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A. Inlezen                                   

 

Na een solo kusthop tocht met de “BEAR” naar Noord-Frankrijk in de zomer van 2015 was 

het plan voor 2016 om een oversteek te maken naar Engeland. De tocht plannen begint met 

zoeken naar nuttige informatie. In diverse boeken, tijdschriften en op het internet is veel 

informatie te vinden met betrekking tot het oversteken naar Engeland. 

Geraadpleegd en nuttig waren artikelen over het oversteken van de shipping lanes, 

geadviseerde routes, aanloophavens, kaarten en nachtzeilen. Verdere informatie over 

ervaringen etc. waren zo uiteenlopend dat deze geen grote invloed op de voorbereiding 

hebben gehad. 

Genomen beslissingen op basis van het inlezen waren: 

 Dat het reisdoel Ramsgate zou worden, volgens de info relatief eenvoudig aan te 

varen. 

 Solo en gedeeltelijk   ’s nachts naar België te varen, maar de werkelijke oversteek bij 

daglicht en met “extra ogen” aan boord. 

 De   shipping lanes oversteken via Ruytingen noord, Sandettie oost en van Sandettie 

west naar Mid Falls. Dan in een rechte lijn naar Ramsgate. 

 Terug via dezelfde route. 

 

 



                                               

B. Uitrusting boot 

                            

Na aanschaf in 2009 van de   Hurley 800 “Mayana” is zij eerst omgedoopt naar de bootnaam  

 

De afgelopen jaren is de “BEAR” binnen en buiten volledig aangepast en omgebouwd om 

langer tochten op ruimer water te maken, solo of double handed.  Naast het varen en 

regulier onderhoud een hobby op zich. 

Binnen zijn de grootste veranderingen. Een afgescheiden natte cel, verlengd bed in de 

voorpiek, een zithoek met stoeltjes en een compacte keuken met oven, koffiezetapparaat, 

stromend water en een koelkast. Qua installatie zijn er twee gescheiden 100Ah accu’s met 

een walstroomlader geplaatst. Bedrading en schakel/zekering-panelen zijn vervangen en 

uitgebreid.  Verder is er een 12-220volt 850 Watt omvormer geïnstalleerd. Ten behoeve van 

de kookunit is er een gasinstallatie met bun geplaatst.                                                            

Buiten zijn o.a. alle lijnen en stoppers vervangen. Een extra voorstag op een boegplateau, 

extra trimlijnen aangebracht en een Raymarine stuurautomaat geplaatst.  

                                                                                                                       



C. Uitrusting bemanning 

Ondanks dat er met de “BEAR” voornamelijk solo gevaren wordt zijn er standaard twee 

coastal zeilpakken en automatische reddingsvesten met lifelines aan boord. Ten behoeve 

van eventueel extra opstappers zijn er ook nog traditionele vesten aan boord. Ook aan twee 

paar zeilhandschoenen en extra schoeisel is gedacht. 

Ten behoeve van visuele waarnemingen zijn er een grote en kleine verrekijker aan boord. 

Aangezien de oversteek met twee opvarenden gemaakt zou gaan worden waren er voor de 

uitrusting geen extra maatregelen nodig. 

D. Navigatiemiddelen 

Voor de elektronische navigatie is er aan het kajuitluik een iroko beugel gemaakt waarop 

een 4” Garmin kaartplotter met dieptemeter en een I-padsteun gemonteerd zijn. Op de I-

pad draait als back-up navionics. 

   

Een Clipper dieptemeter, Clipper AIS-ontvanger en Raymarine stuurautomaat maken de 

elektronica af. Als back-up draait er ook nog een mechanisch log door het water. Op het 

verlanglijstje staat nog wel een windmeter . 

 

 



 

 

                                                                                                                   

E. Veiligheid 

Om problemen voor te zijn hebben we in twee sessies de navigatieverlichting en de 

marifoonantenne, beide inclusief bekabeling vervangen. 

