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Dijk 80 (ingang hoek Venedie) in Enkhuizen
www.thedubliner.nl

Irish Pub - The Dubliner

Word redder aan de wal
Tel. 0255 548 454

Bij eetcafé Dikke Mik gelegen aan de 
binnenhaven van Enkhuizen, kunt u 

ongedwongen lekker eten en een biertje 
drinken binnen of op het terras.

Daghap 5 7,- (ma. t/m vr.) OP=OP 
10x Daghap Strippenkaart 3 55,-.

telefoon 0228 31 64 04 
(reserveren kan teleurstellingen voorkomen) www.wrakkenmuseum.nl

    

’s Werelds grootste collectie flessenscheepjes 
in het ‘Spuihuisje’ vlakbij de Drommedaris. 

Zuiderspui 1, Enkhuizen

Ook deze krant wordt naar alle 
tevredenheid gedrukt door:

Rooseveltstraat 14/M
2321 BM  Leiden
Tel: 071 5128770

Durge Geeft ook Vorm aan deze krant.

Voor informatie:  tel. 0228 - 315 013 of kijk opBel 06 - 53 77 59 68 of mail naar journaal@vhzc.nl 

De grootste had 
een lengte van 150 
voet (42,45 meter), 
daarna kwam die 
van 138 voet (39,05 
meter) en het 
kleinste was 130 
voet (36,80 meter). 
In 1626 werd 
overeenstemming 
bereikt over een grootste lengte van 160 voet 
(45,28 meter), alleen Zeeland mocht tot 170 
voet (48,11 meter) bouwen. We hebben het hier 
over de romplengte.

Daarbij nog andere indrukwekkende afmetingen:
Lengte over alles: 60 meter 
Breed:  tot 12 meter
Vrijboord:  3 meter 
Diepgang:  3 - 4 meter
Hoogte masten:  45 - 50 meter
Zeilen:  2000 - 2400 m2

Lijnen/touwwerk: 4 km 

  2009

   September  
4-6 sept. / Rond- en Platbodem NK / Monnickendam

11-13 sept. / Nazomeren in Oud Lemmer / Lemmer

12-13 sept. / 149e Hardzeildagen - Merkeweds. / Grou

12-13 sept. / Botter- en Monumentendagen / Elburg

18-20 sept. / Kotterweekend / Enkhuizen

18-20 sept. / OGA - Ned. Sluitingstocht / Hoorn

   Oktober  
2-3 okt. / Leidens Ontzet / Leiden

3-4 okt. / Friese Hoekrace / Lemmer

10-11 okt. / Klipperrace / Enkhuizen 

16-19 okt. / Kuiper Brandaris Race / Harlingen - Terschelling 

16-19 okt. / Internationaal Shantyfestival / Workum 

17 okt. / Rondje Tiengemeten / Willemstad - Zeeland

17-25 okt. / Strontrace / Workum - Warmond - Workum 

17-25 okt. / Beurtveer / Workum 

19-24 okt. / Visserijdagen Workum / Workum 

24-25 okt. / Bontekoe Race / Hoorn 

24-25 okt. / Muider Hardzeildagen / Muiden 

31 okt. / Steile Bank race / Lemmer

   November  
2-7 nov. / Slag in de Rondte / Harlingen 

6-8 nov. / Klassieke Schepen (beurs) / Enkhuizen 

7-8 nov. / Nationale Waddenrace / Harlingen

   December  
19-20 dec. / Winterwelvaart / Groningen

24-26 dec. / Kerstfeest op Terschelling 

27 dec.-1 jan. 2010 / Oud & Nieuw op Terschelling 

  2010

11-20 juni / Oerol 2010 / Terschelling 

19-23 aug. / Sail Amsterdam Amsterdam 2010

(onder voorbehoud van opmaak- en drukfouten)

Wat zijn ‘bossen’ aan boord?
Voor het antwoord zie pagina 2.

Was ist ein Speigatt?
Für die Antwort siehe Seite 2.

