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Op zondag 26  juli zeilden Harrie Krens en ik 

teug met ” Tante Bep ” van Bruinisse naar de 

thuishaven Scharendijke.  Het was zo’n ‘n 

droomtochtje. Halve wind 3- 4 Bft. met een 

zonnetje. Heerlijk zeilen en ondertussen nog 

eens terugkijken op de Zeeland week die we 

samen hebben geleid. Gisteren op zaterdag 25 

juli,  waaide het stront van de dijken en lag 

heel varend Nederlandverwaaid in een haven. 

In het altijd gezellige clubhuis van Bruinisse 

gaf Dennis Bezemer een boeiende lezing over 

het weer en hoe je met het programma ” 

zyGrib” veel meer informatie kunt krijgen over 

het weer niet allen over de volgende dag maar 

een week vooruit en toegespitst op de regio 

waar je bent. Niet alleen boeiend maar ook erg 

leerzaam. Met wat oefenen kun je ook snel 

aan de slag met het programma. 

We hadden er toen al een week opzitten met 

mooi weer. Maar Dennis legde uit dat de 

weersomslag die we op die zaterdag ervoeren 

met die echte zomer- storm er eigenlijk al een 

week zat aan te komen. 

Het was een mooie en gezellige Zeelandweek 

waarin we het bedachte vaarplan konden 

uitvoeren en dat met 15 (of toch 16?), grote 

en kleine Kolibri’s. Waar we erg blij mee waren 

dat er weer ouders met kleine en wat grotere 

kinderen deelnamen. Maar ook tieners in een 

eigen 5.60. 

Zonder nu erg sentimenteel te worden, een 

kleine opmerking. De Zeelandweek is ooit 

gestart door Hans Korving met als doel voor 

ogen, voor 5.60 vaarders een opstap naar ruim 

water, maar met niet te lange trajecten 

waardoor ook ouders met kinderen kunnen 

deelnemen. 

Vanuit die gedachte organiseerden Harrie en ik 

deze week.  

Op zaterdag 18 juli druppelden de Kolibri’s 

binnen in Bruinisse naast degenen die al een 

dag eerder, of een paar dagen eerder 

gekomen waren om een deel van de feestelijke 

visserijdagen in Bruinisse mee te maken. Zo 

stapten een stel kolibristen op zaterdag op de 

Bru 90  om eens mee te maken  

 

hoe het gaat op een mosselvisser. Anderen 

genoten van de grote braderie en de bijna 

gratis mosselen op het haven plateau van 

Bruinisse. 

 

Havenmeester Joop had het weer piekfijn voor 

elkaar en voor iedereen was plaats in de 

Bruinisser( jacht) herberg.   

De kennismaking op zaterdagavond was voor 

een deel een weerzien van oude bekenden  

maar ook de nieuwe deelnemers met kinderen 

werden hartelijk verwelkomd. Ook was de 

aardige kennismaking op zaterdag het palaver 

voor de volgende dag waarop we vroeg van 

Bruinisse naar Colijnsplaat zouden gaan zeilen 

.  

Uiteindelijk zou het een  dag worden met deels 
zeilen en moteren waarbij we gastvrij door 

havenmeester Jan ontvangen werden.

 
De nieuwe VKZ vlag, die in nog meer havens 

zou wapperen.  

 

 



Ad en Anneke doen verslag van deze eerste 

dag  

Zondag 19 juli, van Bruinisse naar 

Colijnsplaat  

Gisteravond  hebben de deelnemers van de 

Zeelandweek zich verzameld in het clubhuis 

van de WV Bruinisse. Wij waren al een week 

eerder aangekomen en al wat door de haven 

heen en weer gevaren om de buien te 

ontlopen. In de loop van de week arriveerden 

steeds meer deelnemers. Uiteindelijk waren we 

zaterdagavond met 15-16 boten.  

Voor velen was het een hernieuwde 

kennismaking met de Zeelandweek maar ook 

nieuwe 

gezichten en ook een aantal jonge gezichten 

…gelukkig zijn niet alle Kolibrizeilers grijs. 

Vincent en Philippine met hun kinderen 

Dagmar en Jorren en Chiel en Femke met 

Huub en Lilly zorgden voor de verjonging. Lilly 

was de jongste aan boord, ruim een half jaar. 

Iedereen wordt door André en Harry welkom 

geheten in ons eerste palaver. Hierbij krijgen 

we ook de tas met van alles. Routeplan, 

informatie en voor ieder een kompas om zeker 

te zijn, dat we allemaal de juiste koers kunnen 

varen. 

