB gemaakt en koersen 
we af op Mew eiland. De wind valt nu geheel weg, de zon ook, en om 
14:00 gaat de motor aan, helaas. Na 50 minuten kan hij gelukkig weer 
gestopt worden. Weer wat wind. Om 15:15 beleven we een mijlpaal. De 
diepte meter geeft een diepte van 180 meter aan, dat is de limiet van zijn 
capaciteit. We varen over de Beaufort Dyke met dieptes van 257 en.315 
meter!! Even voor half vijf moet toch weer de motor aan. 16:44 Genua 
eraf. 17:30 motor af. Zeilen weer op. We zijn op 5.3 mijl van Bangor. Om 
18:45 geven we het op, de zeilen gaan naar beneden en er wordt verder 
gemotord. Om 19:05 hebben we Mew Island Light Tower dwars op koers 
320. Om 20:30 meren we af in. Bangor. Logstand: 17241 

 
Port St. Mary 

Donderdag 17 mei - Bangor, naar Belfast 
Om 07:00 overal en in vliegende vaart laden we diesel en vertrekken. 
Belfast is ons doel en geen kostbare minuten dienen er verloren te gaan. 
Het is grauw weer met een lichte regen. De wind komt uit het zuidwesten 
en is dus tegen. Varen de haven van Belfast binnen en passeren de 
terreinen van de eens beroemde scheepswerf Harland & Wolff met de 
twee grote portaalkranen die troosteloos boven “niets” staan te staan. 
Veel bedrijvigheid zien we niet maar het 180 jaar oude bedrijf bestaat 
nog steeds en noemt zich een Heavy Marine Engineering Company, en 
is voornamelijk actief op het terrein van windmolens. 
Om 10:20 wordt er afgemeerd in een keurige kleine jachthaven met de 
naam St. Queens, heel dicht bij het centrum. Alleen drijvende steigers. 
Verder niets. Geen clubhuis. Geen havenmeester maar wel een soort 
parkeermeter voor je havengeld. We gaan onmiddellijk de wal op. Dat de 
Titanic in Belfast gebouwd is zullen de toeristen weten. Op het 



voormalige werfterrein is een nieuw groot en qua architectuur opvallend 
museum gebouwd geheel en al gewijd aan Belfast en de Titanic en alles 
daar omheen. Het is 31 maart 2012 geopend en het is schitterend. 
Kosten nog moeite zijn gespaard en de modernste museum technieken 
zijn toegepast. Met heel veel genoegen laten we ons in de Titanic hype 
onderdompelen. Na dit museum terug aan boord. Een snelle lunch en 
weer verder. Via de Lagan Weir brug naar het centrum en op zoek naar 
een Tourist Information. Falls Road was destijds de beruchte scheidslijn 
tussen het katholieke en protestantse deel van Belfast en als je nog iets 
zou willen proeven van wat er zich in Noord Ierland heeft afgespeeld zou 
het daar zijn. Dus op naar Falls Road. In de regen! Er resten daar een 
aantal muurschilderingen die protesten tegen de “andere partij” 
uitdrukken.  Door naar de Crown Bar. Een absolute must volgens de 
Tourist Information. Komen onderweg de St. Peters Cathedral tegen en 
bekijken die van binnen, indrukwekkend. The Crown Bar is inderdaad 
iets heel unieks. Fantastisch interieur van het einde der 19e eeuw. Veel 
tegelwerk, gekleurd glas en mooi houtwerk. Het geheel is verzorgd door 
Italiaanse ambachtslieden in 1883. We pakken een pilsje in één van de 
cosy cubicles. Bij het shoppen elkaar uit het oog verloren en een tijdje 
naar elkaar lopen zoeken. Via de nieuwe Victoria Shopping Hall en over 
de Queen Elisabeth Bridge terug naar boord, echter niet nadat we even 
binnen hebben gekeken bij de immense Town Hall. Groot en nog geheel 
gaaf in een namaak barokke stijl. In 1906 was het klaar. Het diner wordt 
door Heleen verzorgd en op het menu staat een hete curry, rijst, 
boontjes en uiteraard koffie met chocola toe. Daarna geven we ons 
geheel over aan het O’ Hellen. Heel gezellig. Om 00:30 worden de 
kooien opgezocht.  
Vrijdag 18 mei - Belfast naar Port Patrick 
We worden rustig wakker, een ieder in zijn eigen tempo. Het is half 
bewolkt en de wind komt uit het NO. Er worden herhaalde pogingen 
gedaan om de havengeld/ticket machine tot een uitspraak te verleiden 
over de hoogte van het liggeld maar het scherm is niet te lezen en 
vermoedelijk kan het apparaat ook niet terug in de tijd denken. Bij 
aankomst hadden we de toegangscode voor het hek gekregen van een 
vriendelijk meisje en hadden we het apparaat niet nodig gehad en niet 
eens gezien. Jammer dan. 08:55 ontmeren en de haven en de Belfast 
Lough uit. Passeren daarbij een afgemeerde gigantische cruiseboot, de 
Caribean Princess, waterverplaatsing 113,000 ton, 290 meter lang, 3080 
passagiers en 1200 bemanningsleden. Indrukwekkend. Om 10:40 wordt 
de scheidingston gepasseerd en wordt koers gezet naar Campbell Town 
ons doel voor vandaag, mits haalbaar. 11:00 Zeilen langs de kust 
omhoog hoog aan de wind. Koers 130. De wind komt uit 065 en 
Campbell Town ligt recht in de wind. 11:15 Starten motor om vrij te 



blijven van kaap Black Head en enige pieren. 11:30 Motor weer gestopt. 
Maken diverse slagen. Wind neemt af, nu nog zo’ n 9 knopen, en is iets 
geruimd naar 050. Wisselen fok voor genua 2 en ploeteren verder. 13:15 
Wind neemt weer iets toe naar B-4. Maken weer een slag en kunnen 080 
sturen maar dat is nog niet voldoende. 14:05 Passeren de vuurtoren 
East Maiden dwars aan BB op 1.5 mijl.  Om 17:30 gaat het tij behoorlijk 
hard tegen lopen en wordt de strijd om Campbeltown te halen 
opgegeven. Het doel wordt verlegd naar Portpatrick op de westkust van 
het schiereiland “The Rhins.” Portpatrick ligt op dat moment op zo’n 8 
mijl afstand op koers 160. Het is een klein en ondiep haventje en enige 
terughoudendheid wordt betoond met het naar binnenvaren. De ingang 
ligt wat verscholen achter een indrukwekkende rotspartij. We houden 
een kleine 2 uur het schip gaande voor de haven om op voldoende hoog 
water te wachten. Het vergt wat studie maar eens moet het er toch van 
komen en om 20:30 liggen we afgemeerd aan de kade. Veel mensen 
zien we niet. Het maakt allemaal een zeer rustige indruk. Bert en Hans 
gaan op zoek naar een havenmeester maar die wordt niet gevonden, wel 
een bordje boven aan een gammele trap dat het havengeld 15 pond is 
en dat dat in de brievenbus van de havenmeester moet worden 
gedeponeerd. Geen douches, geen wc, geen elektra en liggen aan een 
kade die bij laag water 4 meter verticale klim nodig maakt. We vinden 10 
pond goed betaald. 
 

 
Een overblijfsel van de muur die katholieken en protestanten scheidde 

Er wordt gestart met de voorbereidingen voor het diner. Tijdens de borrel 
wordt er nogmaals gebrainstormd over het waterprobleem dat al enige 
tijd speelt. Te veel en te vaak water onder de vlonders. Daarbij komt nog 
dat het zwart en oliehoudend is maar niet of nauwelijks zout. Ra ra ra 
wat is dat en waar komt het vandaan. Veel onderzoek is er al verricht 
maar niets gevonden. Bert kijkt nog eens naar de afdichting van de 
schroefas en ziet dan water uit de mengpot in de motoruitlaat lopen. 
Deze pot is RVS en 6 jaar oud. Blijkt zo lek als een mandje, bij gebruik 
van de motor pompen we dus het schip vol water! Behalve deze lekkage 



hadden we er nog een, de slaapzakken, beddegoed en veel kleren en 
bagage van John en Heleen, die het vooronder bewonen, zijn kletsnat. 
De oorzaak was snel gevonden; een niet goed afgesloten luik. Het 
drogen van al die spullen kost heel wat meer tijd dan het verhelpen van 
de oorzaak. Zonder enige wanklank wordt dit door Heleen en John 
geaccepteerd. Pet af!! Het diner komt van Heleen: Rijst, hamburgers, 
tomatensla en komkommer. Na het eten wandelen we door duister 
Portpatrick. De lichten van het Belfast Powerstation zijn nog te zien en 
dat op zo’ n  40 mijl afstand. Logstand: 17303.  
Zaterdag 19 mei - Portpatrick, op naar Campbelltown  
Alvorens we kunnen ontbijten dient er brood en melk gekocht te worden. 
Door de diverse bemanningsleden worden tussen de bedrijven door 
wandelingetjes gemaakt naar de top van een heuvel pal ten noorden van 
het haventje. Tegen de helling daarvan staat een knots van een hotel 
annex conferentiecentrum. Het pad naar de top laat veel bloemetjes zien 
en geeft uitzicht op een zeer vreemde en vermoedelijk zeer oude brug. 
Het pad is rijk voorzien van displays met bruikbare archeologisch en 
geschiedkundige informatie. Portpatrick is in het grijs verleden een 
belangrijke invoerhaven geweest voor Iers vee. Als je het haventje ziet is 
dat nauwelijks voor te stellen. Nu is het voornamelijk bekend vanwege 
de Navtex weerberichten. 
Om 09:07 varen we behoedzaam uit. Buiten de haven gaan het grootzeil 
en de genua-2 erop. De wind komt uit NNO, 020, B-2. en het is grauw 
maar wel droog weer. De zee is vlak. Het doel van gisteren wordt het 
plan voor vandaag: Campbeltown op het Kintyre schiereiland. Passeren 
om 09:40 de vuurtoren van Killantringan en inmiddels is de wind wat 
toegenomen en gekrompen. B-4 en nu NO. Campbeltown is bezeild! Nu 
zelfs zeer goed en bovendien gaat het zonnetje schijnen en wordt het 
een fantastische zeildag. Mooie ruige vergezichten op onder andere het 
eiland Aisa Craig. Een half suikerbrood van 336 meter hoog maar nog 
geen mijl in diameter. Om 16:40 dwars van de vuurtoren Island Davaar. 
een halve mijl aan SB en varen we in koers 240 de Campbeltown Lough 
in. Een mooie baai met een heel groot ondergronds NATO tank park en 
een oliesteiger, heel erg koude oorlog-achtig. Er vaart een mijnenveger 
rond met 3 ballen in zijn mast. Die is dus ergens mee bezig maar we 
komen er niet achter wat dat zou kunnen zijn. 
Om 17:15 wordt er afgemeerd aan een keurige ponton aan de Old Quay. 
Wandelen naar de Tesco voor boodschappen. In een gigantische outlet 
store, gerund door een paar Indiërs, gaat Bert nog op zoek naar 
materiaal voor een klep voor de lenspomp. De fietsband zou het kunnen 
begeven. Het wordt een wastafel ontstopper waar misschien wel wat uit 
te fabrieken valt. Er wordt snel gegeten, spinaziestamppot, want enkelen 
willen in de stad naar de Champions League finale kijken, Bayern tegen 



Chelsea. We zijn bang dat er geen leuke plaatsjes meer te vinden zullen 
zijn. Geheel tegen de verwachting in was het helemaal niet druk en 
konden we gewoon eerste rij zitten, samen met een drietal Denen, in een 
pub. Chelsea is Engels, we zitten hier in Schotland en dus is de 
interesse minimaal. De wedstrijd eindigt in een gelijkspel. Bayern had 
kunnen winnen als Arjan Robben niet een penalty had gemist. Chelsea 
wint uiteindelijk op strafschoppen. Terug aan boord direct te kooi. 
 