Ook is de SOLAS checklist van de kustzeilers afgewerkt, EHBO doos, noodvuurwerk, 

brandblussers, blusdeken, marifoon en noodmarifoon, reddingsvlot, werplijn, hoefijzer ect. 

Om snel te kunnen handelen bij storingen zijn er van diverse gebruiksaanwijzingen 

samenvattingen gemaakt en geplastificeerd aan boord genomen. 

Verder is zijn er ten behoeve van de veiligheid verschillende “ideale” vertrekdagen in de 

agenda aangekruist, waaruit op basis van het weerbericht een keuze gemaakt is. 

Om niet te hoeven zoeken in een noodsituatie is de geplande route met watervaste stift op 

de Imray C30 kaart uitgezet. 

                                                                                                              



                                                                                   

F. Kaarten en documenten 

Naast elektronische navigatiemiddelen zijn er als back-up en naleesmiddelen diverse 

papieren kaarten en boeken aan boord gehaald. 

Kaarten: 

Noordzee kaarten uit de 1800 serie.  

Zeeland kaarten uit de 1800 serie. 

Imray C30 kaart van het kanaal. 

Een uitschuifbare stroomwijzer van de Noordzee. 

Boeken: 

Reeds almanak. 

Henk Bezemer vaarwijzer van het kanaal. 

ANWB almanak 1 en 2 en het cursusboek marifonie. 

Documenten: 

Internationaal eigendomsbewijs. 

Marifooncertificaat. 

Internationaal verzekeringsbewijs. 

BTW verklaring.  

Paspoorten. 

 

 



 

G. Eten en drinken 

Het uitzoeken wat er nodig is aan eten en drinken, bleek de moeilijkste opgave in de 

voorbereiding van de trip. Uiteindelijk is de helft van onze voorraad weer mee huiswaarts 

gevaren. 

Goed ontbijten en regelmatig eten en drinken tijdens het varen waren de uitgangspunten bij 

het boodschappen doen. Voor ’s avonds is er gerekend op uit eten en bij elke haven is er wel 

een super in de buurt. 

Dus, ontbijt met eieren en spek op afbakbrood. 

En onderweg, naar veel gelezen advies, zouden we handig en lekker voor elk vertrek een 

thermoskan koffiezetten voor onderweg. Daarnaast,  snacks, koeken, worstjes, sappies en 

water onder handbereik. Tussen de middag stond een warme lunch met afbakbroodjes, 

knakworsten en soep op het menu.  

Voor avondeten en ’s avonds maaltijdsoepen, pasta, chips, noten, bier en Famous Bob. 

                                                                  

               



 

H. Route uitzetten 

Uitgangspunten bij het uitzetten van de route waren snelheid 4a5 knopen per uur en 16 uur 

varen per dag, dat is max 80 mijl. Sluizen + 1 uur. En een totale trip duur , inclusief 1 dag 

passagieren in Engeland, van 3 vrije dagen en een weekend. Eerste en laatste dag solo, de 

oversteek met zijn tweeën. 

Op de kaart met een schaallat, op Navionics met de digitale passer en op Garmin SD-kaart  

via homeport zijn met die uitgangspunten de vaardagen uitgezet en vergeleken. 

Er zijn verschillende opties om naar België te komen bekeken. 

Binnendoor Hollands Diep, Volkenrak, Oosterschelde, Zeeland uit via de Roompot, over zee 

verder naar Blankenberge. Dit bleek binnen de uitgangspunten niet haalbaar. 

Over het Haringvliet, door de Goerese sluis, over zee naar België was ook binnen de 

uitgangspunten niet haalbaar. Maar door 1 dag eerder ’s avonds al tot achter de Goerese 

sluis te varen, zou deze optie wel haalbaar zijn. Het scheelt theoretisch 3-4 uur op de eerste 

dag. Dan zou onder gunstige omstandigheden zelfs Nieuwpoort te bevaren zijn. Smokkelen 

met de tijd, maar niet met de vrije dagen . 

Dag 2: 

Behalve varen was ook het opstappen van Bob een factor om mee te rekenen. Hij moest met 

de trein uit Antwerpen komen, dan is het Mercatordok in Oostende het beste te bereiken. 

