
Stertocht van 
Sneek naar 
het 9e lustrum 
van de Doe-
rakclub in 
Leerdam 
 
Woensdag 17 juli 2013 was 
het dan eindelijk zo ver. Vier 
Doerakken en hun bemanning 
verzamelden zich in de nieuwe 
passantenhaven van het Start-
eiland in het Sneekermeer. 
LOS HERNANDOS – Pim en 
Door Frequin met hun klein-
kinderen Twan en Day, 
BLAUWE LOTUS – Robert 
en Ingeborg Kaizer, 
BO-LUS – Ad en Paula Buijs, 
SKOMPOP – Meindert Vos en 
Käthy Hoekstra met hun kin-
deren Justin en Xander. 
Het was een prachtig begin 
van onze vakantie. Heerlijk op 
de wal zitten, glaasje fris of 
een drankje erbij, zwemmen en 
bijpraten, want we hadden 
elkaar al een tijd niet gezien. 
’s Avonds genieten van een 
trainingswedstrijdje van skût-
sjes van SKS en IFKS. 
Donderdag 18 juli vroeg dou-
chen want volgens de planning 
zouden we om 09.00 uur pre-
cies vertrekken.  
DIDGEREEDOO – Wim en 
Agaath van Erp, was inmiddels 
ook gearriveerd. 
De tocht ging over een zeer 
rustige Tsjûkemar – zo rustig 
maken wij zelden mee – naar 
Echtenerbrug waar de BUF-
FEL – Nicolette Bremerkamp, 
al op ons lag te wachten. Na de 
lunchpauze van de brugwach-
ter en dus ook van ons, arri-
veerden we rond 14.30 uur bij 
de Driewegsluis, alwaar we de 

nacht zouden doorbrengen. 
Even later lagen zes Doerak-
ken afgemeerd in de schaduw 
in de rivier De Linde. 
Daar werd ’s avonds onze 
kleinzoon Melroy afgeleverd, 
met hengels en visstoeltje. Hij 
mocht een stukje meevaren, 
we zagen nog wel hoever. 
Binnen de kortste keren waren 
alle kinderen aan het vissen. 
Vrijdag 19 juli vertrokken we 
wat later dan de bedoeling was 
omdat Los Hernandos  een 
accuprobleem had. De tocht 
ging via Ossenzijl en de Ka-
lenbergergracht richting Blok-
zijl - waar enige tijd gewacht 
moest worden voor de sluis - 
naar het einddoel van de dag, 
Vollenhove. Daar werden 
Twan en Day opgehaald door 
hun vader en ook Door ging 
mee, want de volgende dag 
was er een ander kleinkind 
jarig en dat kon uiteraard niet 
gevierd worden zonder de 
aanwezigheid van tenminste 
oma Door. 
Die avond kwam Teus Smit 
van Holiday Boatin - de thuis-
haven van Los Hernandos - 
een nieuwe start-
accu brengen en 
installeren, 
waarmee het ac-
culeed geleden 
was. 
Zaterdag 20 juli 
vertrokken we al 
om 08.30 uur 
richting Kampen, 
waar we ligplaat-
sen gereserveerd 
hadden aan een 
‘eigen steiger’. 
Met weinig wind voeren we 
over een haast spiegelglad 
Zwarte Meer het Ganzendiep 
op. Na enig oponthoud door 
koelwaterproblemen van de 
Didgereedoo, kwamen we bij 
de Kampersluis. Daarna was 
het nog een kwestie van de 
IJssel oversteken en de Bui-