   

 
De haven van Port Patrick 

Zondag 20 mei - Campbelltown naar Ardrishaig,  
ingang Crinan Canal  
08:00. We ontwaken langzaam, veel zwarte wolken maar wel droog en 
nog steeds te koud, 11 graden. Wind uit oostelijke richting. B-3. een 
prima wind voor de tocht van vandaag die ons naar de ingang van het 
Crinan Canal moet brengen. Het ontbijt biedt deze ochtend havermout 
met rozijnen. Uiterst voedzaam en we kunnen er weer tegenaan. Eerst 
nog de lenspomp demonteren, het fietsbandje heeft het begeven. Om 
11:00 aan de koffie. Daarna weer aan de wal voor boodschappen en 
tenslotte zijn we gereed om uit te varen. De hemel is inmiddels 
strakblauw. Varen de haven en de Campbeltown Lough uit. De koers is 
noord en we varen langs de oostkust van het Kintyre schiereiland terwijl 
we aan SB zicht hebben op het eiland Arran. Prachtige uitzichten. 
Wederom een schitterende dag. Vlakke zee. B-3 nu uit zuidelijke 
richting. Prima spinnaker weer en om 14:00 gaat hij omhoog. Er werden 

twee of drie dolfijnen gezien. De wind neemt af en draait door naar wzw. 
Om 17:30 is er nog nauwelijks wind en de spinnaker wordt ingeruild voor 
de genua-2. Motor aan. Motor af. Er wordt heel ontspannen en zeer 
rustig gevaren. We eten in volsterkte rust buiten in de avondzon met af 
en toe een beheerste gijp. Wederom is Heleen de kok en het menu geeft 



macaroni, ham, geraspte kaas, paprika, ui, sla en yoghurt met rabarber 
toe. Het is een prima gelegenheid om te filosoferen en oude 
jeugdherinneringen aan de Westerkade en vakanties in Beatenberg op 
te halen. Om 21:00 wordt het zeilen opgegeven en gaat de motor voor 
de laatste keer aan. Vlak voor de haven worden we nog vergast op een 
sensationeel schouwspel. Naar vis duikende Jan van Genten. Zo’n stuk 
of vijftig. Het lijkt wel oorlog. Als raketten duiken ze met tienen tegelijk 
het water in waarbij ze net op tijd hun vleugels in vouwen. Even later 
meren we af aan een ponton in Adrishaig, net buiten de zeesluis van het 
Crinan Canal. We gaan aan de wal voor een wandeling en verkennen 
het kanaal tot aan sluis 3. In de sluiskom achter de zeesluis ligt een 
schitterende stoomboot, de VIC 32 uit 1943. Eén uit een hele serie die in 
de oorlog gebouwd zijn om de eilanden en Royal Navy in Scapa Flow te 
bevoorraden, de zogenaamde Puffers, rare korte coastertjes met een 
mast en een laadboom. We worden uitgenodigd om een kijkje te nemen 
in de machinekamer. Schitterend. Een verticale ketel met een 
tweecilinder stoommachine. Alles in originele staat. Er wordt van mei tot 
september met gasten gevaren o.a in het Caledonisch Canal. Zij is 
eigendom van een trust, The Puffer Association. We praten gezellig op 
het achterdek met de chief engineer en de galley slaaf. Samen met zijn 
echtgenote verzorgde hij de inwendige dienst. Een mooie afsluiting van 
wederom een schitterende dag. 
Maandag 21 mei - Crinan Canal 
Om 08:00 overal. Ontbijt in de kuip en in de zon. Het is schitterend weer 
en eindelijk is de temperatuur uiterst aangenaam. De Puffer vaart uit en 
tegen betaling van een pond speelt hij een deuntje op zijn stoomorgel, 
dat uit 6 glimmende fluiten bestaat. Om 09:30 wordt er behoedzaam voor 
de eerste keer geschut. In het totaal kent het kanaal 14 sluizen. Alle 
sluizen zijn hand bediend en voor die bediening hebben ze 
werkstudenten ingeschakeld maar de assistentie van de bemanning 
wordt zeer gewaardeerd en scheelt een heel stuk in de totale schuttijd. 
Vaak bevinden zich twee tot drie sluizen dicht bij elkaar en staat er een 
sluiswachterhuisje bij. Behalve dat die studenten daarin verblijven zijn ze 
ook te huur. In onze ogen voor een waanzinnig bedrag maar het schijnt 
te lopen. Het kanaal is aangelegd tussen 1793 en 1801 en is 13 
kilometer lang. Het is gebouwd om de Schotse Westkust verder te 
ontwikkelen. De scheepvaart uit Noord Schotland van en naar Glasgow 
hoefde dan niet meer het hele Kintyre schiereiland om te varen. Dat 
scheelt een 120 mijl. In principe moet de bemanning van de passerende 
schepen zelf de sluizen bedienen. Om even over 12:00 passeren we 
sluis nummer 4. Als we bij nummer 5 aankomen is het lunchtijd voor de 
brugwachter en moet er een uurtje gewacht worden. Er schijnen in de 
nabijheid Keltische rotstekeningen te zien te zijn. Bert, Hans en Dirk 



gaan er op uit. Hoog bovenop een heuvel worden die inderdaad 
gevonden. De wandeling er naar toe voerde door bossen met heel veel 
blue bells tussen de bomen. Heel mooi. Bijna mooier dan de tekeningen. 
Daar moet je meer van af weten om er in bewondering voor te raken 
(niemand kan ze tot op heden verklaren). De tocht is schitterend. In het 
begin loopt het kanaal langs een helling die de ene oever vormt en de 
andere oever wordt gevormd door een dijk. Dat scheelt een heel stuk in 
het graven. Verderop is het wel een compleet gegraven of in de rotsen 
uitgehouwen kanaal. Het kanaal is maar zo’n 3 tot 4 en op sommige 
plaatsen geen 2 Vuurvlieg breedtes breed. Het landschap waar we door 
varen is afwisselend en varieert van moerassen tot bossen en van vlak 
tot zeer geaccidenteerd. Alles zeer landelijk en heel rustig. Werkelijk 
schitterend. John ontwikkelt een speciale vriendschapsband met de 
sluismeesters door harder te duwen en zwengelen dan iedereen en die 
goede verstandhouding helpt ons enorm gedurende de verdere 
doortocht! Om twee uur varen we weer door. Bij een van de sluizen 
hebben we een “verbale” aanvaring met een Engels jacht met echte 
oude mannen (??!). Zij meenden voor te moeten piepen. Of zoals 
Heleen het uiterst correct verwoordde: “You are jumping the queue.” 
Waaraan Bert toevoegde dat hij het gedrag “utterly unbritish“ vond. 
Ze gaven natuurlijk niet onmiddellijk toe dat ze fout zaten maar verderop 
hebben ze wel een sluis voor ons open gedraaid. De sluismeesters 
straften hen af door mee te delen dat ze een paar uur moesten wachten 
omdat er onvoldoende water in het kanaal zou zijn! Om 16:30 meren we 
af tussen sluis 10 en 11. We wandelen naar de Bellanoch Bridge waar 
we uitzicht hebben op een groot moeras, de Moine Mohr, een 
natuurreservaat. 



 
De eerste sluis van het Crinan Canal 

Om 19:00 aan de borrel en aan de kokerij. Heleen is wederom de chef 
en het menu geeft Cassoulet au Canard. Deze is afkomstig uit de 
“dinghy survival kit” van Chris. Wie had dat gedacht. Vreselijk lekker bij 
windkracht 9 in een dinghy maar smaakt ook uitstekend als je rustig ligt 
afgemeerd. Na het diner en de koffie met chocola wordt er nog zeer 
enthousiast ge-ohelled. 
Dinsdag 22 mei - Crinan Canal en naar Dunstaffnage  
Om 08:00 Overal. Hebben zeeën van tijd want de sluizen gaan pas om 
09:30 draaien. Er wordt in alle rust ontbeten. Het is zonnig zonder 
bewolking en met een klein windje uit oostelijke richting. Het plan is naar 
Oban te zeilen. Zo’n 25 mijl in Noordelijke richting. Doen de sluizen 11, 
12, 13, en 14 en komen aan in Crinan, een schilderachtig 
havenkommetje. De man die de sluis bediende had een jaar in 
Vlissingen gewoond en sprak nog 3 woorden Nederlands die hij 
natuurlijk kwijt moest. Om 12:15 doen we de laatste sluis, nummer 15 en 
komt er een einde aan de fantastische belevenis van het Crinan Canal 
en gaan we richting Oban. De tocht voert ons langs de oostkust van het 
eiland Scarba en de westkust van Luing. Er is wat onduidelijkheid over 
een zwart-gele ton die op de kaart als rood staat aangegeven maar 
echte problemen levert dat niet op. We genieten van de vergezichten.  
Wind neemt verder af en om 16:30 gaan de zeilen eraf en de motor aan. 
Zien heel ver weg in het NO bergen met sneeuw erop!! Het reisdoel is de 
Dunstaffnage Marina waar we om 18:20 afmeren. Aan de borrel maar 



wel wordt en passant de lenspomp voor de derde keer gedemonteerd. 
Uit de WC stopper uit Campbeltown wordt een nieuwe klep gesneden. 
Om 20:30 is de pomp weer op zijn plaats en werkt hij weer. 
De kok voor vanavond laat zich raden; Heleen!! Menu: Nasi uit de 
oneindige blikvoorraad. Na het eten aan de wandel waarbij de bustijden 
gecontroleerd worden. Afwas, koffie en naar kooi.  
Woensdag 23 Mei - Oban naar Tobermory     
Voor wat betreft zon en warmte, prachtig weer is voorspeld, de hele 
komende week tot het eind van dit deel van de tocht. Na de 
temperaturen van vorige week is het heerlijk om warm te zijn. Dit 
betekent ook dat weinig wind wordt verwacht. Achteraf gezien was de 
weersvoorspelling vrijwel goed, hier en daar vonden wij wat wind om 
langzaam en heel ontspannen rond het prachtige grote eiland van Mull te 
varen, omringd door verdronken bergtopen die verschijnen uit een 
blauwe spiegelzee, met de echte highlands als schaduwen in de 
achtergrond. Wij bleven voortdurend gebiologeerd door de schoonheid 
van het gebied. Helaas moesten Hans en Dirk ons in Oban verlaten. De 
dag begon met inpakken en om 9:00am vertrok Vuurvlieg, zonder wind 
dus motorend uit Dunstaffnage Marina richting Oban. Daar zijn wij 
gemeerd langs twee grote roestige vissersboten, over wie wij moesten 
kruipen en klimmen. Helaas de nette kleren van de arme Dirk, die een 
goede indruk op zijn vrouw wilde maken, werden bevlekt met kleurrijke 
roest, misschien wel een sprekend voorbeeld van hoe onze oude 
lichamen soms voelen! Afscheid van de heren die de trein pakten naar 
Glasgow, uitgebreid boodschappen gedaan, en nog geen wind, wij 
motorden terug naar Dunstaffnage om een schoonmaakbeurt te 
voltooien. Vuurvlieg zag er prachtige uit. Wij besloten om naar 
Tobermory te varen, met de hulp van een forse stroom (en de motor) en 
later een lekkere bries. Toen wij de Sound of Mull in draaiden, 
passeerden wij een imposant kasteel, Duarte. Iets later pakten wij nog 
meer stroom and een beetje wind out het ZO, met weinig golven, wij 
maakten 6-7 knoop door de relatief nauwe “loch”. In de achtergrond 
konden wij nog sneeuw op de Highland bergen zien. Tobermory ligt 
dichtbij de noordelijk kant van Mull, en niet ver van de noordelijke kant 
van de Sound of Mull waar de zee echt begint. Kort voor Tobermory 
veranderde de wind 180°, en kwam van NW uit de zee, windkracht 2-3 
en echt koud. Tobermory heeft een prachtige haven. Huizen langs de 
baai zijn bijna allemaal 2-verdiepingen, ieder met een andere heldere 
kleur en met veel stijl. Toen wij aankwamen was het eerste wat wij 
deden de heuvel klimmen tot een kerk op de tweede niveau van het 
dorp.  Daar was een fascinerende voordracht over onderzee mapping en 
geologisch geschiedenis – vooral over de ijstijd die veel invloed op dit 
hele gebied heeft gehad. Zij vertelden dat wij denken dat onze kaarten 



heel goed zijn, maar de meesten zijn gemaakt zonder veel technologie. 
(Sommigen dateren van 1890)  De technologie is nu veel ontwikkelder: 
in plaats van soundings om de paar meter, doen zij 50 pings per 
seconde over een breed veld, aangepast aan de soort bodem, stroom, 
bewegingen van het schip en ander factoren.  Zij vinden gezonken 
schepen. Het project begint nu zijn werk in het gebied, en zijn gebaseerd 
op de Scottish Marine Institute tegenover Dunstaffnage Marina. De 
mensen van de Calanus, het onderzoeksschip, waren heel open en 
aardig, en trokken de schoolkinderen aan boord, met wie wij hebben ge- 
bridge en de computerkamer bezocht. Als iemand belangstelling heeft 
om meer te weten, de website is: www.smi.ac.uk. Direct na deze 
presentatie was er een oudere man die vertelde meesterlijk hele leuke 
lokale verhalen. Echt geweldig. Een bijzondere avond.  
 

 
John met een van de bevriende sluiswachters.  Duwen!!! 

Donderdag  24 Mei - Tobermory 
Alweer een hele mooie dag. Absoluut geen wind, dus een “waldag”, 
zonder spijt: heel ontspannen genieten we van de onverwachte kans om 
dit geweldige dorp en gebied een beetje te leren kennen. Eerst de 
Vuurvlieg goed schoongemaakt en zeilen gedroogd en opgevouwen. Na 
haar bad, gloeide zij met trotsheid.  
Dan de stad in, een bezoek door alle verassende winkels – de meeste 
met een vreemd mengsel van specialiteiten zoals hengle & vissen & 



boeken; telescopes en ijzerwinkel; geld wisselen niet in de bank, maar in 
the Postofffice. In de middag ging John dapper 10-12 km lopen/hollen 
langs de noordkust terwijl Bert & Heleen bezochten het museum & 
distillery. Bert vond dat het eerste beter van smaak was dan de tweede. 
Gevierd met een pint in de beroemde Misnis Pub, waar wij te laat de 
mededeling ontdekten dat Heleen geen haggisballetjes in de Pub kon 
krijgen. Jammer voor Heleen, maar misschien een teken van 
voedselstress verbetering in de Pub. Enfin, een hele mooie ontspanend 
dag! 
Vrijdag 25 Mei - Van Tobermory naar Iona  
Opgestaan met weer een prachtige dag, 25+°.  Niet veel wind, dus 
schoonmaken onderdeks, reparatie van de bodem van de rubberboot die 
lekte. 12:45pm vertrek richtingen NW uit het Sound met b1-2 uit het 
zuiden, we draaien naar het westen langs de noordkust van Mull, 
moesten een tijd motoren.  Wij zagen grote hoogvliegende adelaars en 
het Glengorm kasteel langs de kust. Om 15:00 ronden wij de laatste 
kaap van de noordkust, en draaiden zuidwaarts. b 2-3 en stroom mee – 
eventjes!  Daarna wisselende windrichtingen en stroom met als resultaat 
met motor en vlapperende zeilen bijna tot Iona. Toch heel mooi om 
tussen de eilandjes en kusten te varen. Toen wij Iona naderden, 
wakkerde de wind aan tot 5 en werd de zee ruw. Wij zijn goed ten anker 
gekomen naast Iona tegenover het nonnenklooster. Dankzij de IPAD van 
Bert met zeer gedetailleerde dieptecijfers voeren we door een nauwe, 
ondiep en onbebakende geul naar de ankerplaats. Wij waren van plan 
om het klooster te gaan bezoeken, maar verstandig besloten we om aan 
boord te blijven wegens een ruwe zee. 
Zaterdag 26 Mei - Iona naar Loch Buie  
Onze plannen om Iona te bezoeken waren getorpedeerd door de harde 
winden en de ruwe zee. Plan B: anker op en ankeren naast de veerpont 
aan de andere oever en terug naar Iona op de pont. Ook hier is het te 
riskant om de oever te bereiken, dus helaas bezoek aan Iona 
opgegeven, en verder met Plan C: anker op en doorvaren naar Loch 
Buie. Na ankerop lopen we alleen op de kleine fok met een 7 mijlsvaartje 
halve wind de Sound van Iona uit. In de loop van de ochtend neemt de 
wind af. Wij zeilden langs de zuidkust van Mull, soms met hulp van de 
motor, en kwamen Loch Buie binnen – een lange brede baai met een 
kasteel dat van een afstand lijkt op een flatgebouw want de voorkant was 
bedekt met steigers; een groot lelijk huis (de opvolger van het kasteel), 
en twee of drie andere huizen in de buurt, maar niemand in zicht, dus 
voelden wij dat wij een klein paradijs hadden gevonden. Later ankerden 
twee andere boten, die bleven op genoeg afstand om de stilte nog te 
kunnen voelen. Wij lieten het anker vallen naast een lang strand met wit 
zand, en onmiddellijk sprongen we (zachtjes) in het bootje, roeiden naar 