En Ramsgate is vanuit Oostende binnen onze criteria te bevaren. 

Dag 3: 

Wensenlijstje Bob “Engels ontbijt” en sfeer proeven. Verder dagje in de relaxstand. 

Dag 4 en 5:   Zelfde weg terug? 

 



Vervolg Route uitzetten 

 Na deze beslissingen werd de route uitgezet op de kaart, de I-pad en via Homeport op de SD 

kaart van de Garmin. Alternatieve en uitwijkroutes zijn ook opgenomen. 

Haveninfo van de Belgische havens, Ramsgate, Dover maar ook Duinkerke hebben we 

opgezocht en opgeslagen. 

Ook getijden, stroomtabellen en ideale vertrek/aankomsttijden zijn in kaart gebracht. 

Diverse “nuttige” digitale artikelen afgedrukt en samen met papieren artikelen in plastic 

mappen gearchiveerd. 

Met de getijdentabel hebben we twee mogelijke vertrek weekeinden uitgezocht rond de 

langste dag, afhankelijk van de weervooruitzichten zouden we een keuze maken. 

Als controlemogelijkheid hebben we de routes in een tabel met afstanden, theoretische 

aankomsttijden en belangrijke marifoonkanalen gezet en afgedrukt. 

Van de complete voorbereiding zijn controlelijsten gemaakt om af te vinken voor vertrek. 

a. Documenten 

b. Kleding en toiletspullen 

c. Boodschappen 

d. Handige sites, artikelen en telefoonnummers. 

e. Uitgeschreven routes met marifoonkanalen. 

Als laatste: Gas voor koken, check van de accu’s en voldoende diesel voor de motor. 

Oor de zekerheid hebben we de in gebruik zijnde 5kg gasfles vervangen door een volle. 

De twee 100Ah accu’s per stuk aan de oplader gezet voor optimale lading, gecontroleerd 

met multi/volt-meter. 

Als dieselvoorraad is er een vaste tank met een inhoud van 25 liter, daarmee zou Ramsgate 

met 75% inzet bereikbaar moeten zijn, voor 100% inzet zou theoretisch een jerrycan van 5-

10 liter extra voldoende zijn, die hebben we meegenomen. Omdat er vele horrorverhalen 

over Engelse rode diesel in omloop zijn hebben we voor de terugreis nog een jerrycan van 25 

liter en een, handig voor eventueel op zee bijvullen, 5 liter jerrycan aan boord genomen. Zo 

hebben we, rekenkundig, voldoende brandstof voor de hele trip. 

Niet genoemd maar wel aan boord, reserveonderdelen voor de motor en reserve zeilen. 

 



                                           

 

I. De tocht  

 

1. Het vertrek vanuit de thuishaven:  

Onze eerste “ideale” vertrekdatum viel letterlijk in het water door een slechte 

weersverwachting, die achteraf best meeviel natuurlijk. Voor het tweede geplande 

weekeinde was de voorspelling redelijk tot gunstig.  

Dus woensdag 19 juli om vier uur ‘s middags aankomst op de boot, de voorbereidingen 

waren allemaal het weekend vooraf gedaan. Nu hoefde alleen de boodschappen en 

kleding aan boord worden genomen en de diverse checklists ten overvloede worden 

nagelopen. Iets na vijf uur was de afvaart onder ideale omstandigheden, zon, zo’n 22 

graden met een licht westen windje. Rond negen uur lag de “BEAR” langszij de Valkyrie 

in de buitenhaven achter de Goerese sluis. 

 

 

 
 



                        

 

I. De tocht   

 

2. Van de Goerese sluis naar Oostende:  

Het weerbericht gaf een zonnige dag met westenwind kracht drie.  En de getijdentabel 

een ideaal vertrekmoment van vijf uur ’s ochtends. Theoretische tijdstip van aankomst in 

Oostende tussen zes en zeven uur  ’s avonds.  

De wekker ging om half vijf. Koffie gemaakt, broodjes gegeten en dagvoorraad onder 

handbereik opgeslagen.  