tenhaven invaren. De haven-
meester was dolblij ons te zien, 
het kostte hem de grootste 
moeite om de gereserveerde 
steiger vrij te houden. Het was 
passen en meten en dubbel 
liggen maar het lukte toch om 
zeven Doerakken een plekje te 
geven aan de steiger. En toen 
lag de haven tjokvol.  
Inmiddels was de vloot uitge-
breid tot zeven boten, want 
toen de laatste drie Doerakken 
de Ganzendiepsluis uitvoeren, 
kwam de JOHANNA – Janne-
ke Jansen, net onder de Kam-
per brug door. 
Zo lagen we nu dus in de stad 
waar we zelf ooit zes jaar ge-
woond hadden. Hoewel het 
eigenlijk te warm was om uit 
de schaduw van de havenmuur 
te komen zijn we toch de Ou-
destraat op en neer gelopen en 
hebben natuurlijk boekhandel 
Bos met een bezoekje vereerd 
en nog een boek gekocht ook.  
Toen de kinderen allemaal op 
bed lagen konden we nog heel 
lang met ons allen op de stei-
ger zitten.  
Zondag 21 juli was een rust- 

 

dag, letterlijk, fietsen, langs de 
IJssel wandelen, heerlijk luie-
ren met een boek en met 
Meindert en Käthy en de kin-
deren Justin en Xander en 
Melroy in de rubberboot naar 
het strandje aan de overkant 
van de rivier om daar lekker af 
te koelen. 



’s Middags kwam Door weer 
terug met een grote tas op 
wieltjes vol schone was. Zij 
was met de trein gekomen en 
in deze bloedhitte het hele eind 
vanaf het station komen lopen. 
Maandag 22 juli vertrokken we 
om 08.00 uur. Nicolette was 
daar de avond tevoren al voor-
zichtig op voorbereid, zodat ze 
tijdig de nodige maatregelen 
kon nemen. Het was een zeer 
voorspoedige tocht. Het enige 
obstakel, de Roggebotsluis, 
werd in één keer door alle 
Doerakken genomen. Rond 
11.30 uur waren we al op onze 
eindbestemming van deze dag: 
Elburg. We konden in de vaart 
liggen, zij het niet allemaal bij 
elkaar. Gauw even wat bood-
schappen doen op de fiets en 
dan snel terug naar een scha-
duwrijk plekje. 
Dinsdag 23 juli. Nicolette was 
er al helemaal aan gewend om 
vroeg te vertrekken, ze vond 
het zelfs een goed idee. Lo-
gisch, want met deze hitte kon 
je maar beter op het water zijn. 
Einddoel was eiland Zegge. Na 
ruim 3,5 uur naderden we het 
eiland waar gelukkig plaats 
genoeg was, zodat alle boten 
langs de wal konden afmeren. 
De drie jongens waren nauwe-
lijks te houden, die hadden het 
strandje met de glijbaan al 
gezien. Nicolette en Robert 
leverden daar een prestatie van 
formaat door in minder dan 
twee uur rond het eiland te 
zwemmen.  
Didgereedoo is ’s avonds naar 
Zeewolde gevaren waar Teus 
Smit - dezelfde ja - een ver-
vangend onderdeel kwam 
brengen, waarmee hun pro-
bleem gelukkig opgelost was. 
Woensdag 24 juli weer vroeg 
vertrokken naar Almere, soms 
zigzaggend door de vaargeul 
om de plakken wier te ontwij-
ken, die in de vaargeul dreven. 
Buiten de vaargeul waren het 