Delfzijl, 22 - 26 augustus 2009

Het motto van Delfsail was Dit jaar 
‘meet tHe worlD at Delfsail 2009’

Na enige aarzeling maar met een uiterst 
plezierige herinnering aan de tocht met 

de Quo Vadis tijdens Sail-Amsterdam in 2005 
heb ik ook dit jaar besloten om het avontuur 
aan te gaan. Nou daar heb ik beslist geen 
spijt van!!

Al bij de ontvangst aan boord in Enkhuizen viel 
er het nodige te beleven. Er werd daar volop 
genoten van de ‘Drakenbootrace’ langs de 
Gependam te Enkhuizen. Hoewel ik me hier 
niets bij kon bedenken bleek het hier om een 
groot jaarlijks spektakel te gaan met internatio-
nale allure. Direct daarna gingen de trossen los 
en op naar Delfzijl. De schipper wilde de tocht 
wel voortzetten maar een uiterst stipte sluis-
wachter weigerde om 5 minuten na diensttijd 
ons doorgang te verlenen. Dan maar Lemmer 
was het besluit om de volgende dag vroeg door 
de desbetreffende sluis en na het strijken van de 
mast de route richting Delfzijl voort te zetten. 
We waren er nog lang niet. Gelukkig viel er ook 

veel te zien vanaf het water van het prachtige 
Friese landschap. In verband met de ‘halve 
vlootdagen’ werd er eerst koers gezet naar 
Groningen om vervolgens de dag daarna verder 
te varen naar Hoogezand-Sappemeer. De 
ontvangst daar was bijna ontroerend. Geweldige 
vrijwilligers loodsden het schip langs een drietal 
coasters naar de uiteindelijke ligplaats. Hiertoe 
werd gebruik gemaakt voor het aanleggen aan 
een boom en een verkeersbord. (Nog veel dank 
hiervoor Eddy en Marja: grandioos). De 
organisatie was net als vorig jaar goed, gastvrij 
en heel plezierig. Volop genieten daar. 

Historische scheepswerf
De volgende dag werden wij uitgenodigd voor 
een bezoek aan de (Stichting) Historische 
Scheepswerf Hoogezand-Sappemeer, de 
scheepswerf Wolthuis en een rondrit in een 
klassieke bus door de veenlanden van 
Groningen. De werf wordt momenteel 
gerestaureerd en teruggebracht in de historische 
staat, met dezelfde moeite wordt alvast 
tussendoor het eerste schip, de Hasselteraak 
‘Dankbaarheid’ flink onder handen genomen. 
Zie verderop in dit Journaal ‘Op de loopplank’. 
Een bezoek aan de werf is meer dan de moeite 
waard!

Richting Nieuwe Statenzijl
Hier en aansluitend kon alvast kennis gemaakt 
worden met andere schepen, schippers en 
bemanning die als uiteindelijke bestemming 
DelfSail hadden. Dit ging uitstekend onder 
genot van hapje en drankje in het tijdelijke 

havenkantoor en gebouw dat o.a. tevens dienst 
doet als galerie in Hoogezand. Prima idee als 
opwarmer van ondermeer Marjon Edzes 
(voorzitter van ‘Watervloot’) en Joop Boertjens 
(wethouder te Delfzijl) en natuurlijk Rolf van 
der Mark van de Groninger tjalk VIOD, ons 
contactpersoon en commissievoorzitter van het 
‘Varend Erfgoed’ gedurende DelfSail 2009. 
De volgende dag vertrokken wij achter een 
aantal andere schepen richting Nieuwe 
Statenzijl. Maar eerst door het Winschoterdiep 
via Zuidbroek, Scheemda, Winschoten naar 
Nieuwe Schans. 