Het vertrek, solo in het donker, was het eerste memorabele “het avontuur gaat echt 

plaatsvinden” moment. Twijfels of alles goed voorbereid was, de tocht is ten slotte wel 

secuur maar autodidactisch uitgezet. Zou het echt leuk zou zijn, geen back-up meer om 

te raadplegen. Is het allemaal te doen? Uiteindelijk is de “BEAR” maar een klein 

scheepje. Alleen in het donker met al die gedachten was wel een onvoorzien zwaar 

moment. Maar nadat de landvasten gelost waren verdwenen die twijfels naar de 

achtergrond.  

Een prachtige zonopkomst en na drie uur varen een bezeilbare koers richting Oostende 

hebben de rest van de twijfel over de haalbaarheid van de tocht weggenomen. 

                                   



  

I.De tocht  

Met een mooi aan de windse koers richting België. De hele ochtend geen andere boten in 

het zicht gehad, enkel een eenzame vissersboot op flinke afstand achterlangs kruisend 

waargenomen.  

                                                                                                        

 

Tot het kruisen van de aanvaarroute naar Antwerpen, de eerste serieuze uitdaging van de 

tocht. Daar voeren flink wat grote jongens met een even flinke vaart. Gelukkig helder weer 

en dus goed zicht.  

                                                                                      



                        

I. De tocht  

Ongeveer vanaf het kruisen van de Oosterschelde tot na Zeebrugge was het een af en aan 

van grote zeeschepen, niet bedreigend dichtbij, maar ook niet geruststellend ver weg. 

 

Ook het weer was niet continu zoals voorspeld. Na een stralende ochtend trok het in het 

begin van de middag wat dicht, om tegen het einde van diezelfde middag weer open te 

breken. En om vervolgens als een stralende avond te eindigen. De wind draaide naar schuin 

vanachter zodat het laatste stuk de bolle jan bijgezet kon worden, dat compenseerde voor 

de, inmiddels tot tegen gedraaide, stroom. Rond zes uur was Oostende in het zicht, kon de 

motor worden gestart en de zeilen gestreken. 

                                                                                                                               



 

I. De tocht  

Rond half zeven lag de “BEAR” in de sluis van het Mercatordok in Oostende.  

”Missie deel 1 geslaagd”. Een geruststellende gedachte: Voor de eerste dag van de geplande 

tocht klopte de uitgewerkte voorbereiding exact. De haven zelf viel wat tegen, veel 

geluidsoverlast van de nabij gelegen werkpontons voor de aanleg van windmolenparken 

voor de kust. 

                                                                                                                        

 

Tegen negen uur ‘s avonds kwam opstapper Bob met de trein aan in Oostende, handig een 

station aan de haven. En dan toch nog elkaar mislopen, ik stond bij de trein en Bob bij de 

boot. Gelukkig hebben we mobieltjes. Nog wat gegeten in de stad, wekker op half zeven  

gezet en daarna onder de wol. Klaar voor de oversteek. 



 

I. De tocht  

3. De oversteek van Oostende naar Ramsgate: 

Prachtig weer, licht bewolkt, wind west kracht drie bij vertrek met een voorspelde 

afnemende naar zuid draaiende wind in de loop van de dag. Geplande vertrektijd half acht, 

maar door het via de marifoon onbereikbaar zijn van de sluiswachter vertrokken we een half 

uur later. We waren om half negen op zee, op koers naar Ruytingen noord. Hoewel we de 

tocht minutieus hadden uitgezet en voorbereid bleef de tocht “onbekend terrein”. We 

bleven tussentijds onze positie, snelheid en ETA controleren, vooral de afstand naar 

Ruytingen noord leek eindeloos. 

 



 

I.  De tocht 
 

Ook eindeloos bleek het zicht op de Franse kust, zeker vanuit Oostende vaar je eerst een 

hele tijd schuinweg langs de kust. De verwachte stress van de shipping lanes was bij de 

eerste oversteek naar Sandettie oost niet onterecht. Tien grote schepen die ons met grote 

snelheid van nabij kruisten op een zone van 6 mijl, dat was meer dan een uur billenknijpen. 