complete groene weilanden. 
Jammer dat er geen zeekoeien 
huizen in de Randmeren. Om 
12.00 uur aangemeerd in de 
passantenhaven van Almere.  
Justin en Melroy hadden de 
dag van hun leven. Ze mochten 
de hele middag de hulpjes van 
de havenmeester zijn en zelfs 
de sluis bedienen. 
’s Avonds werd onze klein-
zoon opgehaald door zijn ou-
ders en zusje en 
na een lekkere 
pannenkoek in 
het Pannenkoe-
kenschip was zijn 
Doerakavontuur 
voorbij. Bleven 
over onze licht-
matroosjes Justin 
en Xander. 
Donderdag 25 juli naar eiland 
De Schelp tegenover Naarden. 
Met wat dubbel liggen was er 
voor alle zeven Doerakken een 
plaatsje langs de wal. 
Het WOTTERHÛSKE – Guus 
en Grietje Boonstra – en LA 
VIE – met Harm en Sippy Pen, 
waren inmiddels vanuit Hee-
renveen begonnen aan de ach-
tervolging en hielden ons per 
mobiele telefoon op de hoogte 
van hun vorderingen. Dat ze de 
groep zouden inhalen was een 
feit, maar het waar en wanneer 
was nog een open vraag. 
Het water lokte en dapper be-
gonnen Robert, Nicolette en 
Door aan een zwemtocht rond 
het kleinste eiland, dwars door 
de wiervelden. Deze geslaagde 
poging werd uiteraard ook met 
applaus beloond. 
Toen het donker werd, werd 
door Xander, Justin onder su-
pervisie van Nicolette een 
prachtige zelfgemaakte water-
lelie met brandend kaarsje te 
water gelaten. Daarbij mochten 
de jongens  - en uiteraard ook 
de rest van de groep – een 
wens doen ….. Nee, aan nie-
mand vertellen, anders komt ie 

niet uit! Het lichtje dreef lang-
zaam de havenkom uit. 
Vrijdag 26 juli was het inmid-
dels al een gewoonte gewor-
den: om  08.00 uur  staken we 
van wal en over een haast 
spiegelglad IJ-meer  voeren we 
naar de Grote Zeesluis van 
Muiden. Daar werden we vlot 
geschut en via de Vecht en  
 
door Weesp lag de hele vloot  

al om 10.30 uur aangemeerd 
net voorbij de molen in de ? 
Prima douches daar en een 
zeer schappelijk liggeld. De 
bedoeling was om hier twee 
nachten te blijven, ruim tijd 
dus om nieuwe voorraad in te 
slaan en voor een gezin met 
kinderen was het natuurlijk 
fantastisch om de vuile was 
weg te brengen en die de vol-
gende dag weer schoon en 
gestreken op te kunnen halen. 
Zeker als er voor de volgende 
dag zware buien voorspeld 
worden. 
Maar eerst was er nog een 
warme en zwoele avond zodat 
we nog lang en gezellig bij 
elkaar konden zitten. 
Zaterdag 27 juli rond 13.00 uur 
kwam de voorspelde onweers-
bui met ruim een uur regen. 
Gelukkig zat de bemanning 
van Skomkop en Blauwe Lotus 
op dat tijdstip hoog en droog in 
het Muiderslot. 
Los Hernandos was inmiddels 
vertrokken naar Nieuwegein, 
vanwaar Pim later belde dat hij 
voor dinsdag en woensdag 
ligplaatsen besproken had voor 
de hele groep in de passanten-
haven van Vreeswijk.  



En om 17.00 uur kwam het 
langverwachte telefoontje: 
Wotterhûske en La Vie zijn 
aangekomen in Weesp, hebben 
een ligplaats in de Vecht en 
zullen zich de volgende mor-
gen aansluiten bij het konvooi. 
Zondag 28 juli vertrok het 
konvooi met vijf Doerakken 
richting eerste brug. Uitge-
zwaaid door de bemanning van 
de BO-LUS, die nu problemen 
heeft met het koelwater, en 
voor maandagmiddag een af-
spraak heeft gemaakt bij de 
Bruijn Jachtservice. 
Zodoende zijn we zelf zondag 
naar Muiden gefietst. Na al die 
leuke verhalen over het Mui-
derslot  van Justin wilden we 
dat met eigen ogen zien. Na 
een lekkere lunch op het terras 
bij de sluis – wat is het leuk 
om te zien hoe andere boot-
jesmensen dat doen(!) – wan-
delden we naar het slot. Gratis 
entree met de museumkaart. 
We kregen een leuke rondlei-
ding en zagen de roofvogel-
show op het binnenplein. De 
valkenierster betrok de kin-
deren er heel leuk bij en liet de 
valk rakelings over de hoofden 
van volwassenen en kinderen 
vliegen. Weer terug bij de 
boot, hebben we eerst de was 
opgehangen en zijn daarna 
naar het Amsterdam-
Rijnkanaal gefietst. Als we dus 
al het plan hadden om Utrecht 
links te laten liggen en een 
stuk over het kanaal te varen, 
dan zijn we daar heel vlug 
weer vanaf gestapt. Dat is écht 
wildwatervaren! Brrrrr…… 
Maandag 29 juli konden we op 
ons gemak douchen, ontbijten, 
de boot opruimen, water tan-
ken en richting brug varen. De 
brugwachter gaf net groen licht 
en binnen 10 minuten waren 
we drie bruggen gepasseerd en 
3 euro armer. Dat was een 
schijntje vergeleken bij wat we 