de wal om een kleine ontdekkingswandeling te maken. Het was ook de 
proeftocht om te zien of Bert’s reparaties de gaatjes in de bodem van de 
bijboot had gedicht. Niet 100%, maar genoeg om terug te komen – nu 
besloot het plakkertje dat een van de riemen vast hield om verlof te 
nemen, wat het dragen van het bootje moeilijk maakte. Het hele gebied 
is bijna allemaal de eigendom van een familie. Twee reclusive mensen 
wonen in het huis. Onderweg ontmoetten wij een aardige handyman die 
vertelde ons dat het daar was begonnen met regenen de vorige oktober, 
en iedere dag regende het tot een week geleden. Geen wonder dat hij 
glimlachte. Buie betekent geel en kreeg zijn naam door drie soorten 
gewas met gele bloem: Scotch broom (die werd opgegeten door de 
herten en schapen); een struik met klein gele bloemetjes die heet Scotch 
gorse, en de derde zijn de vele gele irissen in de buurt van het kasteel 
en om de baai. Wij liepen rustig langs de gebouwen en de noordelijke 
kant van de baai, heel mooi en het gaf een andere perspectief van waar 
we waren. Er waren schapen, jonge koeien en een paar wilde herten die 
graasden met de rest. Later sprongen zij gewoon over het hek de vrije 
natuur in. Terug op boot, voelden wij ons beschermd en gezegend om 
deze mooie plek gezien te hebben. 

 
Tobermory 

Zondag 27 Mei - Loch Buie tot Oban 
De laastste dag van deze fase begon met pogingen om op te ruimen. 
Om 10:00am weg westelijk om uit de baai te komen. Met windkracht 1-2, 
zonder golven en stroom mee, voeren we ZW, richting het kleine eiland 



van Insh, omringd door eilanden met meer heuvels en bergen in de 
achtergrond. Oban was verder dan de Jan Van Gent vliegt, zoals de 
wind blies, wind b 1-2 uit NW, moesten wij met twee lange slagen 
noordwaarts naar de ZO entree van de nauwe Kererra Sound. Dit is de 
zuidelijke toegang van Oban. Hier zagen we een kajakschool, kinderen 
druk bezig met het bestuderen van kayaks en in het water plonsen. Het 
maakte een gezellige indruk. Er werd niet veel gesproken, want wij 
hadden echt geen zin om deze reis te beëindigen, en waren dus gelukkig 
met het langzame tempo van dit laatste stuk. Het werd een rustige 
borrelreis, wij moesten de lekkere kazen en andere bederfelijke waar op 
maken. Toch geen motor aan – de enige op het water die zijn motor niet 
gebruikte. Nog wat opruimen – maakten het fokje schoon en hingen het 
aan de fokkeval wapperend in de wind te drogen. Met een maaltijd aan 
de wal het eind van de reis gevierd. Goede en mooie manier om deze 
bijzondere reis te beëindigen. De foto beneden van Campbeltown laat 
zien wat wij voelden, en iedereen wil graag terug komen. 
Maandag 18 juni - van Nederland naar Oban 
Na de gedwongen onderbreking in Nederland voor het aanwezig zijn bij 
de aanvang van de grootvaderlijke periode geven Bert, Ton en Ted zich 
op maandag bijtijds over aan de diensten van NS en bieden, in de 
woorden van Winston Churchill, deze organisatie a sporting chance om 
het reisdoel Schiphol net niet of net wel te halen. Ongeldige 
seniorenkaarten, niet rijdende treinen, omgeleide Fyra en bovenal het 
niet kunnen onderscheiden van perron 4a van 4b spelen ons danig 
parten. Desondanks worden Frank en Joost toch op het afgesproken uur 
bij de gate op Schiphol begroet en kunnen de meegebrachte, voor 
handbagage ongeschikte vloeistoffen, (ketjap, sandwich spread en 
ketchup voor de kombuis, aceton en intercooler voor de machinekamer) 
herverdeeld worden over de verschillende plunjebalen voor inspectie 
door de scanner van Easy-jet. In Edinburgh staat de op vernuftige wijze 
door Joost gegoogelde Richard al klaar met een prachtig busje om ons 
in een wel zeer straf tempo over de kronkelende Schotse wegen in 
ongeveer 2 uur naar Dunstafnage Marina ten noorden van Oban te 
rijden. Naast zijn stuurmanskunsten blijkt Richard ook over een 
aangename babbel te beschikken, helaas in een onverstaanbare 
Schotse tongval. Aan boord gekomen wordt, na een korte inspectie, een 
laat diner van saucijzenbroodjes met erwtensoep geprepareerd, waarna 
Bert zich dubbel vouwt in de machinekamer/owner’s cabin om het 
meegebrachte uitlaatgassen potje te vervangen. Een en ander blijkt pas 
op zijn plaats te krijgen nadat het ”lipje van Bertus” is afgezaagd. 
Ondertussen heeft Joost in het semi donker een niet succesvolle poging 
gedaan tot het monteren van de nieuwe LED lampjes. Met de 
constatering dat dit toch meer een karweitje voor klaarlichte dag is, gaat 



een ieder tevreden te kooi in de wetenschap dat de motor van Vuurvlieg 
weer geheel tot werken bereid is. 
Dinsdag 19 juni - van Dunstafnage marina naar Loch Na Droma 
Buidhe 
Het eerste ochtendappel vindt op ongedwongen wijze plaats en terwijl de 
bemanning de douches verkent komt schipper Bert tot de onaangename 
ontdekking dat het destijds met een alleraardigste jonge dame 
overeengekomen tarief voor liggelden door haar mannelijke collega niet 
langer wordt gehonoreerd en knarsetandend wordt een verhoging van 
bijna 40%! geaccepteerd. Naast het uitnodigende weer een extra reden 
om de haven zo spoedig mogelijk te verlaten en via de Kerrera Sound 
wordt naar Oban gemotord voor de nodige boodschappen bij Tesco en 
een simkaart voor de inmiddels overuren draaiende Ipad. Tijdens de 
proviandering zorgen de achtergebleven bemanningsleden voor de 
installatie van de drie LED lampen in de kajuit. Om 12.00 is het trossen 
los en worden de zeilen gehesen voor een doortocht door de Sound of 
Mull. Met lange slagen wordt het opleidingsschip van Ocean Youth Trust 
Scotland op ruime achterstand gezet door Vuurvlieg en om 19.00 uur 
eindigt deze erg mooie CAVOK (“ceilings and visibility ok”) dag met het 
vinden van een ankerplaats in de schitterende baai Loch Na Droma 
Buidh, welke we met een drietal schepen delen. De met de kaasschaaf 
geschilde aardappels en karbonaadjes staan reeds op tafel om met veel 
jus en appetijt te worden verorberd. Een toetje van yoghurt met 
gedroogde aardbeien en banaan completeren deze zeer goede maaltijd 
van Ton. Na het diner besluiten de 5 man zich, voorzien van 
rubberlaarzen dan wel op blote voeten per rubberboot naar de kant te 
begeven. Een vuiltje in de benzine legt de bb-motor al snel het zwijgen 
op, maar gelukkig hebben we nog een roeier in ons midden! De weg 
naar de top van de heuvel, ons aangeraden door de enige andere 
wandelaars, blijkt toch langer te zijn dan de aangegeven “just a few 
minutes” en wordt niet helemaal voltooid. Terug aan boord wordt de 
avond besloten met een rondje bridge; het nieuwe led licht kan niet 
verhinderen dat schoppen en klaver moeilijk van elkaar te onderscheiden 
zijn en ook het doublet en daarop uiteraard volgende redoublet zorgen 
voor hilariteit. 
 
 



 
Een straffe wind onder een grauwe hemel 

Woensdag 20 juni - van Loch na Droma Buidhe naar Kyleakin 
Het anker wordt reeds voor 07.20 uur gelicht, waarbij het scribent niet 
meer duidlijk is of dit in scheepstijd danwel ‘heure locale’ was genoteerd.  
Duidelijk is wel dat de invloed van het noorderlicht zijn invloed doet 
gelden op de slaapgewoontes van de bemanningsleden. Wederom is het 
weer prachtig helder en vol blauwe luchten, maar op dit uur laat de 
temperatuur nog veel te wensen over. Deze zakte tijdens de nachtelijke 
uren tot dicht bij het vriespunt. Met een voor de koers ongunstige NO 
wind wordt een route gevolgd langs de eilanden Muck, Eigg en Rum. De 
motor gaat bij met het zakken van het tempo tot onder de 3 knopen. 
Ontbijt of, eerder het overslaan daarvan, wordt ruim gecompenseerd bij 
de lunch, waar Frank naast zijn al evidente zeiltrimkunsten, nu ook zijn 
kookkunst toont en daarmee Ton weet af te troeven. In de Sound of 
Sleat moet de motor weer aan, het water is inmiddels spiegelglad 
geworden door het volledig wegvallen van de wind. Frank maakt van 
deze gelegenheid gebruik om de waterinlaat naar de wc af te stoppen 
met de daartoe door de schipper speciaal aangehouden houten pen en 
en passant plukt hij nog een niet onaanzienlijk vistuig uit de schroef. 
Gezien de watertemperaturen een kleine heldendaad. Na bezoek van 
veel zeehonden en het in de wind slaan van de neren in de nauwe 
passage bij Kyle Rhea gaat het zeil weer bij en kruisen we Loch Alsh af, 
waarna de zeilen rond 18.00 uur definitief gestreken worden bij Kyleakin. 
We meren af langzij een motorsailer uit Edinburgh die de schipper brieft 
over de doorgang van het Caledonian Canal over enige weken. 52 mile 
hebben we deze dag afgelegd. Na een eenvoudige, maar zeer 
voedzame maaltijd van Unox worsten en stamppot puree van de hand 
van Ton, wordt de wandeling, meer een alternatieve klimtocht, 
ondernomen naar de ruïne van het boven de baai uittorenende kasteel. 
Op de terugweg wordt de pub Saucy Mary gepasseerd en niet 
goedgekeurd voor een bezoek. Terug aan boord wordt de 
scheepsvoorraad nog eens aan een grondig onderzoek door Frank 
onderworpen. De conclusie is dat er voldoende nasi aan boord is voor 



het bereiden van een regimentsdiner. De boodschappenlijst voor morgen 
wordt daaraan direct aangepast, waarna een ieder tevreden de kooi in 
duikt voor het maken van een boerennacht. 
Donderdag 21 juni - van Kyleakin naar Badachro 
Vroeg reveille voor een overtocht naar de coöp (Kyle of Lochash) aan de 
overzijde van Kyle Akin. Omdat we geen havenmeester hebben kunnen 
ontdekken, liet de schipper keurig een briefje met 10 pond achter bij de 
buurman. Na de oversteek van minder dan een kwartier, weet de daar 
dienstdoende havenmeester ons echter snel te vinden voor een 
benodigde aanvulling op de aan gene zijde achter gelaten donatie. Zou 
het dan toch waar zijn wat er verteld wordt over Schotten en geld? Na 
het obligate bezoek aan de Coöp. wordt om 09.30 uur vertrokken en een 
westwaartse koers ingezet die later meandert naar Noord, pal voor de 
wind. De plaatselijke verordeningen hebben ons overigens genoopt om 
de beoogde wijn bij de kassa achter te laten, immers voor 10.00 uur mag 
er geen alcohol verkocht worden, een tweede staaltje van ‘s lands wijs, 
‘s lands eer. Na prachtige lange slagen en winden die ons bij gebrek aan 
stabiliteit regelmatig over bakboord en dan weer over stuurboord doen 
laten liggen, bereiken we met snelheden oplopend tot 7 mijlen om 15.00 
uur de schitterende baai van Loch Gairloch. Na het vinden van een 
ankerplaats volgt de gebruikelijke procedure voor gereed maken van de 
rubberboot. Dit levert twee nieuwe feiten op: de motor wil niet lopen en 
de lekken zijn nog niet helemaal verholpen. De snel te hulp geschoten 
David zet ons heel vriendelijk over naar de pub. Omdat we op dit tijdstip 
liever onze benen strekken dan het bezoeken van de pub, volgen we het 
advies van de pub eigenaar om voor een goede wandeling 
eenvoudigweg het cattle track te volgen. We hadden beter moeten 
luisteren, de brug over het ravijn dat ons bij terugkeer scheidt van de 
pub, wordt pas na de zomer aangelegd. Na overwinning van deze 
hindernis vinden we spoedig David terug die ons wederom geheel 
belangeloos overzet naar de Vuurvlieg. Terwijl Ton de kombuis induikt 
voor de voorbereiding van een uitgebreide nasi maaltijd, ontfermen Bert 
en Joost zich over het carburatorprobleem. Dit laatste wordt in 
ploegendienst na het eten door de bemanning voortgezet, terwijl de 
schipper vast gaat slapen. Het overblijven van enige schroefjes bij het 
ontbijt verraadt dat de reparatie nog niet helemaal is voltooid. 
Vrijdag 22 juni - van Badachro naar Tarbert  
Om 0800 wordt het anker gehesen. Aanvankelijk ziet het er naar uit dat 
er gemotord moet worden, maar al snel ligt koers 295 voor en loopt de 
snelheid onder halve wind gedurig op. Eilean Trodday en Comet Rock 
worden nog onder vol zeil gepasseerd, maar bij Eugenie Rock wordt het 
de hoogste tijd om een rifje te steken. Vuurvlieg test zijn roerganger nu 
bij voortduring, en met windsnelheden die inmiddels ver boven de 30 