Maar ineens ben je toch midden op zee, geen land te zien naar welke kant je kijkt. Een 

onverwacht intens gevoel van vrijheid was de beloning. 

Ook onverwacht en verwarrend was de wisselende tijdsaanduiding op de Garmin, gelukkig 

raakte de I-pad niet van slag. 

De tweede lane bleek een eitje, slechts vier schepen en geen enkele kwam zo dichtbij dat wij 

de scheepsnaam konden lezen. 

                     
 

Heel ver weg kwam de kust weer in het zicht, steeds een beetje duidelijker. Maar toen, in 

het zicht van de haven, gingen we toch aan onze geplande route twijfelen en kozen 

handmatig een andere koers. Dat halfuurtje verkeerde koers  moesten we betalen met 

stroom en wind tegen. En duurde het zeker een uur extra om de haven van Ramsgate te 

bereiken. 



 

 

 

I. De tocht  

Om acht uur “onze tijd” liepen we de haven van Ramsgate binnen. Weer zonder 

noemenswaardige tegenslag binnen de vooraf geplande tijd. Trots, moe en voldaan. En met 

ons neus in de boter. Het was Ramsgate week!!  Aanmeren, aanmelden, aan tafel en 

mengen onder de eilanders. Zwaar, maar we hadden geen keus   

                     

    



 

I. De tocht  

4. Dagje passagieren in Ramsgate: 

Na een hele dag varen en een flinke avond cultuursnuiven stond voor dag 3 relaxen en 

bijkomen op het programma. ’s Morgens fris en fruitig douchen in het prima badgebouw van 

de haven. Vervolgens onder een heerlijk zonnetje aan ons cholesterol werken met een full 

English breakfast. Beetje ronddolen, marktje, boulevard, beetje dollen met de natives.

                           

 

 



 

I. De tocht  

Hele dag beetje toeristisch meedoen, hapje, bakkie, ijsje, kijken, kijken, niks kopen. Behalve 

dan het op een na lelijkste souvenir van Ramsgate voor het thuisfront. De eigenaar van de 

souvenirwinkel wilde namelijk het lelijkste souvenir, zijn vrouw, niet verkopen.  

Doordat het feestweek was, hoefden we ons niet te vervelen. Er was er van alles te doen. Op 

het strand was zelfs een heus operaconcert.                                                                     

                                 

’s Avonds op het terras langs de haven hebben we nog even nageblust. Gezellig tot een 

sirene ons liet realiseren dat zo’n tripje wel degelijk een serieuze onderneming is. 

Een oproep voor een lifeboat launch schalde vanuit speakers door de haven. De 

terrasbediening bij elke uitspanning maande alle mensen van straat te gaan om auto’s met 

redders vrij baan te geven. Van achter ons tafeltje konden we in het felle licht van het  

lifeboat station zien hoe snel de reddingsboten bemand waren en met een noodvaart 

uitvoeren voor een “search and rescue” op zee. We hebben de indruk verwerkt, gegist wat 

er gebeurd zou kunnen zijn. En wat gekletst over de overlevingskans bij een Man Over Boord 

situatie op zee.  “Van de boot is dood”. Even met de beide benen op de grond. 



 

 I. De tocht  

 

5. Van Ramsgate naar Blankenberghe: 

De wekker ging om half zeven onze tijd, ontbijten foerage voor onderweg klaar gemaakt. 

Even naar het havenhoofd gelopen en gekeken naar de zeegang en wind, kloppen de 

voorspellingen? Windje zuid kracht vier “halve wind”, rustig eerst gestart met grootzeil en 

fok, de bolle jan klaar gelegd om te hijsen. Eigenlijk gelijk op open zee werd die gezet. Met 

een beheersbare helling liepen we boven de rompsnelheid weg van Ramsgate. Mooi hoeveel 

zekerder we vertrokken door onze ervaring op de heenreis. 