In de 17e eeuw waren Spiegelretourschepen 
voor het transport het meest belangrijkste 

scheepstype. Daarom wordt dit type in de 
originele bronnen vaak niet apart genoemd, 
in tegenstelling tot andere scheepstypen. Qua 
uiterlijk verschilden de spiegelretourschepen 
niet veel van de oorlogsschepen van de 
Republiek der Nederlanden. Zij waren over 
het algemeen bewapend met hetzelfde type 
kanon, maar minder in aantal. In tijden van 
nood konden deze schepen dan ook worden 
afgestaan aan de Admiraliteiten. Spiegel (*1)

De meeste grote schepen van de Compagnie 
waren voorzien van een zonnedek voor de 
kampanje en een luchtververser op het halfdek, 
bijzonderheden die algemeen waren op deze 
schepen die de tropen moesten bevaren. De 
spiegelretourschepen hadden niet alleen een 
grote ladingcapaciteit, maar waren ook geschikt 
om passagiers te vervoeren. Het waren driemas-
ters, waarvan de fokke- en grotemast onder-, 
mars- en bramzeilen voerden; de bezaansmast 
was getuigd met een kruiszeil en een langs-
scheeps Latijns zeil. Aan de boegspriet werd een 
blinde gevoerd. Aan het eind van de 17e eeuw 
werd de blinde vervangen door een boven-
blindezeil, dat gedragen werd door een 
kluiverboom. Kenmerkend voor deze schepen is 
het galjoen (*2), dat in de loop van de 17e eeuw 
van 1 / 5 scheepslengte werd teruggebracht tot 
1 / 8 en minder. Vanuit het galjoen werden de 
zeilen van de boegspriet bediend. Dit belang-
rijke VOC-schip was door het dagelijks bestuur 
van de VOC in 1614 verdeeld in drie klassen. 

Delf Sail 2009   Foto: Peter  Hoogezand   Foto: Nina  

Spiegel Achtersteven met zijgalerij

Model Spiegelretourschip

Past dat wel?   Foto Nina  

> Vervolg op pagina 2.

> Vervolg op pagina 2.

F iete Fischer, de Kröger vun dat 
Hobengasthuus, har jümmer een Barg 

Kreihnschiet vör. So har he in Sommer in de 
Musikbox Wiehnachtsleeder. De wörn denn 
afspeelt, wenn veel fremde Lüüd in sin Kroog 
seeten. So weer dat een Sünndagnohmeddag 
ok, dörtig Grod in Schatten, de Kroog vull bit 
op de letzte Platz un dorto ‘Stille Nacht’ un 
‘Süßer die Glocken’!

De Fremden funnen dat gorni so lustig. Een 
Familie ut Bayern wör recht gnatschig un frogte 
Fiete watt dat sull. ‘Tscha’, seegt he, ‘dat is so, 
de ganzen Lüüd, de hier an Tresen sitt, sünd 
allns Fischers. De föhrt hüüt Nacht los to fischen 
un komt eerst wiet noh Wiehnachten weer no 
Huus. Dorüm fiert se hüüt al mol dat Fest’! Oh, 
watt hebbt se de Fischerslüüd beduurt. So een 
lange Reis, dat harn se ni dacht, dat man mit 
son lütte Kutters so lang op See blieven müß. 
‘Jo, jo’, seegt Fiete, ‘dat Leven an de Küst is ni so 
eenfach, ji künnt ok geern mol een för de Lüüd 
utgeven’! Dat hebbt se denn ok mokt un harn to 
Huus düchtig watt to vertellen. Se harn mitten 
in Hochsommer Wiehnachten in Eckernför 
fiert!!!

Wolf-Dieter ‘Bübi’ Gerdau, Eckernförde

Deze steek wordt gebruikt om twee 
einden touw van gelijke dikte aan 

elkaar te knopen. Als er veel kracht op deze 
knoop komt, kan beter gekozen worden voor 
een schootsteek: de platte knoop is zeer 
moeilijk los te maken, als er grote kracht op 
gekomen is. Het wordt o.a. gebruikt bij het 
‘reven van het zeil’ (bij harde wind het zeil 
kleiner maken d.m.v. oprollen en met een 
platte knoop bij elkaar binden). 