knopen uit komen en een indrukwekkende rompsnelheid van meer dan 9 
knopen, wil zij met het grootste plezier uit het roer lopen. Om 14.30 uur 
wordt afgemeerd op de boei te Tarbert op de nauwe scheidingsengte 
tussen Lewis en Harris. Na inspectie van het binnenlopende ferryschip 
wordt een wandeling ondernomen op Harris, de naamgever van de zo 
beroemde Tweed stoffen. Uitsluitend indien de wol hier geoogst is en het 
weven lokaal is uitgevoerd, en wel thuis, mag het bijbehorende certificaat 
gevoerd worden. Getooid met deze kennis kunnen we het nu dan ook 
niet meer laten om een originele Harris tweed theemuts voor de 
Vuurvlieg aan te schaffen. De lokale General Store van Tarbert dient 
vervolgens niet alleen om een groot deel van haar bescheiden voorraad 
aan ons over te dragen, maar levert ons ook een nieuw lokaal contact 
op, Maguu. Maguu is een kenner van ons type bbmotor en draait er zijn 
hand niet voor om deze vanavond te repareren ná beëindiging van zijn 
avonddienst in het hotel. Een afspraak wordt gemaakt en hij verwacht 
ons om 22.00 uur met schone benzine, WD40 en baar geld. We zullen 
zien, maar we kunnen het ondertussen niet op ons laten zitten om eerst 
nog eens te proberen een en ander zelf op te lossen. Zoals gebruikelijk 
tovert Ton, tijdens de sleutelsessie van de overigen, wederom een 
koningsmaal op tafel met de vereiste groenten en fruit en  

 
Indrukwekkende schoonheid 

wijn. Stipt om 22.00 uur gaan Bert, Ton en Joost terug naar de wal met 
de motor. Het even later nog komen halen van steeksleutels wordt door 
de achterblijvers niet uitgelegd als een bemoedigend teken. Dit angstige 
voorgevoel wordt later gestaafd door de ervaring van een motor die het 
weliswaar keurig doet in een testbak van Maguu, maar bij de daarop 



volgende overtocht terug naar de Vuurvlieg helaas weer halstarrig dienst 
weigert. 
Zaterdag 23 juni - van Tarbert naar Stornoway 
08.15 uur anchor away. De weersvoorspelling voor deze dag is slecht en 
ongunstig voor de door ons nagestreefde route naar Stornoway met een 
NNO 5 tot 6 krimpend naar N. Besloten wordt om onder de kust te blijven 
tussen Harris en Scalpay, een ander schip ging ons reeds voor en dus 
moet de brug tussen deze eilanden Vuurvlieg voldoende hoogte bieden. 
Bij het onderdoor varen van deze door Europa gefinancierde 
schitterende constructie, die 200 fish farmers op het eiland Scalpay 
verbindt met het eiland Harris, kunnen wij niet nalaten ons af te vragen 
waarom deze gemeenschap wèl en de Grieken niét meer Europees 
geholpen worden. Na een werkelijk prachtige tocht, scherp aan de wind 
blijkt het doel juist bezeild en met een prima zonnetje in plaats van de 
voorspelde regen, doemen om 15.30 uur de contouren van een enorm 
cruiseschip op, dat voor de haven ten anker ligt. De havenmeester heeft 
ons reeds zijn persoonlijke zeehond vooruit gezonden, die ons als een 
ware ‘signal man’ keurig vergezelt tot onze ligplaats recht onder het op 
de heuvel gelegen Lews castle. Bij onze inmiddels gebruikelijke en 
immer informatieve avondwandeling komen wij er achter dat dit estate is 
gebouwd door de stichter van het Hong Kong conglomeraat Jardine 
Matheson (oorspronkelijk opium handel met China) en vervolgens 
overgenomen door Lord Leverhulme (grondlegger van Lever Brothers), 
die het gehele eiland Harris en vervolgens ook Lewis kocht als ambitieus 
industrialisatie project (hij heeft zijn ambities overigens in de loop der 
jaren bijgesteld en het estate samen met zo’n 30,000 hectare 
geschonken aan de kerkgemeenschap van Stornoway). De avond wordt 
besloten met een waar Captain’s dinner in het aan de haven gelegen 
Royal Hotel van Stornoway, waarmee al weer een einde komt aan dit 
prachtige deel van de tocht voor Ted, die de volgende dag afgewisseld 
gaat worden door Jan Ochtman. Bert, dank voor het meegenieten van 
een prachtig stuk van deze bijzonder reis met een uiterst aangename 
bemanning. Het zal een tour worden dit qua ervaring te evenaren in de 
toekomst! 
Tenslotte mogen op deze plaats niet onvermeld blijven, de onderweg 
door Ton geconcipieerde Vuurvliegjes: 
Een vuurvlieg uit d' Alblasserwaard     
was doorgaans opgeruimd van aard.   
Doch eens zag men hem stil en wit, 
zijn vuur geslonken tot een pit. 
Gevraagd naar het waarom sprak hij:  
"Er vloog een oude vlam voorbij."  
 



Een vuurvliegje van losse zeden 
betrok haar vaste plek te Ede. 
"Mag ik een vuurtje?" vroeg z' een passant 
die haar zijn vuur bood, heel galant. 
Doch mét zijn vuur schonk hij zijn leven: 
Hij is ter plekke dood gebleven.  
Zondag 24 juni  
Na een vorstelijk ontbijt, eitjes, muesli, koffie/thee stappen we om 09.00 
in de auto om een rondje Lewis te doen. We starten richting westkust en 
eenmaal daar slaan we linksaf, langs de kust naar beneden. We stoppen 
bij en bekijken “blockhouse 42”, een in originele staat teruggebrachte 
boerderij. Stenen muren, 1,5 m dik, met een dak van turfplaggen. Gedekt 
met stro dat door met stenen verzwaarde netten wordt vastgehouden. 
Koken gebeurde binnen op een turfvuur. Geen ramen, geen 
schoorsteen. Voor verwarming zorgde het vee dat op koude dagen 
binnen werd gehaald. Bert verloor hier zijn pijp, snik snik. Later kwamen 
we meerdere van dit soort bouwsels tegen, in minder originele staat en 
ingericht als jeugdherberg. Cirkels en lijnen van rechtop geplaatste 
stenen die deden denken aan de Stonehenge werden tussen 1500 en 
1000 jaar geleden opgericht. Het doel ervan is niet duidelijk. (Ook niet bij 
historici) Rond 12 uur droppen we Ted op het vliegveld en nemen we 
innig afscheid. Terug aan boord lunch en reparatie rubberboot. Hij lekt 
nog steeds. Daarna naar Noord Harris met de hoogste bergen van het 
eiland. Een pothole bezorgt ons een lekke band, gelukkig maar 1, Dat 
geeft de gelegenheid weer eens moeren los en vast te draaien. Het is 
een schitterend gebied, heuvelachtig, groen, beken en beekjes en 
watervallen en veen. Er wordt nog veel turf gestoken. Wandeling over 
het veen via een met Europees geld als werkgelegenheidsproject 
aangelegd wandelpad. Tegen zessen weer naar het vliegveld om Jan op 
te halen. Jan arriveert, zijn bagage staat echter nog op Gatwick. Ton 
bereidt een heerlijke rijsttafel. We lenen een slaapzak voor Jan bij de 
buren. Eindigen de dag met een lange wandeling door Stornoway. 
 



 
Stornoway. Hij, of zij, heette het schip van harte welkom en begeleidde 

ons naar de marina 
Maandag 25 juni - Stornoway naar Loch Inver 
Om 06.30 beginnen de activiteiten, Jan en Frank naar het vliegveld voor 
de bagage, Bert naar de havenmeester. Beide blijken er nog niet te zijn. 
Rond 10.00 ontbijt en schoon schip. Frank brengt BBmotor naar een 
reparateur. Ton doet nog wat culinaire boodschappen. Rond 12 is de 
BBmotor klaar. Hij wordt getest en ok bevonden. Ook Jan's tas arriveert. 
Om 13.15 trossen los. Wind B 1 uit het oosten en een dicht wolkendek. 
Onze geplande koers naar Kinlochbervie is oost. Onder deze 
omstandigheid besluiten we naar Loch Inver, een 25 mijl ten zuiden van 
Kinloch, te varen. Eind van de middag trekken de wolken weg en onder 
een stralende zon en strakblauwe hemel varen we Loch Inver binnen en 
meren om 21.30 af. Ton bereidt een heerlijke spaghetti bolognese. Een 
zeehond komt op de lekkere geuren af en blijft een tijdje langszij. 23.00 
nog tijd voor een avondwandeling. 
Dinsdag 26 juni - Loch Inver naar Stromness 
01.00 naar de kooi, het is nog licht. Om 08.00 reveil, kleine wasbeurt en 
afwas. Stralende zon, wind ONO, b2. Ontbijt met havermout en gekookte 
eitjes. Maken lange ochtendwandeling door een bos over een pad dat in 
1847, tegelijk met het bos, is aangelegd. Komen “wensboom” tegen 
waaruit ons blijkt dat er hier veel slechte huwelijken zijn. Veel 
kinderwensen betreffen gelukkige echtparen. Het bos is ruim voorzien 
van speeltoestellen en informatie over de natuur, de leeftijd van de aarde 
en de opeenvolgende periodes. We nemen afscheid van Ton die rond 
12.00 de bus naar Inverness neemt. Ton doet laatste suggesties voor 
verdere maaltijden. Bezoeken de havenmeester en vertrekken rond 
12.30 uur met als doel Stromness op de Orkneys. Wind is inmiddels ZZO 



b 2-3. 10 minuten later wordt het NNW b3. Dat betekent kruisen tot Point 
Stoer. In de late middag ruimt de wind naar NO en neemt toe tot 20 
knoop. Om 18.00 sturen we N en zijn we dwars van Kinlochbervie. 
Vuurvlieg loopt 6,5 knoop. We zetten vistuig uit met uit bierblikjes 
geknipte blinkers. Het is koud, binnen 18 graden en buiten 9. Joost en 
Bert nemen de 16.00 tot 20.00 wacht, Jan en Frank de 20.00 tot 24.00. 
Niet veel te zien. Wind neemt toe tot 26 knoop. We zetten 2 reven. Een 
uur later is de wind terug naar 11 knoop en gaan de rifjes er weer uit. 
Wind is nu ZO. De zee is zeer ruw door de door elkaar heenlopende 
golfpatronen. Om half elf is de wind zover toegenomen dat er weer 
gereefd moet worden. Om 23.30 gaat de zon onder in een prachtig rode 
hemel. Het is ineens warm en de zee is kalm geworden. 
Woensdag 27 juni - Stromness 
Passeren Cape Wrath onder regenbuien. Het is kruisen richting 
Stromness en het tij loopt tegen. Passeren een onverlichte rots (op 3 á 4 
mijl) die ons op de kaart niet was opgevallen. Een heel klein stipje tussen 
de rijke informatie. Rond 07.00 verkennen we de 430 m hoge bergen van 
Hoy en om 12.45 varen we Hoy Sound binnen. 14.00 afgemeerd te 
Stromness. Naast een Iers jacht dat op weg is naar Archangel. Maken 
wandeling en doen inkopen. Eenvoudige doch voedzame maaltijd. 
Donderdag 28 juni - Stromness   
Om 08.00 begint het schip te leven, ontbijten en vertrekken naar de 
bushalte om een tour over de eilanden te maken. De eerste stop is St 
Margareth's Hope op het meest zuid-oostelijke eiland. Hier bekijken we 
een “war memorial” en het “Artisan Track”. Helaas is het 
toeristenseizoen nog niet begonnen en stuiten we op veel gesloten 
deuren. Wel kopen we slofjes voor Bert's eerste kleindochter. Op weg 
naar Kirkwall passeren we de “Churchill Barriers”, dijken die de drie 
oostelijke eilanden van Scapa Flow met het hoofdeiland verbinden. Deze 
barriers danken hun naam aan het feit dat Winston Churchill in 1939, 
nadat de Duitse Capt. Prien de slagkruiser Ark Royal in Scapa Flow had 
getorpedeerd, opdracht gaf deze toegangen te versperren door er 
schepen in te laten zinken. Later is over de wrakken met zand en 
betonblokken een weg aangelegd. In Kirkwall bekijken we de St Magnus 
Cathedral en de ruïnes van de Earls- en Bishops Palaces. 
We rijden met de bus langs de noordkant van het eiland en ontdekken 
tot onze verbazing dat het eindpunt van de bus bestaat uit een wei met 
60 koeien. De chauffeur rookt een sigaretje, wij jagen de koeien op hol 
en na een kwartiertje zijn we op terugreis. We stappen uit bij de 
“Tormisten Mill”, een oude, goed gerestaureerde watermolen. Joost en 
Bert besluiten, ondanks de gure regen, een mijl te lopen om een 
prehistorisch “Barnhouse” en een ring van staande stenen te bekijken. 
De busdiensten blijken hier niet volgens schema te verlopen. We  



moeten uren wachten op een volgende bus. Uiteindelijk terug aan boord, 
nat en koud, zijn we toe aan een borrel, gevolgd door een nasihap en 
een spelletje bridge. 

 
Het eindpunt van de bus (en de wereld?) 