3 uur later bij de Bruijn Jacht-
service kwijt waren, maar toen  

 

konden we dan ook redelijk 
gerustgesteld weer verder va-
ren, de Vecht op rich-
ting Utrecht.  
We konden dus mel-
den dat we weer on-
derweg waren. 
Vanaf Muiden tot 
Nederhorst den Berg 
is de maximum snel-
heid 9 km. per uur en 
verder tot Utrecht 6 
km. Er wordt tot 2015 
gebaggerd in de ri-
vier, maar geluk- 

 
kig was er tegen 16.30 uur 
geen oponthoud en konden we 
ongehinderd doorvaren tot 
Vreeland……… daar zei de 
brugwachter dat de brug in 
Breukelen kapot was en dat we 
maar beter hier konden blijven 
liggen want verder dan Nieu-
wersluis zouden we toch niet 
kunnen komen. We besloten 

toch zo ver als kon door te 
varen en de brugwachter in 

Loenen vertelde des-
gevraagd dat de brug 
in Breukelen weer 
gemaakt was.  
Doorvaren dus! Al 
varend aardappels ge-
schild, gekookt , ge-
bakken en ……  opge-
geten.  
In Maarssen voeren 
we langs een andere 
groep Doerakkers op 

weg naar het lustrum. Zwaaien 
en doorvaren. Net voor 20.00  

 
uur aangemeerd in Oud Zuilen, 
een paar honderd meter voor 
de Plompbrug.  
Dinsdag 30 juli. Toen we tegen 
negenen naar de brug voeren 
kwamen we tot de ontdekking 
dat de LOBBES met Paul en 
Minie Oud en de BOREAS 
met Nancy en Erik de Wit daar 
ook overnacht hadden en ok op 
het punt stonden om weg te 
varen. Gezamenlijk zijn we 
verder gevaren. Paul en Minie 
waren zo vriendelijk om door 
Utrecht voorop te varen, aan-
gezien wij daar nog nooit ge-
weest waren.  
 
Dat was een hele belevenis. Bij 
één van de laatste bruggen nog 
een heel gedoe en gemanoeu-
vreer vanwege een aantal te-
genliggers, waarbij onze boeg-
schroef bleef hangen.  
 
 



 
Ad vertelde later dat hij niets 
van Utrecht gezien had omdat 
hij al zijn aandacht nodig had 
bij het sturen. Hierna was het 
wildwatervaren bij het over-
steken van het Amsterdam-
Rijnkanaal bijna een makkie.  
Terwijl de Lobbes en de Bore-
as doorvoeren hebben wij bij 
Jutfaas aangelegd om even wat 
te eten  en een Trouw te sco-
ren, wat overigens niet gelukt 
is. Toen door naar de passan-
tenhaven van Vreeswijk al-
waar we herenigd werden met 
de rest van onze groep en ken-
nis konden maken met Harm 
en Sippy Pen van de La Vie. 
Guus en Grietje van het 
Wotterhûske waren uiteraard 
oude bekenden. En ook was 
Joke aangemonsterd op de Los 
Hermanos. 
De ‘horror verhalen’ van de 
groep vlogen ons al gauw om 
de oren. Na een aanvankelijk 
rustige vaartocht door Utrecht 
met maar één tegenligger sloeg 
het noodlot toe en raakte de 
Johanna - van Janneke - zó 
ongelukkig een scherpe boom-
tak dat de kap van de boot over 
de volle breedte scheurde.  
Toen wij in Vreeswijk aan-
kwamen was deze al naar een 
zeilmakerij gebracht en zat 
Janneke onder een plastic zeil 
te bakken. En bij de Buffel – 
Nicolette – stond de stuurkabel 
op knappen. Die is vervangen 
door een monteur van de Bo-

