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07.11 uur de start vanuit het Jachtengaatje in Lelystad. De Spi erop een gaan met die
banaan. Vlak voor de NEK [Hoorn] nog even echt uit het roer gelopen, maar dat mag de pret
niet drukken daarna maar voor voor Volendam het keuze moment de beste Baan 3 of
toch de mooiste Baan 1 "Bij mooi weer past een mooie baan", dat was het idee; dus naar
de P9. Nog 14 andere schepen zouden de zelfde keus maken, hetgeen meer was dan ik
dacht.

Om 11.16 uur bij de P9 [Durgerdam] De Schellingwouderburg ging direct draaien toen de
Swinde aan kwam. Daarna via de Oranjesluizen het IJ en Noordzeekanaal naar
de Baloeran [IJmuiden] Toen we het zeegat uit kwam stond er meer de 20KTS wind dus er
moest een ander voorzeil op derhalve terug naar de Seaport Marina, en het drietje weer
gezet. Om 16,56 uur weer koers gezet naar Den Helder, de stroom liep prima alleen de wind
had iets oostelijker gekund maar toch op een paar slagen de S11 gehaald om 20.16 uur de
stroming was enorm op dat moment maar toch kunnen passeren op ca. 10 a 15 meter. Via
de T5-MH2 en gigantisch golven naar de T12 Oude Schild. De zeilen gestreken en naar de
waddenhaven van Oude Schild. Hier trof ik zeker een 10 tal 200 Myls solisten aan. Gegeten,
een douche, een biertje en slapen, want om 07.15 was het weer opstaan voor de Trip naar
Kornwerderzand.
8.06 Uur de start bij de T12 voor een heel mooi trappetje op het wad [scheelt weer een
bezoek aan de sportschool] wel hard werken dus, maar altijd weer mooi zo’n trip op het Wad.
Na 2 uur en 50 min bij de sluis in Kornwerderzand.
Om 12.48 uur weer starten we weer bij Makkum VF-8 en via Hindeloopen, Den Oever en
weer Hindeloopen H2-W1 richting de sport A naar de VFB bij Stavoren daarna via de KRA naar de KG bij Enkhuizen voor een stop. Eten en een heerlijke douche. Nadat ik had aan
gelegd liepen ook Klaas Hart en René Klaassen ook binnen, dus een half uur later zaten we
gezellig aan een grote pot bier in het plaatselijke Café aan de haven. Na een heerlijke
nachtrust ontbijt om 10.06 uur bij de KG weer de baan vervolgen, naar de Rotterdamsehoek
[Lemmer]. Het vervelende was niet alleen het feit dat er weinig wind was maar ook de
richting nog steeds NO-O dus precies vanaf de richting van de boei. Ik stel zoals gebruikelijk

het waypoint in naar de NM2, maar wat bleek later: de boei was recent verlegd, dus nadat
René Klaasen mij belde moest ik weer terug naar de goede positie van de boei "shit
happens", maar nog bedankt René. [Deze zomer nog nieuwe Navionics kaarten geladen ra
ra]. Snel vergeten en met de spi op naar de EZ-C en daarna naar opvolgend de KG via
Urk UK 10 en de KH bij de Ketelbrug weer naar de KG. Gelijk door de Krabbersgat-sluis om
de aan de Markermeerkant voor anker te gaan, zo gezegd, zo gedaan; achter de sluis een
plekje gezocht tussen veel andere 200 Myls solisten. Na een krabbend anker om 21.15 uur
toch een goede positie gevonden. Eten en een paar uur slapen want de wekker ging we om
03.00 uur voor het laatste stukkie van ca. 10 NM via de Sport G-NEK naar de finish bij de
Sport I op Zaterdagmorgen 06.27 uur. Een solo high five, opgelucht maar ook een
gevoel van jammer, het is weer klaar. Gelijk op naar de Bataviahaven voor het ontbijt en
misschien wel een kort tukkie na zo'n kort nachtje. Het was weer geweldig, het weer hielp
daarbij natuurlijk maar ook de baan 1 was weer avontuurlijk. Zeilcollega's bedankt vooral de
baan 1 zeilers natuurlijk Klaas Jan / Ronald / René . Weer een geweldig event bestuur ga
zo door volgend jaar hopelijk weer van de partij.
Groet Gert Jan Koele
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