Der Knoten hält unter Spannung, kann 
sich aber falls kein Zug besteht wieder 

lösen. Daher ist er zum festmachen von 
Boten beim Segeln nicht zu empfehlen. 
Unter Zug stellt der Kreuzknoten jedoch eine 
sichere Variante dar um zwei Leinen zu 
verbinden. Dieser Knoten wird auch 
verwendet beim ‘Reffen des Segels’ (bei 
starkem Wind die Segel kleiner machen 
durch aufrollen und dan zusammen binden 
mit einen Kreuznoten).

Kunt u ons vertellen wat de naam is 
van deze staaldraad?
Stuur uw antwoord en naam naar het volgende 
e-mail adres: journaal@vhzc.nl o.v.v. rubriek 
‘Watte?’. Bij het goede antwoord kunt u een 
Syltsje winnen met Syltsje bekertjes 
door Slijterij Lutine op West Terschelling ter 
beschikking gesteld.
Oplossing VHZC Scheeps Journaal nr. 5: 
‘Nil Volentibus Arduum’ (Latijn: niets is 
onmogelijk voor hen die willen). Winnaar: 
Loek Philipsen uit Enkhuizen. Gefeliciteerd! 

Friesch gezegde
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www.rondvaartenleiden.nl

www.zeilendehandelsvaart.nl

Scheepswerf Van Laar

IJmuiden

www.scheepswerfvanlaar.nl

Úw partner voor het droogzetten van uw schip.

Tel: 0255 - 514 838 

 
 o.a. workshops ‘zelf tegels bakken’

Makkum, tel. 0515 - 233780

Bel 06 - 53 77 59 68 
of mail naar 

journaal@vhzc.nl 

stuurman werd er verder gevaren over het 
IJsselmeer, eerst richting Medemblik, later 
Oude Zeug en kon het schip Quo Vadis 
uiteindelijk eind van de middag worden 
afgemeerd aan de Gependam te Enkhuizen.
Geweldige belevenis waar ik geen moment van 
had willen missen. Heel erg veel dank Peter en 
Paul voor jullie gezelschap en vakmanschap en 
natuurlijk ook Nina voor je gezelligheid en 
hulp. De gasten aan boord verdienen ook een 
‘bedankje’ voor het plezier, de vrolijkheid en 
zorgzaamheid die zij meebrachten voor korte of 
langere tijd (Maartje, Harry, Janko, Nadja, 
Suzannah, Hanna, Gerben, Chris, Nico, 
Jeroen). Vast ontbreken er in het bovenstaande 
nog evenementen, locaties, personen die zeker 
ook het vermelden waard zijn, maar waarvoor 
ruimte en plaats op dit moment ontbreekt. Het 
is zeker de bedoeling om deze reis bij voldoende 
belangstelling nog vele malen te herhalen!

Een pleidooi voor varen door de provincie 
Groningen! Friesland en Groningen zijn al met 
al de moeite van een bezoek waard en zeker als 
dit kan plaatsvinden met vervoer op het water.  

     HiTo

Bron: Getijtafels voor Nederland 2009 (Harlingen en Vlissingen)

 auteur: Rijkswaterstaat, Delft, informatie: www.getij.nl

 uitgever: Sdu Uitgevers bv, Den Haag
Auteur en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onjuistheden.

  

Advertenties in 3 maten
-  55 x  55 mm:  N 310,-  abonnement per jaar voor 9 uitgaven*.
- 110 x  55 mm:  N 570,-  abonnement per jaar voor 9 uitgaven*.
- 55 x  110 mm:  N 570,-  abonnement per jaar voor 9 uitgaven*.
Incl. banner en doorlink op de website’s van de VHZC én inclusief 1x 
een redactioneel stuk per jaar in het VHZC Scheeps Journaal. 
Opzeggen schriftelijk, vóór 1 december of 1 maand vóór het 
verstrijken van de abonnementsperiode. Prijzen zijn exclusief BTW.