Vrijdag 29 juni - Naar Kirkwall 
De ochtend brengt ons mist en geen wind. De verwachting is OZO 2-3. 
Kopen diesel bij de onbezoldigde “vrijwillige” havenmeester. Genieten 
even van een mager zonnetje, helaas maar 10 min. daarna weer vele 
tinten grijs en koud. Maar . . . droog. Om 11.00 uur gaan we op weg naar 
Kirkwall. Bij vertrek hebben we in Hoy Mouth 5 knoop stroom mee. 
Schiet lekker op. Eenmaal op zee gaan we stuurboord uit, koers noord, 
langs een proefgebied voor de opwekking van golfenergie.  
We zien een aantal merkwaardig ogende installaties. De wind laat het 
afweten dus knorren. Rond 13.30 passeren we het noordelijkst punt van 
deze reis, Costa Head, in pos. 59.09.642 N en 03.12 W. In de middag 
komt er een windje, uit het oosten. Motor af, zeilen bij. Het is verder 
bezeild naar Kirkwall. Om 16.00 gaat zelfs de zon echt schijnen en 
genieten we van de groene grazige weiden en de “black cliffs” of the 
Orkneys. Meren eind van de middag af in Kirkwall. Ontmoeten daar twee 
Nederlandse schepen, verrassend beide Josephine geheten. Een 
daarvan is een Breon van solozeiler Hans de Vries. Hans nodigt ons uit 
voor een borrel en wij noden hem voor het diner, de specialiteit van onze 
kok, nasi! Zeer gezellig. Na het diner een avondwandeling en een 
bezoek aan de jachtclub waar onze charmante havenmeester de scepter 
achter de bar zwaait. Zij schenkt een goed glas whisky. Twee mannen 
uit de Shetlands brengen eigen, geïmproviseerde liederen ten gehore. 
Om 24.00 komt Klaas Vaak op bezoek. 
  



Zaterdag 30 juni - Kirkwall naar Holm Sound 
De vlag wordt om 07.00 gehesen. Ontbijt als immer, havermout, eitjes 
juice, thee/koffie en toast. De stad in om naar het archeologisch museum 
te gaan en de kathedraal nog een keer goed te bekijken. Weer komen 
we een wervingscampagne van het leger tegen, dit maal de Schotse 
pontonniers. Weer doedelzak muziek. Het museum toont de historie van 
de Orkneys van ongeveer 6000 jaar geleden tot heden. Er worden 
artefacten getoond die recent op 50 m waterdiepte zijn gevonden en die 
leven daar aantonen voor de zeespiegelrijzing van weleer. Na een bakje 
koffie en boodschappen terug naar boord. Wind is WNW b3. Besluiten te 
varen om 16.15 en naar een baaitje aan de oostkant van Scapa Flow te 
varen en daar te ankeren. We verlaten Kirkwall en een stroom mee van 
een knoop of 4 compenseert de zwakke wind. Bij Mill Head komen we in 
heftige races. Daar wind en stroom dezelfde richting hebben en 
ongeveer even snel zijn hangen onze zeilen als schone was op een 
zonnige dag. We draaien stuurboord uit en varen tussen Deerness en 
het eiland Capinsay door. Om 21.00 komen we ten anker in Holm Sound 
bij een wei vol schapen. Een vriendelijke zeehond heet ons welkom. Het 
diner bestaat uit aardappelen, een koteletje en appelmoes en wordt 
bereid door 3 aspirant koks.  
 
Zondag 1 juli - Holm Sound naar Wick 
Pas om 08.45 is er enige beweging aan boord. Gestimuleerd door 
muziek uit de West Side Story komen ook de nog slapenden tot leven. 
We beginnen met anker op gaan en hijsen de spinnaker. Wind NNW b3. 
Bestemming Wick. Wick wordt ons door velen beschreven als een doods 
dorp, “a wicked place, niet de moeite van het bezoek waard. We sturen 
zuid en blijven zo een mijl of 3 oost van de Pentland Skerries om de 
sterke stroming in dat gebied te mijden. Om half twaalf gaat de spi neer 
en koersen we ZW richting Wick waar we om kwart over twee afmeren. 
We liggen weer naast de Josephine van Hans de Vries. In de middag 
maken we een lange wandeling door het stadje en de omgeving. Onze 
zegslieden blijken ongelijk te hebben gehad, een schitterend groen 
heuvellandschap met een traag stromende rivier ontrolt zich en is een 
lust voor het oog. Ook het stadje kent een, zij het beperkt, aantal aardige 
gebouwen. Na het diner genieten we van een rustige avond. 
 
Maandag 2 juli - Wick naar Inverness 
De eerste activiteit wordt om 06.45 waargenomen, trossen gaan los en 
om 06.50 zijn we onderweg naar Inverness. Het is zonnig weer, geen 
wind en stroom mee. Jan maakt het ontbijt, havermout en koffie. Rond 
09.30 komt er wat wind en hijsen we de genua en het grootzeil. De spi 
verliest het in de discussie. In de loop van de ochtend neemt de NO wind 



toe tot 20 knoop. Iets na 15.00 passeren we Cromarty Firth waar een 
aantal booreilanden opgelegd liggen. Cromarty was ooit een aspirant 
voor de Engelse Marine haven. Verloor het echter vanwege de ligging 
aan de Noordzee tegen Scapa Flow. In de Narrows voor Inverness zorgt 
de wind tegen een sterk tij voor een roerige zee. Kennelijk heerlijk voor 
dolfijnen, die dartelen aan alle kanten rondom. Om 18.30 gaan de zeilen 
neer en knorren we naar de ingang van het Caledonian Canal. Vanwege 
het lage water wordt er niet meer geschut. Daarom naar Inverness 
Marina, een afschuwelijk lelijke haven in een afgelegen industrie en 
havengebied. Een heerlijk diner, bami met garnituur. We spelen een 
spelletje bridge en drinken een dram whisky ten afscheid van Joost en 
Jan. 
 

 
Join the Scottish Army and enjoy the sound of the bagpipes 

 
Dinsdag 3 juli - Inverness 
De wekker gaat om 07.00, er wordt gedoucht, gepakt en lopend 
ontbeten. Ook Vuurvlieg krijgt een wasbeurt, extra grondig met het oog 
op de komst van de dames. Om 09.30 roept de sluismeester ons op om 
te komen schutten. Er is geen wind en een stralende zon. Een uurtje 
later meren we af in de Seaport Marina in het kanaal. We verkennen 
Inverness en slagen er in bij de VVV een Schots beleefdheidsvlaggetje 
te kopen. 



Joost en Jan vertrekken per taxi naar het vliegveld en op het eind van de 
middag mogen we Anne Henry-ten Doesschate, Alice Marce en Willem 
van Alphen verwelkomen. De avond wordt gevuld met verhalen, veelal 
uit een ver verleden.  
 
Woensdag 4 juli – Caledonian Canal 
Inverness (inver = monding). Droog. Eerste ontbijt met de deels nieuwe 
bemanning: Bert Beerman, Frank Henry, Willem van Alphen, Alice 
Marcé, Anne Henry. Na aankomst de avond ervoor, gaat het nu echt 
beginnen op het Caledonean Canal. Nadat we de eerste 4 sluizen van 
Muir trapsgewijs hebben getackeld varen we in de drizzle over het 
kanaal richting Loch Ness. Uit dit loch stroomt de rivier de Ness en het 
loch wordt gevoed door de rivier de Oich. De dames willen graag een 
tuin bezoeken, we kunnen de ingang echter niet vinden. Na Dochgarroch 
Lock varen we langs het Urquhart Castle. Weinig wind, voor de wind, 
dus gespinnakerd. Vervolgens in Fort Augustus, vesting uit1729, zien we 
een oud klooster, helaas nu een besloten private club met daaromheen 
het dorp. 5 Locks trapsgewijs omhoog gepareerd om daarachter naast 
een Noors schip af te meren voor de nacht. Na de borrel en eten ons 
avondwandelingetje (dubbele regenboog, ja ff een enorme hoosbui) 
gemaakt, ijsje gegeten en daarna tevreden onder de wol. 
 
Donderdag 5 juli - Caledonean Canal 
Fort Augustus. Heerlijk weer! Om precies 9 uur onze Noorse buren er 
tussenuit gelaten en wij heerlijk wandelen in het bos aan de overkant 
langs de Oich. Op de terugweg stegen doedelzak klanken langs de 
heuvel die we afdaalden omhoog. Snel op weg daarna, om ons eerste 
lock, Kytra van mrs Linda Moore, te halen. Een lady die wist wat ze 
deed!! Hierna Lock Cullochy met leuk sluiswachtershondje en toen 
waren we op het prachtige Loch Oich waar de Oich via een “weir” het 
loch instroomt. Korte stop gemaakt bij één van de vele wrakken, die 
overal liggen, om de ruïnes van Invergarry Castle te bekijken. Dit alles 
nog in de stralende zon. Na door Lock Laggan geloodst te zijn betrok de 
lucht ineens en hoorden we onweer naderen met uitzicht op 
besneeuwde bergen. Dikke bui, maar niet getreurd. De dames trokken 
zich terug in het leeskabinet. De lockmaster (Lock Locky) belde nog dat 
we beter terug konden komen maar onze onverschrokken captain 
besloot rustig door te snorren en bracht ons veilig naar onze 
avondbestemming, Lock Gairlochy. Na het zeer gezellige diner, waar 
een ieders doopceel werd gelicht, ons avondwandelingetje langs de 
bedding van de Oich. Dit equilibrium werd ruw verstoord door de 
uitnodiging van onze zeer luidruchtige Engelse achterbuurman. Captain 
Bert nam de uitnodiging “reluctant“ aan en stuurde zijn licht 



tegenstribbelende ambassadeurs Frank en Willem, met het consigne dat 
ze op tijd terug moesten komen. Aldus geschiedde. Intussen was er een 
stevige ijskoude wind opgestoken, dus iedereen snel in zijn kooi. 
 
Vrijdag 6 juli - Op naar Ballachulish Bay 
Gairlochy. Stralende zon! Direct vóór ontbijt door de sluis+swingbridge 
en een tweede sluis. Water getankt bij Neptunes Staircase en toen 
gezwind weer door, swingbridge op naar Banavie met 8 sluizen en een 
hele aardige, beeldschone sluiswachtster met drie kleinkinderen… Onze 
zelfgemaakte plank om de stootkussens te sparen werd wel gehalveerd 
maar het ging zo goed dat Bert belaagd werd door een blik Spaanse 
toeristen die allemaal met deze held Odysseus op de foto wilden. Alles 
ging als een zonnetje en toen was er rust…. want we waren aan het 
einde van het kanaal gekomen en er werd niet meer geschut tot het 
water weer hoog genoeg was. Boodschappen gedaan, in een lieflijk 
landschap gewandeld, in de zon gelezen, een heuse stoomtrein gehoord 
en toen opeens, hurry,hurry werden we geschut, maar niet voordat de 
Bloodhound (voorheen eigendom van Prince Philip een prachtig jacht dat 
normaal gesproken in Edinborough naast de Brittania ligt) ook nog op de 
valreep mee het lock inzoefde. Carpach (waar we ook tankten) was het 
laatste punt van het fantastische Caledonian Canal en toen de sluis zich 
opende, lag daar opeens Fort William aan Loch Linnhe in de avondzon 
met een heerlijke stevige wind achter en haalden we langzaam maar 
zeker de Bloodhound in, beide schepen gehinderd door de krachtige 
races (Corran Point). Wat een prachtig oud schip (Bert zeilde er ooit 
tegen met de Zwerver in Cowes). Na naast elkaar gevaren te hebben 
scheidden onze wegen zich. Wij gingen voor anker in Ballachulish Bay, 
recht voor een hotel. Borrel, eten en naar een hobbelig bed. 

 
Loch Ness, soms een zonnetje en soms een buitje 



Zaterdag 7 juli - Via Duntstaffnage en Kerrera naar Campbeltown 
Ballachulish Bay. Droog. Na een zeer onrustige nacht om 9 uur 
vertrokken met vlagen van windkracht 9. Letterlijk vliegensvlug naar 
Dunststaffnage waar we de sleutel van de Vuurvlieg ophaalden en 
heerlijk warm douchten! Vandaar naar Oban (marina) op het eilandje 
Karrera tegenover Oban. Daar lagen veel grote jachten uit verschillende 
landen, waaronder een Nederlander uit Oslo, die aan een tour van 
veertien dagen begon langs destilleerderijen en goede BBQ plekjes. 
Enige wandeling gemaakt tussen ¾ manshoge varens en digitalissen 
naar de top achter de Marina. Daar hadden we 360 graden uitzicht over 
het hele gebied. Na vroeg avondeten in licht regentje en idem dito windje 
op weg naar het zuiden. Bestemming is Campbeltown. Met het vallen 
van de nacht viel ook de wind geheel weg, zodat er van 1-9 uur zo. 8 juli 
“geknord“ moest worden. 
 
Zondag 8 juli – Campbeltown 
Miezerig weer. Rond de Mull of Kintyre en naar Campbeltown op Kintyre 
Peninsula. (alweer zeehondje gezien). Inkopen gedaan bij de Tesco 
(open op zondag) en toen naar the Royal Hotel om de zinderende 
Wimbledon finale tussen Federer en Murray (Schot!) te zien. Volgens de 
BBC: ”He lost in tears maar de wereld is een mens met persoonlijke 
groei rijker geworden…” Zo kun je dus ook verliezen. We aten op advies 
van de andere pubgangers Haggis met 5 vorken. Na het eten met zijn 
allen heerlijke walk gemaakt in de avondzon en daarna onder de wol. 
 
Maandag 9 juli - Ten anker tussen Lamlash Harbour en Holy Island 
Regen. Na zwem/sauna/douche/wastafel wassen in het nieuwe 
zwembad (á raison van 3.50 pond p.p. hetgeen niet vermeld staat op het 
mededelingenbord op de jetty, maar waar wel de schepen die zonder 
betalen vertrokken vermeld worden…) Na de heerlijke gebakken eieren 
van Frank vertrokken zonder een aasje wind… Bijna hele route naar 
Island of Arran “geknord”. Vonden daar een wonderschoon ankerplaatsje 
tussen Lamlash Harbour en Holy Island (Bewoond door boeddhisten, die 
volgens een Schot alleen maar whisky dronken -het zijn zijn woorden…-) 
en zicht op een vuurtorentje. Nog steeds in de regen met het bijbootje 
naar het eiland, waar we gevolgd door de camera’s van een fishfarm een 
heerlijke wandeling maakten met veel geklauter via het strand terug naar 
de Vuurvlieg. Gezellig geborreld, gegeten en gebridged, de dames tegen 
het messcherpe duo Bert en Frank. Niet nadat we op advies van een 
vriendelijke zeiler aan een andere, zwaardere, boei waren gaan liggen. 
 