 

       

 

Aan stuurboord van ons, heel in de verte, zagen we “the white cliffs of Dover”. Aan 

bakboord werden we na een mijl of 10 vanaf Ramsgate opgelopen door een ander zeiljacht. 

Het gaf een mooie indruk hoe wij zelf door de zee koersten richting shipping lanes. 



   

   I. De tocht  

In de westelijke lanes waren ook op de terugreis geen schepen die nabij kruisten, parallel aan de 

oostelijke lane over de Sandettie bank leek die wederom een uitdaging te worden. Het viel mee. 

Maar doordat de zuidenwind flink aantrok en daarmee een serieuze deining veroorzaakte stuiterden 

we met volle vaart dwars over de lane. Door de stroming werden we wel “verkeerd” naar het zuiden 

weggezet. Na de lane met stroom naar het zuiden en de wind recht vanachter maakten we nog 

nauwelijks voortgang richting ons doel Oostende.  

 

Na een uur “dobberen” hebben we overlegd, de stroomkaarten en koers bestudeerd, misschien 

konden we beter naar Nieuwpoort uitwijken. Uiteindelijk hebben we dat toch niet gedaan. Tot de 

kentering van de stroom hebben we oost gekoerst, om na de kentering op de motor en bolle jan   

noordoost te koersen. Dat ging uiteindelijk zo snel dat we zelfs tot Blankenberghe gekomen zijn. Daar 

voeren we om half acht ’s avonds binnen. Wederom trots en voldaan, oversteek en retour volbracht.  

Eten, Bob naar de trein, douchen en pitten, er lag nog een lange dag in het verschiet. 

 



 

I. De tocht  

6. van Blankenberghe naar het Haringvliet: 

Op zee vanuit Ramsgate naar Blankenberghe hebben we nauwelijks een ander jacht gezien, die lagen 

allemaal in Blankenberghe, althans zo leek het. Het gevolg was dat de “BEAR” langszij voor het 

havenkantoor op een, zelfs voor een Hurley 800, te krappe plek lag. Een hele uitdaging om solo om 

vijf uur ’s ochtens   zonder aanvaring te vertrekken. Maar het lukte, nagestaard door een 

slaapdronken verontruste buurman voer de “BEAR” om kwart over vijf richting zee. 

Op zee was het niet alleen nog donker, maar door motregen was het zicht nog minder. Met een 

vlagerig draaiende zuidwestenwind, flinke golfslag en veel zeeschepen was het een lastige passage 

langs Zeebrugge. In twee uur werden fok, bolle jan en grootzeil meerder malen gehesen en 

gestreken. Toen het grootzeil ook nog scheurde heb ik de beslissing genomen bij de Roompot naar 

binnen te gaan en binnendoor terug te varen. Eerst tot halverwege de Oosterschelde op de motor, 

daarna met reserve grootzeil en bolle jan met steeds lekkerder weer naar de thuishaven. 

                        

’s Avonds om half negen, missie volbracht.  



 

J. De evaluatie. 

Natuurlijk hadden we prachtig weer, maar we hadden onze trip daar ook op gepland. 

Natuurlijk zijn er al duizenden schepen overgevaren naar Ramsgate, maar wij nu ook. 

Natuurlijk heeft Ramgate een eenvoudige aanloop, maar je moet er wel eerst komen. 

Altijd kan alles beter, maar wat aan deze tocht beter had gekund kunnen wij niet verzinnen. 

 

Uiteindelijk hebben we een berg werk aan de voorbereiding gehad, maar die voorbereiding 

heeft zich uitbetaald in een onvergetelijk avontuur dat smaakt naar meer. Met de ervaring 

opgedaan met deze oversteek, gaan volgende oversteken zeker komen. 

De komende winter komen de kaarten, reisverhalen en ervaringen van anderen zeker weer 

op tafel om plannen maken voor de komende zomertocht. Een heel etmaal doorzeilen naar 

Lowestoft, Harwich, of Londen misschien? Goed voorbereid zijn de mogelijkheden eindeloos. 

En er zijn ook nog oneindig veel lelijke souvenirs te scoren . 

 

 