Schuimkopjes
GRATIS (max. 5 regels). SMS ‘Schuimkopjes’ naar 06 - 53 77 59 68 
of per e-mail (journaal@vhzc.nl).

Abonnement op het VHZC Scheeps Journaal
N 27,-   per jaar    – Nederland 
N 36,-   per jaar    – Buiten Nederland (binnen Europa)
N 45,-   per jaar    – Buiten Europa 
 Opzeggen schriftelijk, vóór 1 december of 1 maand vóór het 
verstrijken van de abonnementsperiode.

Aanleveren van ingezonden stukken
Het VHZC Scheeps Journaal komt uit in de 3de week van de maand. 
Kopij graag aanleveren vóór de 21ste van de voorafgaande maand, bij 
voorkeur per e-mail (journaal@vhzc.nl) of anders CD-rom. Graag als 
onopgemaakt tekst of Wordbestand, foto’s liefst zo hoog mogelijke 
resolutie in jpeg.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties 
en ingezonden stukken en behouden zich het recht voor ingezonden 
kopij te wijzigen, in te korten of te weigeren. 
Het gebruik van artikelen uit het VHZC Scheeps Journaal is 
toegestaan, mits na voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
redactie en onder duidelijke vermelding van de bron.

(*) medio april:  begin vaarseizoen 
mei t/m oktober:  vaarseizoen
november:    einde vaarseizoen
december:    Kerst en Oud & Nieuw-special

  

Gemiddelde tijdsverschillen van het HW (hoogwater) 
t.o.v. Vlissingen:
 Hansweert  + 0.56
 Bath  + 1.22
 Terneuzen  + 0.19
 Cadzand  -  0.28
 Westkapelle  -  0.20
 Roompot Buiten  -  0.06

Gemiddelde tijdsverschillen van het LW (laagwater) 
t.o.v. Vlissingen:
 Hansweert  + 0.52
 Bath  + 1.32
 Terneuzen  + 0.26
 Cadzand  -  0.21
 Westkapelle  -  0.17
 Roompot Buiten  -  0.10

 -  =  vRoegeR  
+  =  laTeR dan vlissingen in uRen en minuTen

VHZC
Postfach 311

2300 AH  Leiden
Niederlande

Telefon: 0031 (0)6 - 53 77 59 68
E-Mail: info@vhzc.nl

www.vhzc.nl

De oude werflocatie op de hoek van het 
Borgercompagniesterdiep en de 

Noorderstraat in Sappemeer (vlakbij 
Groningen) is met recht een historische 
plaats, waar sinds het einde van de 17de eeuw 
vele honderden houten en later stalen 
schuiten, smakken, pramen, tasken, tjalken, 
schoeners en bolschepen werden gebouwd en 
gerepareerd. De werf is een rijksmonument.

De eerste bekende scheepsbouwer op deze plaats 
was Jan Oomkes Raad. Hij bouwde er tussen 
1705 en 1739 verscheidene snabben en tasken, 
kleine houten vaartuigen, hoofdzakelijk bestemd 
voor het vervoer van turf. Toen Jacobus 
Franciscus Smit, de oudste broer van Ferus Smit 
(waarnaar de tegenwoordige werf in Westerbroek 
is vernoemd), in 1905 de werf te Sappemeer 
overnam, hadden ijzer en staal reeds hun intrede 
in de scheepsbouw gedaan. 
De werf was sinds 1922 aaneengesloten in bezit 
van de familie Wolthuis, waardoor niet alleen de 
gereedschappen en machines, maar ook 
documenten en foto’s bewaard zijn gebleven. 
Door de kleinschaligheid zijn er sinds de jaren 
1920 niet veel veranderingen doorgevoerd. De 
machines uit begin twintigste eeuw staan er nog, 
waaronder een smidse, knipschaar, ponsmachine, 
drukker en spantenbuiger. Ook kleinere (onder 
andere klink-)gereedschappen zijn aanwezig en 
worden bij restauratiewerkzaamheden gebruikt.
Momenteel worden de werfgebouwen en de 
dwarshelling gerestaureerd. Bij de werf wordt 
een bezoekcentrum gebouwd. Na afronding van 
de restauratie zal de werf een plaats zijn waar 
historische schepen worden gerestaureerd, en 
bezoekers voorgelicht kunnen worden over de 
scheepsbouw van rond 1900 en de rijke 
scheepsbouwgeschiedenis van de streek.
Tot oktober 2009 ligt de Hasselteraak 
‘Dankbaarheid’ op de werf ter restauratie. 