  



Dinsdag 10 juli - Kip Marina 
Droog en eindelijk een beetje wind! Laatste traject voordat de nieuwe 
crew komt. Het is weer koud, dus er wordt porridge gemaakt. In de 
ochtend wordt het ietsje warmer maar valt de wind weer weg, dus motor 
assisted sailing.. Onderweg passeren zeehondjes en een schitterende 
antieke stoomraderboot, de Waverley. Voor de lunch Schotse broth en 
pannenkoeken! En dan leggen we in deze formatie voor het laatst aan in 
de Kip Marina in Inverkip. Heerlijke douches en een heel gezellig 
captains dinner in, hoe kan het ook anders, in Hotel Inverkip (Inver= 
monding van de rivier Kip). En zo eindigt na een heerlijke week, geheel 
volgens schema, dit verhaal zoals het begon bij de monding= Inver van 
rivier de Ness. Dank je wel Bert voor je fantastische captainschap. We 
hebben met zijn allen genoten!  
 
Woensdag  11 juli - Kip naar Colintraive 
Om 15.30 u (Nederlandse tijd) komen Lo, O en Toon van O. aan boord 
met 2 flessen jonge jenever. Zij treffen de Vuurvlieg en Bert in de Kip 
Marina (heet echt zo!) in Inverkip. De 3 verse bemanningsleden komen 
per trein uit Edinborough, brachten daar 2 dagen door in mist, kou en 
regen; tijdens de treinreis ook regen, regen en regen, maar bij het 
uitstappen in Inverkip breekt de zon door……. Hoera! De marina is 20 
minuutjes lopen van het station. Met zacht windje varen we, na het 
nuttigen van enige saucijzenbroodjes om 16.30 u uit. Het gaat toch weer 
regenen, gelukkig heeft Toon, roerganger, een paraplu. Het is erg rustig 
op het water, weinig bootjes. Om 19.00u ankeren bij Colintraive. Toon 
kookt quinoa, soort couscous, met rijst, een karbonaadje in tomatensaus 
en erwtenpuree met maïs uit blik. Daarna een toastje kaas. Dan een 
potje bridge, Toon’s debuut in dit spel, hij vindt ‘t maar matig. De luikjes 
vallen dicht en om 0 uur naar kooi. We zagen de Waverly, de laatste 
authentieke, zeewaardige, peddelsteamer uit Glasgow.  

 
 

Soms was een paraplu wel handig. 



Donderdag 12 Juli - Colintraive naar Crinan Canal 
Om 07.30 uur start Bert de motor en haalt het anker op, blijkbaar het 
sein voor de anderen om op te staan, en we tuffen weg van ons plekje 
vlak naast een klein veerpontje, wat van niks naar nergens ging. De 
bemanning wordt opgeroepen om vooral toch maar te komen kijken naar 
de schoonheid van het landschap. Er wordt zo waar een zeil gezet, 
grootzeil en genua 2, maar wind is er nauwelijks. Ontbijtje met eitje wordt 
gemaakt en we varen vooral met de motor naar Lochgilhead en gaan 
daar het Crinan Canal in rond 13.30 uur. Dit scheelt ons ongeveer 150 
mijl omvaren. Onderweg vandaag een spelende dolfijn rond de boot. 
Prachtig kanaal met mega veel sluizen en zo waar een zonnetje, dus 
een beetje warm. Toon zo waar in T shirt en korte broek plus flipflaps. 
We doen 8 sluisjes. Toon werkt zich suf met ‘t schutten en we meren 
rond 18.00 u af aan een steigertje. Borrel, thee en wandeling naar 
prehistorische stenen met gravures, ongeveer 500 j oud op de heuvel. 
Tekeningen bestaan uit cirkels en strepen, de betekenis is ons (en 
anderen) onbekend. Terug aan boord voortzetting borrel in de laatste 
zonnestralen, daarna snel naar binnen want het wordt fris en er wordt 
onder de bezielende leiding van Lo gekookt. Rest van couscous van 
gisteren, aardappels, karbo met kerrie en ananas saus en een maïs-
komkommer salade. Zeer smakelijk. Kaas toe en daarna op zoek naar 
douche die niet gevonden werd. Wederom een rondje bridge en duiken 
om 0.15 u onze kooien in. 
 
Vrijdag 13 juli(!! Help) - Crinan naar Loch Buie 
Om 09.00 u op, Bert al om 08.00 u. Toon gaat douchen, bij een andere 
dan de onvindbare douche van de dag er voor, bij Lock 5. We pakken de 
laatste 5 sluizen. Laatste in het dorpje Crinan alwaar we nog even koffie 
drinken voordat we naar buiten gaan, lekker zonnetje. Vertrek met wk 
2/3 koers 300 op Song Luoing. Na enig aarzelen besluiten we naar Loch 
Buie op Mull te gaan, varen via de beroemde/beruchte Gulf of 
Corryvracken. Berucht vanwege de soms extreem hoge 
stroomsnelheden en uiterst ruwe zeegang, die zo veel lawaai kan maken 
dat hij kilometers ver te horen is. Wind blijft variabel in kracht en richting. 
Dus af en toe MAS(=Motor assisted sailing) Rond 18.00 u ankeren we in 
de NO hoek van de baai en gaan met bijbootje aan de wal voor een 
verkennende wandeling. Er staat een oud, ietwat somber landhuis en 
een oude kasteeltoren, waar al jaren aan gerestaureerd wordt en die dus 
nog steeds in de steigers staat. Van enige afstand lijkt het wel een flat. 
Niet veel leven, vier toeristen en een verdwaalde camper. Diner wordt 
door Toon en Beer bereid, bonenhap, heerlijk, daarna weer bridge. Toon 
speelt zijn eerste klein slem !! Te laat te kooi. 
 



Zaterdag 14 juli - Loch Buie naar Coll 
Vuurvlieg komt rond 08.00 u voor 50 % tot leven, licht dus het anker en 
hijst de zeilen. Koers wordt gezet naar het eiland Iona. Wind 
aanvankelijk N 3 veranderend naar NNW 5-6. Genua is wat veel voor 
deze wind maar wij houden toch vol. Rond 11.00 u aankomst Sound of 
Iona. We meren af aan een boeitje om 13.00 u. Met zodiac naar de wal 
waar we alle bezienswaardigheden van het eiland bezoeken. Lekker 
zonnetje en aan land is het meteen een stuk warmer dan op het water. 
Relatief veel te doen en veel toeristen en een supermarkt. Bezochten 
ruïnes van de “Nunnery”, het lokale museum en het sinds 1965 weer in 
gebruik genomen klooster. Schitterende bouw met fantastische 
binnenplaats met fraaie zuilengalerij. Daarna klimmetje gemaakt voor het 
panorama, veel bloemen, mooie stenen, daarna shoppen in de lokale 
supermarkt en vertrekken rond 16.00 u. Inmiddels was de Vuurvlieg 
verlegd en keurig vastgelegd aan een Ferry (wij hadden blijkbaar een 
boei van de Ferry gebruikt), zodanig netjes dat we meteen weg konden. 
Wind aanvankelijk NNW 4-5 richting Coll. Grootzeil en genua 2. De wind 
krimpt onderweg in ons voordeel zodat Arinague op Coll bijna bezeild is. 
Om 20.00 u pikken wij een boeitje en wijden ons aan borrel om 
vervolgens macaroni a la Toon te nuttigen. Het is een wat kale baai, 
somber weertje. 
 
Zondag 15 juli - Coll naar Canna 
Bert om 0800 u op en wekt de rest met klassieke muziek. Lo reageert als 
eerste en dus om 0900 u ontbijt. Bert repareert ondertussen de pees van 
de fok die hierna feilloos gehesen kan worden. Om 10.00 u gaan Bert en 
Lo met Zodiac naar de wal voor afdracht boeigeld. Dit in knus hotel 
afgegeven. Daarna zoals altijd even naar de kerk op de top van de 
heuvel. Onderweg kwamen ze langs een klussende Schot, aan hem 
vroeg Lo wat al die metalen bollen waren die we al vaker hadden zien 
liggen. Dit bleken oude mijnen te zijn. Vervolgens werden Bert en Lo 
uitgenodigd voor koffie met de familie, zelfs werd er whisky aangeboden, 
die zij tot eigen verbazing afsloegen. Verhalen over het eiland Coll, de 
electra die er sinds eind 50er jaren wordt geleverd en die regelmatig, 
zoals ook vanochtend, uitvalt. Er wonen nu 260 mensen, het eiland heeft 
3 leraren op de school en de gemiddelde leeftijd ligt onder de 40. De 
familie die ze bezochten woont in Lockerbie en doet er 3 uur over om 
hier te komen. Zij gebruiken het huis als vakantiehuis en dit is gesplitst in 
2 appartementen. Binnenkort komt een van hun kinderen permanent hier 
wonen. 



 
Het ankerplaatsje bij Canna 

Rond 12.00 u vertrek naar Canna. Wind W 5 we zetten grootzeil en fok. 
Prima zeilweer met behoorlijke deining van de Atlantic. Onderweg 
hebben 3 van de 4 bemanningsleden de ogen gesloten en stond Toon er 
alleen voor hetgeen geen verdere (desastreuze) gevolgen had. We 
arriveren bijtijds (wat betekent dit?) rond 18.30 u in een prachtig baaitje 
bij Canna. O, Bert en Toon gaan per zodiac naar wal, Lo houdt 
ankerwacht. Van een autochtoon horen we dat er 12 mensen op dit 
eiland, Canna dus, wonen. Het eiland is eigendom van “The National 
Trust” en leeft van toerisme. Er zijn twee kerken en heel veel konijnen. 
Verder is er een restaurant, ja echt, gerund door een echtpaar waarvan 
de man Nederlander is. Er staan nogal wat huurvakantiehuisjes op het 
eiland, dus er is wel enige klandizie voor het restaurant. We bezoeken 
de bezienswaardigheden van het eiland, een graf en een soort 
schandpaal, volgens het info bord een wandeling van anderhalf uur, wij 
zijn na 20 minuten weer op het uitgangspunt. Lo zat aan boord dus 
besloten we, na lange aarzeling, we gunden de herbergierster haar 
omzet, niet uit eten te gaan, helaas. Ons diner aan boord bestaat uit 
piepers met knaks en broccoli, met een feestelijke jus. Daarna wederom 
bridge. Het ging steeds harder en beter! 
Maandag 16 juli - Canna naar Tobermory 
Vertrekken relatief vroeg, 8 u, op weg naar Tobermory op het eiland 
Mull. De redelijke wind maakt gedurende de dag zowaar plaats voor zon. 
Het wordt voor het eerst zelfs een soort van warm. Rond 18.00 u meren 
we af in de Marina, hier zwemmen zelfs mensen (waren wel Hollanders). 
Wij durven dit vooralsnog niet aan. Door een onachtzaamheid van de 
voordekkers was een val vastgelopen (iets te los gehouden maar fout 



van het schip). Bert ging ijverig naar boven met zijn klimapparaat, 
gezekerd door Lo en kreeg de val weer los, hij toont veel souplesse voor 
zijn 67 jaar!! Er wordt zo waar een wasje gedraaid (de enige van de 
reis!!). Borrel en diner buiten in de kuip zoals het eigenlijk moet, voor het 
eerst. Toon maakt met behulp van O de avondhap, pasta met rode saus. 
Verder wordt er na een paar dagen voor het eerst weer gedoucht, 
geshopt en door de heren een pub bezocht. De oudste van het stadje, 
de Misnis club, was voor onze 67 jarige kapitein te rumoerig, met 
levende muziek en levendiger volk, dus een rustiger kroeg gevonden, 
vlak bij de haven. 
Dinsdag 17 juli - Tobermory naar Kentallerbay 
Het bezoek aan de pub hakt er in, pas om 9 u wordt de eerste wakker: 
Lo. Nog wat douches en om 10 u vertrek. Er is geen wind noch zon. 
Motoren door de Sound of Mul en Loch Linneh en gaan om 5 uur voor 
anker in een baaitje (Kentallerbay) om morgen het Caledonian Canal in 
te schieten. Dit baaitje was ons enige weken geleden aangeraden door 
een autochtoon, toen konden we er niet in omdat het lagerwal was, nu 
valt het wat tegen omdat er een drukke weg langs loopt en dus lawaaiig 
is. We roeien naar de kant voor een wandeling. Aangezien het regent 
trekt O haar luier (een vuilniszak) aan. Zo worden haar billen niet nat in 
de zodiac. In het baaitje ligt (nog?) een schitterend houten scheepswrak. 
Om 20.30 u, terug aan boord, een heerlijke pasta carbonara di Tony. 
Rondje bridge en dan vroeg, 23.00 u, naar kooi. Het is dan nog niet 
donker. Overdag zagen we nog wat dolfijnen. Volgens de kapitein zijn er 
op deze dag de meeste mijlen gemotord van de hele reis.  
 