tenwacht en het 
leed was weer 
geleden. 
Woensdag 31 
juli was weer 
een rustdag, die 
hadden we al-
lemaal wel ver-
diend na alle 
commotie. 
Voor ons een 
mooie gelegen-
heid om weer 
eens op de fiets 

te stappen. Over de dijk langs 
de Lek en met de pont over 
naar Culemborg waar de groep 
lustrumgangers lag die we eer-
der in Maarssen gezien had-
den. Een kop koffie gedronken 
boven in het havenrestaurant 
en toen verder gefietst naar 
Vianen en daar weer met de 
pont terug naar Vreeswijk. 
Donderdag 1 augustus lagen 
we om 09.00 uur voor de sluis 
en kregen toen te horen dat er 
pas na 11.00 uur geschut kon 
worden vanwege de lage wa-
terstand in de Lek. Terug naar 
de haven dan maar en na een 
kop koffie het oude dorp ver-
kennen. Het was al erg warm 
maar gelukkig was de ijssalon 
open. 
Tweede poging om 11.00 uur. 
Er lagen al veel boten, waar-
onder een stel Doerakken, te 
wachten. Een half uur later 
was het dan zo ver. Alle boten 
konden tegelijk geschut wor-
den dankzij de grote ronde 
sluiskom. De Lek overgesto-
ken en bijna allemaal de vol-
gende sluis in. Daar voeren we 
uit met de Skomkop langszij, 
die een gebroken gaskabel 
bleek te hebben. Met een rustig 
gangetje voeren we zo naar 
Arkel. Plan was doorvaren 
naar Leerdam maar daar was 
de haven nog niet klaar voor 
de ontvangst van alle Doerak-
ken, dus……. of we alsjeblieft 
in Arkel wilden blijven liggen. 

daar hebben we dus ligplaatsen 
besproken wat een heel goede 
beslissing bleek te zijn. Skom-
kop en Bo-Lus lagen dubbel 
direct naast de zwemtrap. Het 
was zo warm dat zelfs ik afge-
daald ben ik het koele water 
van de Linge en niet één maar 
zelfs twee keer. 
Te warm om zelfs maar aan 
koken te denken, dus Meindert 
en Ad om patat gestuurd naar 
het dorp, waarbij we er maar 
vanuit gingen dat zij beter be-
stand waren tegen de hitte. 
Vrijdag 2 augustus vertrokken 
Los Hermanos en Bo-Lus om 
10.15 naar Leerdam waar we 
’s middags de intake- en in-
formatiebalie zouden bezetten. 
De rest van de groep bleef nog 
en zou later die dag arriveren,  

 
zij konden nog lekker onder de  
bomen zitten en zwemmen.  
Maar door ons vroege vertrek 
hadden wij geen last van de 
zwemmende jeugd die het no-
dig vond om zich aan de 
langsvarende boten vast te 
klemmen. Dat gaf veel over-
last, zo erg dat de groep in 
aanvalsformatie ging varen en 
enige schippers met de pikhaak 
op de voorplecht stonden om 
de meest drieste aanvallers van 
zich af te slaan. Gelukkig zijn 
er aan beide kanten géén 
slachtoffers gevallen.  
Toen iedereen gearriveerd was, 
waren we klaar voor de viering 
van een bijzonder warm maar 
fantastisch lustrum!! 
 
Paula Buijs-Mersie, 
a.b. Doerak BO-LUS 