Werf: www.historischescheepswerf.nl
Schip ‘Dankbaarheid’: www.zeldzaamheid.nl
Bezoekadres: Noorderstraat 308, 9611 AT 
Sappemeer. Voor boekingen: Museaal Centrum 
Sappemeer, telefoon: 0598-85 70 00 (openings-
tijden op aanvraag).

Bossen
‘Zyn buisjens, waar door het water in zee loopt’.

bron: www.dbnl.org: ‘Hoe men hedendaaghs Scheepen bouwt’
(uitleg over een z.g. bestek uit de 17de eeuwse scheepsbouw).

 

Speigatt
Öffnung in der Schiffswand, als Wasserablauf.

Door nauwe vaarwateren, een zelfbedienings-
sluis die nagenoeg net zo groot was als de 
omvang van de Quo Vadis en zelfs door een 
brug die alleen met een speciale sleutel te 
bedienen is. Met veel dank aan Jeroen de Jager 

van de NOS-radio 1. Hij was eigenlijk op weg 
naar het schip om op te stappen voor een 

interview bij ons aan boord met de 
schipper en was bereid om via 
omwegen deze sleutel te halen, te 
bezorgen én de brug bij Klein Ulsda 

voor ons te openen! (zie voor zijn 
verslag: http://www.nos.nl/nosjournaal/

artikelen/ 2009/8/20/200809_radio-
route_delfzijl.html#).

Wat een avontuur, wat een spannende tocht!
In Nieuwe Schans lagen we voor de overnach-
ting aan een remmingwerk waar de palen bijna 
als vanzelf uit het water op ons afkwamen. De 
volgende ochtend hadden we naast de spring 
ook nog een deksel van een meerpaal aan boord 
liggen. Wat een feest de volgende dag toen we 
in Nieuwe Statenzijl eindelijk na een week weer 
water konden bunkeren en een draadje 
mochten gebruiken voor de stroom van de 
uiterst vriendelijke sluiswachter. 
Adembenemend zo mooi en rustig is het daar. 

De avond voor vertrek werd daar aan de 
schippers en bemanning een barbecue aangebo-
den op de sluis. Het was zonnig weer en de 
stemming was goed. Helaas werd na enige tijd 

de lucht grijs en grauw en ontstonden er hevige 
regen- en onweersbuien. Een deel van het 
gezelschap vluchtte in de schuilkelder van de 
sluis een andere deel holde terug naar hun 
schip. Donder en bliksem midden in een 
verlaten landschap. Je moet er van houden. 
Al veel te veel gezien en meegemaakt en nog 
niet eens in Delfzijl geweest. Volgende dag de 
sluis van Nieuw Statenzijl door de Dollaard, 
waar het heel nauw weegt of het schip qua tijd 
en waterstand wel goed door alle geulen te 
varen is. Een geweldige schipper en prima 
stuurman zorgen er met inzicht en geduld voor 
dat wij door de betonning (nou ja stokken met 
takkenbossen erop in het begin) veilig in open 
water komen en later op de dag Delfzijl kunnen 
binnenvaren. We krijgen tussen alle drukte door 
een plekje toebedeeld aan de Handelskade en 
nog niet afgemeerd of er plakken al twee andere 
schepen langszij. Hoognodig moet er proviand 
aan boord gehaald worden. Met hulp van 
familieleden lukt dat zelfs allemaal. Geweldig! 