Woensdag 18 juli - Kentallerbay naar Caledonisch Canal 
Vandaag het Caledonian Canal, dat telt 27 sluizen en enkele lochs, zal 
ons dezer dagen dwars door Schotland voeren. Het grootste deel van de 
dag is het slecht weer, regenachtig, veel werk voor de paraplu’s. Door 
deze regen zijn de steigers erg glad. Wanneer Toon van ca. 1 meter 
afstand op een steiger moet springen (schip kan niet dichter bij kant 
komen) glijdt hij hard uit. Hij glijdt bijna aan de andere kant van de 
steiger het water in, maar dit gebeurt gelukkig niet. Later op de dag 
nemen we twee enthousiaste Amerikanen (die nog nooit in hun leven 
een sluis gezien hebben) mee aan boord. Ze waren erg onder de indruk 
van het schip, stonden te kijken bij een sluis. De uitnodiging om een paar 
mijl mee te varen slaan ze dan ook niet af. Scott en Liz heetten ze. Scott 
maakt vooral foto’s, Liz is erg enthousiast over de tocht. Als we ze weer 
op een steiger afzetten, rond 18.30 u moeten ze nog een uur terug lopen 
naar hun auto. Bij deze steiger overnachten we ook. Het is een prachtige 
plek met uitzicht op de hoogste berg van Schotland, Ben Nevis. Ben 
heeft nog steeds een dun dekentje sneeuw. We eten, menu is kwijt. 



 
Het noordelijkste puntje van Loch Ness, geen wind, maar wel ..... zon! 

 
Donderdag 19 juli - Caledonisch Canal tot Fort Augustus 
Prachtige ochtend. Zonnig weer. We varen een lang, mooi Loch af. 
Onderweg maken we kennis met een Schots echtpaar met een Jack 
Russel, een erg leuke hond. Leuk echtpaar trouwens ook. We zien 
prachtige natuur op deze breuklijn, “the great glen fault”. Ook zien we 
een otter en vele herten. De wind is helaas pal tegen, dus motoren we. 
Heel de dag varen we samen op met een leuke familie uit Zwitserland, 
op een huur-motorboot. Man en vrouw, beiden paardengek en twee 
zonen. Eindbestemming van vandaag is het dorpje Fort Augustus, aan 
het einde van een 7-traps sluis die (voor ons ) naar beneden gaat. We 
meren rond 17.30 u af na de sluizen, er liggen veel huurmotorbootjes. 
We kopen er Camping Gas voor 32 pond, een absoluut hoogtepunt in 
prijs. 

 



 
De ruines van Urquhart Castle, eens het grootste kasteel van Schotland. 

 

 
Nog steeds Loch Ness, Frank is in zijn element en Anne nog meer! 

 

We maken een wandeling naar de rivier Oich. Eten (te) laat, rijst met kip 
in saus. Het weer was vandaag variabel, zon en dan weer een kort 
buitje. Als je de stijger afloopt, `s avonds, op weg naar het 
douchegebouwtje, dan strekt daar Loch Ness zich voor je uit, met een 
spiegelend glad oppervlak in het maanlicht. Prachtig. 
 
  



Vrijdag 20 juli - Fort Augustus naar Inverness 
Na lekker ontbijtje (eitje, yoghurt, muesli) vertrek om 9.30 u over Loch 
Ness naar het kasteel Urquhart. Er is zon, maar desondanks is het 
behoorlijk koud. Twee jassen (O), mutsen, handschoenen (Toon). We 
motoren wederom want er is geen zucht wind, letterlijk windkracht 0. Bij 
het kasteel gaan we voor anker en met de zodiac aan land. Het kasteel 
is rond 1500 door de toenmalige eigenaar ‘opgeblazen’ en verlaten. Er 
resten slechts restanten van enkele muren. Er is een aardige film over 
de geschiedenis van het kasteel en we trekken een 2 uur uit om alle 
resten te bekijken. Het geeft de indruk van een rijke historie. Het was ooit 
het grootste kasteel van Schotland. Bus- en bootladingen met toeristen 
hier. We motoren verder tot aan het begin van Inverness, blijven daar 
liggen, het is dan ca. 18 u. De sluis draait niet meer vandaag. We liggen 
aan een kade met een loods en een oud hijskraantje. Uitgebreide 
boodschappen bij de Lidl, heerlijk maaltje van gekookte aardappels, 
broccoli, worstjes en sla. Lo, Bert en Toon maken een rondje door de 
stad die iets verderop ligt. Nog best een bruisend stadje. O wast af, 
watertank raakt leeg en de pomp slaat daardoor op hol. O weet niet wat 
er aan de hand is, wat een herrie. Bert weet de oplossing als hij is 
teruggekeerd.  
 
Zaterdag 21 juli - Inverness naar Peterhead 
Water tanken. Bert moet nog even de stad in voor een Vodafone kaartje. 
Nog een trap van 4 sluizen en daarna nog twee onafhankelijke. Het is 
rond 13.00 u als we de zeesluis uitvaren. Westenwind 2/3, zonnedek 
geopend, bij het uitvaren onder de brug een zenuwachtig toeterende 
coaster achter ons. We passeren de golfbaan waar net de Scottish Open 
heeft plaats gevonden. Behoorlijk wat dolfijnen. Koers 90 gr., windje in 
de rug, gaat lekker, de hele dag lang en ook de nacht in. In de nacht 
neemt de wind toe tot 7 uit zuidelijke richting. Heel verkeerd! 
 
Zondag 22 juli - Nog steeds op weg naar Peterhead 
Lo houdt in zijn nachtwacht van 2 tot 5 u de oostelijke koers twee uur te 
lang aan helaas (vergat op de kaart te kijken en de ijzeren gewoonte om 
minimaal een maal per uur een positie in de kaart te zetten), waardoor 
we ver van de kust raken, ons doel, Peterhead, voorbij zeilen en uren in 
tij moeten kruisen om er te komen. Om 7 u de genua eraf, fok erop. Rif in 
grootzeil. Wind pal tegen, tij ook tegen. Laatste 2 uren knor aangezet om 
aankomst te bespoedigen. O ligt brakend op kooi, met dank aan Lo. 
Rond 14 u aankomst in Peterhead, enigszins geradbraakt. Braaf 
haventje. We vallen met onze neus in een braderie, drie kermisattracties, 
kinder judowedstrijden en wat standjes voor het goede doel. Toon, Bert 
en O doen boodschappen bij Morrison, een walhalla en niet duur. We 



nemen in elk geval twee pakken scones, een applepie en kleine 
appeltjes mee. Bert en O willen graag verder graaien, Toon verpest de 
vreugde en dringt aan op vertrek uit de supermarkt, as usual. Het stadje 
verbaast door de saaie straten, allemaal zelfde grijze huisjes, geen 
bomen en de tuinen betegelt. Wat een treurigheid. Lo verpoost zich 
inmiddels op de braderie, met rugklachten. Bert klaagt ook over rugpijn, 
gelukkig wat minder dan drie dagen terug, toen hij een verkeerde 
beweging maakte. In de haven is een heerlijke douche en de 
havenmeester vergelijkt Peterhead met Singapore: warm en vochtig. 
Vochtig klopt, warm niet. Om 18 u komt ook een ‘stoere Hollander’ met 
z’n koe-schip binnen. Deze zagen wij al eerder in Tobermory en het 
Caledonian Canal en bij het vertrek uit Inverness. Grote jonge vent die 
zijn schip zelf ontwierp en bouwde, daarmee alleen naar Amerika voer 
en nu met zijn vrouw naar de Orkney’s was geweest. Hij vaart heel 
makkelijk, ligt te kooi en stuurt dan met de automaat. Geen wacht aan 
dek. Zij deden de etappe Inverness-Peterhead slimmer dan wij. 
Overnachtten in Lossiemouth, vertrokken om 9.30 u aldaar naar 
Peterhead, heel rustig. Chili con carne op het diner menu en redelijk 
vroeg op kooi.  
 
Maandag 23 juli - Peterhead naar Montrose 
Vertrek om 11 uur, tij tegen en wind zuid, da’s allemaal min dus. Na een 
uurtje draait de wind echter naar ZW en varen we aan de wind langs 
Aberdeen, windkracht 4/5. Daarna wordt wind weer Z en schiet ’t 
allemaal niet op. Wel lekker windje en vrij kalme zee. Het is een grijze 
dag, af en toe wat lichte regen, niet echt koud. Prachtige 
zonsondergang, dat weer wel. We besluiten naar Montrose te gaan, dit 
komt echter maar niet dichterbij. Onderweg kookt Bert nog wat pasta en 
warmde, met instructies van Toon, een pot pastasaus op. Zo hadden  
om 23 u toch iets warms in onze maag om op de been te blijven. Bert 
was de enige in het gezelschap die dit kon klaarmaken zonder 
kotsneigingen te krijgen, de zee is vrij wild. In Montrose is geen marina 
maar jachten zijn er volgens de almanak wel welkom. 



 
Montrose. Hoort Vuurvlieg wel aan deze kade? 

De geplande aankomst was ca. 19 u, de werkelijke 02.00 u. In de haven 
liggen twee helverlichte supply-vessels, het lijkt wel een kermis. Als enig 
zeiljachtje liggen we ertussen aan de grote hoge kade. Slechts via een 
zeer verroest trappetje kunnen we op de kade klauteren om af te meren. 
De palen staan ver uit elkaar en het is een kunst om de fenders op de 
goede plaatsen te houden. Geen pretje voor de schipper! Redelijk moe 
drinken we een borrel en liggen om 3 uur op kooi. Lo z’n slaapzak is nat, 
hij sloot helaas, net als zijn schoonzus Heleen, het luik niet goed af.  
 
Dinsdag 24 juli - Montrose naar Eyemouth 
De kade werd door Bert niet zo ideaal bevonden, daarom om 10.30 u 
vertrek, met afgaand tij de haven uit. Zo bij daglicht ziet Montrose er echt 
veel aantrekkelijker uit dan vannacht. Staan nog wat aardige huizen, zo 
lijkt het. Helaas geen tijd voor nadere kennismaking. Wind vandaag is 
ZZW 4. Onderweg ter hoogte van Dundee op een uitgestorven oceaan 
worden we begroet door een straaljager, een groet met zijn vleugel 
scheefzakkend en daarna een fraaie draai, spectaculair. Verder veel 
zeevogels, Jan van Genten en meeuwen, die in groepen steeds 20 cm 
opspringen. O had intussen een geheel Engels ontbijt verzorgd. Alleen 
de toast ontbrak. Daarna zelfs alvast het avondeten klaargemaakt. 
We hebben een zonnetje. Kruisen met grote slagen. Wind neemt af en 
knor gaat weer aan. Om 22 u komen we Eyemouth binnen. Heel smal 
haveningangetje. Op de stenen ligt een zeehond, hij snuift en knort wat 
als wij zijn slaapje verstoren. Eyemouth is een leuk, oud haventje. Er 
liggen kleine vissersbootjes en nogal wat zeiljachtjes uit diverse landen. 



Diner Tjap-Tjoi `a la Hollandaise, niet voor Toon, die heeft maagklachten 
en is de hele dag al wat iebelig. Lo & Bert doen nog een rondje wal, om 
1 u ligt iedereen wel op kooi. Vandaag gevaren: 50 mijl.  
 
Woensdag 25 juli - Eyemouth naar Amble 
Beautiful day. Strakblauwe lucht. 9 u op en een uurtje het gebruikelijke 
gegraai in de supermarkt. Water + diesel getankt en om 11 u vertrek. 
Wind is N4, spinnaker gaat op, zonnedek opent. Dit is de eerste dag 
zonder vest of jas aan dek. Zie zelfs even een blote bast. Dit gaat lekker! 
Varen langs prachtige kust, afwisselend kliffen en zandstranden/duinen. 
Lindisfarne Castle, Bamburgh Castle verrijzen op de kliffen. Lo ziet veel 
mooie golfbanen. Een zeehond duikt drie keer vlak achter de Vuurvlieg 
op en speelt met de landvasten die we slepen om schoon te spoelen. 
Een grote wortelstronk van een boom drijft langs. Om 5 u is het geheel 
gedaan met de wind. Zee als een spiegel, motor aan. We motoren 2 
uurtjes en komen om 20 u aan in Amble. Rustig jachthaventje. Dit 
haventje werd vroeger gebruikt voor het verschepen van kolen uit 
achterliggende mijnen. Er is een kanoklasje aan het oefenen. In de 
haven staan restanten van de houten steigers waarover vroeger 
waarschijnlijk de kolentreintjes reden. In de jachthaven hangt een kastje 
met info over de haven. En een pas om in en uit de haven te gaan. Bert 
vind dit fantastisch, zo goed geregeld, nog nooit eerder gezien, de 
havenmeester is een vrouw. Tijd voor een wandelingetje door het dorp, 
niet echt oude huisjes, wat saai. Wel tuintjes die tot op de millimeter 
verzorgd zijn (ietwat tuttig dus, maar toch sympa). Men lijkt wat dat 
betreft hier niet voor elkaar onder te willen doen. Wandelen over een 
pier, pier van Scheveningen in het klein. Het is hier rustig, braaf.  
Het gehakt uit de ijskast stinkt. Niet te eten. Dan maar het blikje Haggis, 
dat O vanochtend kocht, met rijst en tomatensaus. Men doet alsof het 
lekker is, dit hoeven we echter niet nog eens. Toon mist de haggis, 
gelukkig voor hem, vanwege zijn maag. 0.30 u ter kooi.  
Vandaag gevaren: 39 mijl (as the bird flies).  
 
Donderdag 26 juli - Amble naar New Castle 
Om 8 u varen we de haven uit, met tij mee. In de havengang zit een 
drempel; nadere berekening leert dat de Vuurvlieg er eigenlijk altijd wel 
overheen kan. Het is grijzig, mistig windstil, jassen aan. Wind is ZO 1. 
We varen naar Tyne, daarna de rivier Tyne op langs oude en nieuwe 
werven. Bij de mond van de Tyne stikt het van de dolfijnen, overal 
rondom de boot. Ze springen geheel uit het water en plonzen er weer in. 
Prachtig gezicht. Zeilen een stuk de rivier op, moeten de laatste 8 mijl 
naar New Castle knorren, tegen een sterk tij. We meren om 14 u aan bij 
een fuel steiger bij de marina die dicht bij het centrum van Newcastle ligt. 