Sail-In
Zaterdagochtend voor dag en dauw uit de veren 
om naar buiten te varen voor de Sail-In. De 
verwachtingen waren hooggespannen. Er zaten 
her en der zelfs al mensen op de dijk te wachten 
op de intocht van de Tall-ships. En ja, na veel 
geduld en goed turen doken de eerste zeilen op 
aan de horizon. Imposant. Van dichtbij met 
grote tussenpozen de eerste schepen, waaronder 
‘Dé Bounty’ en toen weer een tijdje niets. En op 
een gegeven moment volgden vrij snel na elkaar 
de rest van de vloot, de Mir, Sedov, 
Kruzenstern, Europa, Stad Amsterdam, het 

vereiste wel stuurmanskunst te midden van een 
lang konvooi van historische schepen. Er was 
minder tijd beschikbaar voor de terugreis en 
daarom door het Reitdiep naar Zoutkamp. Moe 
maar voldaan daar genoten van de rust, hoewel 
er een klein stukje verderop een buitenoptreden 
was en aan de andere kant van de sluis de 
‘Hydrograaf ’ (o.a. bekend als de ‘stoomboot van 
Sinterklaas’) en het Utrechts Statenjacht lag. De 
volgende ochtend bij het vertrek bleken zij reeds 
met onbekende bestemming vertrokken. Deze 
dag werd er gevaren door het prachtige 
Lauwersmeer, via Dokkumer Nieuwe Zijlen, het 
Grootdiep en het rustieke Friesland en 
eindigden we in het enigszins pittoreske 
Dokkum. We hadden daar een geweldige 
ligplaats direct aan een plantsoen met oude 
begraafplaats. Leuke plaats en een goede plek 
om gezellig te wandelen en te winkelen. Gezien 
de veranderingen van de weersomstandigheden 
leek het verstandiger om de volgende dag de 
vaartocht te beperken tot Franeker i.p.v. 
Harlingen of zelfs nog verder (Makkum?) Zo 
gezegd zo gedaan en dit bleek achteraf een heel 
verstandig besluit. Na een paar uur varen door 
de Dokkumer Ee, via Burdaard, Bartlehiem, 
Wyns, Leeuwarden en Dronrijp werd er 
aangelegd in Franeker en korte tijd daarna 
kwam de regen met bakken uit de hemel en stak 
de wind de kop op. De dag daarop zouden de 
omstandigheden volgens de weersberichten, 
wind-goeroe en internet beter zijn en daarom 
werd op zaterdag héél vroeg opgestaan met als 
eindbestemming Enkhuizen. 
Het wordt waarschijnlijk ééntonig, maar 
daarom niet minder waar: ook dit was een 
prachtige reis met heerlijk vaarweer. De tocht 
ging via Harlingen het ‘Wad’ op, door de sluis 
bij Kornwerderzand en onder toenemende wind 
en lastige omstandigheden voor schipper en 

Utrechts Statenjacht en nog veel meer.
Omstreeks twee uur is de Quo Vadis gedraaid 
en zijn we teruggevaren richting Grote Sluis om 
uiteindelijk een ligplaats te vinden naast een 
motorschip in het Oude Eemskanaal, omgeven 
door allerlei andere motorschepen en sleepbo-
ten. ’s Avonds konden we het niet laten om te 
kijken op de kade naar de schepen die waren 
aangekomen, het feestgedruis, de muziek, het 
vuurwerk. Het was vanzelfsprekend prachtig om 
te zien dat op onze ligplaats van de vorige dag 
nu de ‘Stad Amsterdam’ lag.

DelfSail is een prima georganiseerd en gezellig 
feest in Delfzijl voor een ieder die op welke 
manier dan ook geïnteresseerd is in scheepvaart 
en alle daarbij behorende elementen (Tall-ships, 
motorschepen, sleepschepen in alle maten, 
soorten en vormen). Tevens kon er genoten 
worden van vele optredens. De voorzieningen 
zijn uitstekend en de sfeer heel plezierig. Van ’s 
morgens vroeg tot ’s avonds laat was er voor een 
ieder van alles te beleven. Mijn ervaring is dat er 
zelfs na vier dagen DelfSail nog nieuwe 
avonturen zijn te beleven. Natuurlijk is alles 
tevens afhankelijk van persoonlijke voorkeur en 
interesse. Het afsluitvuurwerk was leuk en 
figuurlijk schitterend, spetterend en knallend.

De terugreis
Voldaan en alles behalve uitgerust werd op 
woensdagochtend aan de terugreis begonnen. 
De schipper en stuurman hadden deze keer een 
totaal andere route uitgestippeld. En ja hoor … 
dit was een bijna onvoorstelbare ervaring. Wie 
heeft er ooit varend op een motorschip á la Quo 
Vadis dwars door de stad Groningen kunnen 
reizen en vanaf deze plaats de bruggen, het 
station en museum gezien?? Het weer was 
stralend en de wind zeer matig. Het varen 

Sail-Inn   Foto: Gerben van Nieuwburg

‘Bounty’   Foto: Nina  ‘Utrechts Statenjacht’  Foto: Gerben  ‘Sedov’   Foto: Gerben  

Regenbuitje  Foto: Gerben  Schipper Peter en stuurman Paul    Foto: Nina  

> Vervolg van pagina 1  (DelfSail 2009)

> Vervolg van pag. 1  (Spiegelretourschepen)

Quo Vadis vastgelopen? Nee! In de sluis Bulsterverlaat.

*1 Spiegel
O.a. het achtersteven van een schip. De 
spiegel is de platte achterkant van een 
spiegelschip (of spiegelretourschip). 
Hierachter zit meestal het kapiteinsvertrek 
en de gastenvertrekken. Het is vaak 

beschilderd en versierd met een of meerdere 
wapenschilden. Het woord spiegel zou 

afgeleid zijn van de vorm van de platte 
achterkant van een S-spant schip. De vorm van 
die achterkant lijkt op een handspiegel uit die 
tijd.

*2 Galjoen 
Een voor de boeg uitstekend ondersteund 
roosterdekje dat uiterlijke overeenkomst vertoont 
met de stootram van een Galjas, vaak versierd 
met boegbeeld; deed o.a. dienst als toilet, ook om 
de zeilen van de boegspriet te bedienen.

De linieschepen (oorlogsschepen) van de 
Admiraliteiten weken nog wel eens af van deze 
afmetingen. Nog groter. Een linieschip is een 

groot oorlogsschip dat voldoende weerstands-
vermogen had om in kiellinie (achter elkaar) de 
zeeslag in te gaan. Deze kiellinie raakte rond 
1650 in zwang. Linieschepen vormden de kern 
van de vloot. Ze waren gebouwd op weerstand 
en niet op snelheid. Ze waren volledig getuigd 
met drie (soms vier) masten. Ze voerden tussen 
de 50 en 110 stukken geschut, opgesteld op twee 
(soms drie) dekken. Door de ondiepten voor de 
Nederlandse kust waren de Nederlandse 
linieschepen vaak kleiner dan de Engelse. Soms 
werden oude Oostindiëvaarders omgebouwd tot 
linieschip. Dat voldeed echter niet. In de loop 
der tijd werd het linieschip groter. Deze ruimte 
werd niet gebruikt voor meer kanonnen maar 
voor vergroting van het kaliber van de kanon-
nen. Geen ruimte voor vracht, wel 300 
matrozen en ruim 50 soldaten aan boord.                  

Het afgebeelde Spiegelretourschip model van de 
‘Friesland’ is te koop. Inlichtingen bij de VHZC.
             Bronvermelding: www.vocsite.nl

Boeg - Galjoen   

Kanonnen     Foto’s: Peter 

Enkhuizer Almanak, jaargang 1818 
Bron: Archief Enkhuizer Almanak

Prentverbeeldingen: 
De Groenlandsvaarders rond 1760, deel 6