Het is mistig en miezerig weer. Van de havenmeester krijgen we een lift 
naar het centrum van Newcastle, erg vriendelijk. We maken een 
wandeling door de stad en winkelen hier en daar. O + Toon kopen 
kleding (met studentenkorting, ook voor laarzen O). Bert en Lo kiezen 
een intellectuelere tour langs boekenwinkels en kathedralen. Rond 18 u 
duiken we de pub in, Georgie. O raakt in de dames WC aan de praat met 
ene Christina, die “artistieke” zeilcruises blijkt te organiseren in Turkije. O 
gaat nog even shoppen en dropt Christina bij de mannen. Als O 
terugkomt blijkt Vuurvlieg crew grote indruk gemaakt te hebben op de 
Christina, vooral Bert. Hij werd flink gezoend. Als Christina weer naar 
ons tafeltje terugkomt vluchten wij de pub uit. Het is de eerste keer in zijn 
leven dat Bert, zoals hij zegt, een café uitvlucht vanwege een vrouw. O 
en Bert lopen terug naar de Vuurvlieg, Lo & Toon gaan nog langs het 
voetbalstadion (St. James’ Park); hier worden wedstrijden gespeeld in 
het kader van de Olympische Spelen. Deze avond de kraker Gabon – 
Zwitserland.  

 
Dokken van wat eens de trotse Upper Tyne Shipbuilders waren.  

Vergane glorie. 
De rij bij de kassa (die ook voor andere wedstrijden was) is echter te 
lang dus ook zij gaan terug aan boord, per bus. Luxe maaltijd, gekookte 
aardappelen, selderie, beenham met honingsaus. Doen nog een rondje 
bridge en om 23.30u op kooi, over 2 uur weer op. Vandaag gevaren 27 
mijl. 
 
Vrijdag 27 juli - New Castle naar Whitby 
Bert en Lo staan om 2 uur op en motoren in 1,5 uur, tij mee, terug naar 
het begin van de Tyne, naar de marina naast de ferrykade. Meren daar 



af voor nog een slaapje. Daar komt om 9 u met de ferry uit IJmuiden 
Frans Dingemans aan. Om 08.00 vaarklaar en zeilen we wat over de 
Tyne. Op verzoek van de havenmeester blijven we onder de wal. Als de 
ferry arriveert varen we er een paar keer langs en zwaaien naar Frans. 
Blijkbaar veel Hollanders aan boord want er wordt door velen 
teruggezwaaid. Frans komt aan boord en we vertrekken acuut. Rond 
10.45 u zijn we weer op zee. Zonnetje, W 4. Spinnaker gaat bij. We 
varen langs prachtige kliffen meteen zuid van New Castle. Frans maakt 
zich al meteen onsterfelijk door voor iedereen een eitje te bakken. Wind 
draait naar NW en valt na 1,5 uur zeilen geheel weg. Spinaker naar 
beneden. Op de motor maar weer. In de middag komt er ietsje wind, ZO. 
Daar hebben we niets aan. Zonnedek gaat open, hierop kan men 
verpozen met dikke trui en uiteraard lange broek. Rond 19 u zijn we in 
Whitby. Langs de kliffen is een roeiwedstrijd bezig, ze racen de haven in. 
Wij meren af bij een steiger die geen verbinding heeft met de wal. We 
borrelen en eten worstjes, instant puree en peen/prei. Zeer smakelijk 
bereid door Frans. Wij hebben een ware keukenprins binnengehaald. 
Pas laat gaat de brug die toegang geeft tot de marina open en kunnen 
we onder duidelijke aanwijzingen afmeren naast het schip van de 
havenmeester. Hierna nog een wandeling door het schitterende oude 
stadje, bekend door James Cook. Eindigen met een borrel op een 
terrasje in de stad, na bezoek aan een luguber kerkje met dito 
begraafplaats, 1 uur op kooi. Vandaag gevaren: 41 mijl. 
 
Zaterdag 28 juli - Whitby naar Grimsby 
Frans en O doen zeer degelijk boodschappen voor wat later o.a. zou 
blijken een Griekse salade. Vertrek Whitby zodra de brug gaat draaien, 
rond 10.30 u. Het belooft een fantastische zeildag te worden (dat hebben 
we reeds eerder gezegd). Constante wind W/ZW 4. We varen langs alle 
prachtige kliffen, later langs industrie. Na Flamborough Head worden de 
kliffen lager. Op dek is het lekker zonnig, maar desondanks vrij fris. 
Vooral als de avond valt is ‘t zelfs koud. Bij de late lunch maakt Frans 
een heerlijke Griekse salade, die wordt genuttigd met een glaasje wijn, 
om te vieren dat we de 0-meridiaan passeerden. In de middag maakt, 
ver uit de kust, een duif een mislukte landing op de kajuit. Door de 
perfecte wind de gehele dag en avond arriveren we 1,5 uur te vroeg in 
de baai van Grimsby (bij Hull). Om 1.30 u (zondag dus) kunnen we naar 
binnen, pas dan gaat de sluis open. Frans gaat direct na aankomst 
koken, maakt een heerlijke pasta met varkenshaas, champignons en 
pepersaus. Bert, Frans en Lo doen daarna nog een pint in t clubhuis, 
daar bevinden zich alleen twee heel dikke dames. (echt Engels) Rond 
03.30 naar kooi. Vandaag gevaren 75 mijl. 
 



Zondag 29 juli - Grimsby naar Kings Lynn 
In Grimsby ligt de marina een flink eindje buiten de stad, die zie je dus 
niet. Na de nachtelijke avonturen hebben we een laat ontbijt met 
scrambled eggs om 11.30 u. Om 13.00 u gaat de sluis open en varen we 
uit. Blauwe hemel met wolken, fris, geen korte broeken weer, ZW 3/4, 
rond 17.00 u komt er depressie, heftige wind, 5/6 gedurende een uurtje, 
daarna wat regen. Toon en O moeten deze depressie samen doorstaan, 
de rest slaapt. Moeten we Bert wekken, gaat dit goed? Maar zo plots als 
de depressie kwam, verdwijnt hij ook weer; wind valt weg, draait naar 
NO 1, en om 18.30 u gaat de motor aan, zonnetje komt weer door. We 
zien een zeehondje. Het doel van de reis is King Lynn, het oude en 
mooie Hanzestadje dat we een jaar of twee eerder bezochten, de 
faciliteiten zijn er abominabel en er is maar een plekje waar we kunnen 
liggen. We passeren Skegness, grote kermis. O maakt macaroni met 
ham, ei, kaas. Frans en Lo 1e wacht van 20.00- 00.00u: zeilen en motor. 
Bert en Toon 2e wacht, motor uit, maken 2 slagen en bij de ingang van 
het kanaal naar King’s Lynn gaan de zeilen naar beneden. Om 03.00 u 
meren we af in King’s Lynn naast twee vissersboten; deze moeten 
helaas na een kwartier vertrekken, dus we moeten verkassen en we 
meren af naast een andere vissersboot. Restje macaroni wordt genuttigd 
met een borrel, om 04.00 u in kooi. Vandaag gevaren 65 mijl.  

 
De enige plaats in Kings Lynn waar Vuurvlieg een tij over  

kan liggen zonder aan de grond te raken. 
 
Maandag 30 juli 2012 - Kings Lynn naar Lowestoft  
Tussen 8 en 11u kruipt men uit de kooi, O ‘t eerst, die liep immers geen 
wacht en is het eerst uitgeslapen. Dan worden de mogelijkheden 
onderzocht om aan wal te komen. Het is laag water en we liggen naast 



een roestende vissersbak en kunnen die niet dicht genoeg bij het 
trappetje van de kademuur krijgen, ook niet na diverse pogingen met 
inzet van alle aanwezige mankracht. Hierna maar besloten het schip te 
verleggen en zo werden we meteen geconfronteerd met een mega 
sterke stroming en toucheerden zowaar de rivierbodem zonder verder 
gevolgen. We meerden uiteindelijk af aan twee andere iets minder 
roestige vissersbootjes, die zich ook niet dichter dan een meter of twee 
tot de wal lieten trekken. Frans zette zijn creativiteit in om een 
horizontale verbinding te bewerkstelligen tussen schip en roestige 
kadeladder, met een alu laddertje, en zo konden we uiteindelijk, met 
enige doodsverachting, aan wal komen. Met lege boodschappentassen 
uiteindelijk op weg naar King’s Lynn, waar we leuke gebouwen en 
kerken zien. In kerk een leuke expositie waar we nog als jury mochten 
fungeren. Dit kon een gratis kunstwerk opleveren, maar tot op de dag 
van vandaag nog geen prijzen gezien. Verder een fraai kerkje 
opgebouwd uit een afwisseling van kalk en vuursteenblokken. Het 
visserij museum (een aanrader) was helaas gesloten. Op weg terug nog 
een fraai kunstwerk van vissen, mijnen en een beha bezichtigd alvorens 
een biertje te pakken. Leuk stadje, de tour zeker waard. Aan boord 
meteen trossen losgegooid en midden door een lokale zeilwedstrijd naar 
buiten met stroom mee! Vertrek 17.30 u. Frans maakt een “ Moeders 
Pot”, een ovenschotel met aardappelen, bloemkool, kaas, tomaat en 
worst en een heerlijke salade. Dit alles toebereid terwijl de boot 
behoorlijk op een oor lag. Frans had zich daarom ook stevig vastgezet 
aan het fornuis. De hele nacht doorgevaren in de gebruikelijke shiften. 
Het is een mooie rustige nacht, droog en niet al te koud en een wind die 
een beetje constant bleef. 
 
 
Dinsdag 31 juli/Woensdag 1 augustus - Lowestoft naar Vlissingen 
Aankomst Lowestoft om 08.10 u. Na heerlijk ontbijt met eieren, spek en 
tomaat iedereen naar kooi. Rond 15.00 uur weer wakker, een ieder had 
kennelijk behoefte aan een dut, wetend dat er de volgende dag 
overgestoken zou worden naar het vaderland. Diesel getankt en stadje in 
na een fonteinmuziekconcert op de boulevard naast de jachtclub. De 
jachtclub zelf is prachtig, buiten gewoon sjiek met fraai gedekte tafels 
waar helemaal niemand gebruik van maakte. Het urinoir is zeer de 
moeite waard met een fraaie spreuk, vertaald uit het latijn: Je hebt de 
toekomst van het vaderland hier in je eigen hand. O was hier zo 
nieuwsgierig naar dat ze zonder enige schroom het herentoilet 
instormde. Het stadje is verder niet erg bijzonder, behoorlijk vervuild door 
gokhallen en McDonalds, er is veel leegstand en achterstallig 
onderhoud. Het antieke oude Lowestoft, boven op de berg is nog wel 



aardig, met oude huisjes uit de 15
e
 eeuw. Om 19.15 u diner met kip tiki 

marsala en sla, wederom bereid door onze keukenprins F. Om 20 u 
vertrek bij volle maan, eerst een prima koers wind Z 3/4, draait echter 
precies naar het ZO, waar we niet op zaten te wachten. Wederom niet 
koud. Wind verkeerd, dus wordt het een lange tocht. Door rotte wind en 
idem stroom komen we in de buurt van de Eurogeul en blijven, naar het 
gevoel eindeloos kruisen met te weinig wind tegen een te sterke stroom. 
Vlak voor Vlissingen wordt het voor het eerst warm. Er zijn zelfs enkele 
heren met ontbloot bovenlijf gesignaleerd. Om 14 u motor bij en op 
woensdag 1 augustus vaart de Vuurvlieg rond 16.00 u haven van 
Vlissingen binnen. Schoon schip gemaakt en gegeten met Marianne en 
Albert er bij als opstappers in de haven. Frans, Toon en O om 20 u in de 
trein naar Leiden/Haarlem. Lo blijft nog een nachtje om Bert de volgende 
dag te helpen met het verdere schoon schip maken. Behouden terugkeer 
na een prachtige reis! 
Logstand 19.099,3; gevaren volgens log 2.577 mijl. 
 

 
          

De bemanning van Vlissingen tot 
Newlyn, Frans, Hans, Dirk en Bert 

en de crew van Newlyn tot 
Douglas, Dirk, Hans en de 

schipper 
  



 

 

de crew van Douglas naar Oban 
Hans, Dirk John, Heleen en Bert 

en van Oban naar Stornoway, 
Bert, Joost, Ted, Ton en Frank 

 
  

 
 

En de crew van Stornoway naar 
Inverness, Joost, Jan, Bert, Ton  en 

Frank. 

 en de crew van Inverness tot 
Inverkip, Anne, Bert, Frank, 
Alice en Willem.  

 

  
    Ton monstert af in Loch Inver 

 
Zij die meevoeren van Inverkip 

naar huis, Toon, Odise, Lo en de 
Schipper. In Sunderland voegde 

Frans zich daarbij. 
 

 



 
 
Aangelopen overnachtingshavens, baaien en ankerplaatsen(A) in 
chronologische volgorde: 
1 Cowes 
2 Dartmouth  
3 Fowey  
4 Falmouth/Helford(A)  
5 Newlyn   
5a Holyhead   
6 Dublin 
7 Carlingford   
8 Douglas   
9 Belfast   
10 Port Patrick   
11 Campbeltown  
12 Ardrigshaig   
12a Crinan Canal 
13 Dunstaffnage   
13 Dunstaffnage Loch na Droma Buidhe(A) 
14 Tobermory   
15 Sound of Iona(A)  
15a Loch Biue(A)   
16 Kyleakin 
17 Badachro(A)   
18 Tarbert(A)   
19 Stornoway   
20 Loch Inver   



21 Stromness  
22 Kirkwall Holm Sound(A) 
23 Wick    
26 Inverness Fort Augustus Ballachulish Bay Oban   
11 Campbeltown  Holy Island (A) 
     Inverkip   Colintraive  Crinan Canal Loch Biue(A)
  Coll(A)  Canna(A)  Kentallen Bay 
    Gairlochy (Cal. Can) Fort Augustus   
26 Inverness   
27 Peterhead   
28 Montrose  
29 Eyemouth   
30 Amble  
31 New Castle Sunderland   
32 Whitby   
33 Grimsby   
34 Kings Lynn  
35 Lowestoft   
36 Vlissingen 
 