 

De zondagtocht heeft als bestemming 

Colijnsplaat. Dat betekent vroeg op, om 8 uur 

varen om op tijd door de Grevelingensluis te 

zijn.  Met 16 boten, 4 9-meters, 1 8-meter, 2 

7-meters, 2 660’s, 1 620 en 5 560’s een Kolibri 

1100, in staal gebouwd door Dennis Bezemer 

en gevaren door Anneke de Roo (net terug van 

hun lange reis) lukt het wel om de sluis een 

heel eind vol te krijgen. Na de sluis stuurboord 

uit, de ondieptes ontwijkend richting het 

zonnige zuiden. Alleen dat zonnige liet wel 

even op zich wachten. Pluvius deelde nog 

enige geschenken uit. Met de wind uit het 

zuidwesten werd het een kruisrak. Opletten op 

de ondieptes was het devies. André had ons 

nog gewezen op de bijna stranding van één 

van de deelnemers van vorig jaar.  

Iedereen hield zich daar goed aan, alleen wij 

gingen de fout in. Bij het kruisen in de Keeten 

ontdekten wij een steile kleiwand aan 

stuurboordzijde. Kijkend op de dieptemeter zie 

ik dat deze nog 7 meter aangeeft en terwijl ik 

de fok losgooi om overstag te gaan, liggen we 

plotseling stil. Binnen 2 scheepslengtes loopt 

de diepte van 7 meter naar 1.40..en zitten we 

muurvast. Na een minuut of 10, zeil gestreken, 

motor gestart, boot proberen schuin te krijgen, 

lukt het uiteindelijk toch om los te komen. Ik 

had al wel berekend, dat als het niet zou 

lukken, we over een uur of 3 weer opkomend 

water zouden krijgen…Van voor in de groep 

waren we een heel stuk afgezakt naar achter, 

maar we konden onze tocht naar Colijnsplaat 

voortzetten. Voor iedereen was er daar een 

plekje geregeld. De middag was naar eigen 

inzicht te besteden en ’s avonds was er weer 

een nieuw palaver. Niet bij de Nehelennia 

tempel maar in het clubhuis. Hier kreeg ik ook 

de opdracht om over deze eerste dag een 

verhaal te maken. Die taak heb ik hiermee 

vervuld.  

Ad en Anneke a/b Dulcinea (Kolibri 800) 

 

 

 

Het palaver in Colijnsplaat. 



Maandag  20 juli  –van Colijnsplaat naar 

Yerseke  

De ochtend  begon vroeg op de Alfred J. 

Kwak. Lily, de jongste deelnemer , was rond 

zes uur wakker en vrolijk!  Dus Femke 

opstaan, draagzak en kleding mee en naar het 

washok. Wat een feest zo’n grote spiegel, wat 

een pret. Als er al een spoortje moeheid of 

spierpijn van de toch wel pittige dag van gister 

was, was die hopla verdwenen, op naar een 

nieuwe dag! Buiten kwamen we Freek en Aad 

tegen die er ook vroeg bij waren.  Femke en 

Lily gingen aan de wandel om de rest niet ook 

wakker te maken. Eerst richting het strandje, 

dan over het dijkje terug door de grote 

dorpsstraat heen en weer. Daar werd ook 

iedereen langzaam wakker en werden we 

vriendelijk begroet. Eenmaal weer aan boord 

waren de mannen inmiddels ook wakker. 

Femke samen met Huub,  van 3 jaar, snel nog 

even naar de bakker voor vers brood en toen 

lekker ontbijten. Daarna boodschappen gedaan 

en toen werd het alweer tijd om voor te 

bereiden voor vertrek. 

Met 10 tot 15 knopen wind die weer was 

gedraaid was het aan de wind naar Yerseke 

vandaag. We vertrokken en gingen weer 

richting de Zeelandbrug, daarna stuurboord uit 

en met mooie lange slagen dicht langs de 

Vondelingen en Galgeplaat in de hoop nog wat 

zeehonden te zien. Helaas vandaag niet, maar 

door aan de hoge kant van de geul te blijven 

houden we de loef en dit geeft ons wat ruimte 

bij de oversteek van de aanloop Wemeldingen. 

Ondertussen begon het helaas te miezeren en 

dit bleef zo tot net voordat we vast lagen in de 

haven van Yerseke. Huub vond het af en toe 

lang duren want hij wilde niet buiten in de 

regen zitten, maar het helpt om door het raam 

boeien te spotten en op de droge momenten 

even papa te helpen met sturen. De Alfred liep 

ondertussen prachtig naar de volgende 

bestemming, de hele familie raakt in- 

geslingerd en Femke is gelukkig handig in 

broodjes smeren in de achtbaan; ze weet 

iedereen te voorzien en tevreden te houden! 

Voor ons allemaal was de zon een grote 

beloning!  Zeilpakken konden meteen weer 

gedroogd worden en we maakten een 

aangenaam wandelingetje over de steiger. 

Daarna samen met de bemanning van de 

Calliphlox lekker geborreld en Huub en 

Dagmar hebben zelfs samen nog even 

gezwommen bij de boot! (We vermoeden 

Huub zijn eerste vakantie liefde  ;-) want de 

rest van de week is het Dagmar voor en 

Dagmar na) Toen was het tijd voor pasta eten!  

Tijdens het palaver vertelt de bemanning van 

de Bodygard ons nog over hun avontuur voor 

de vissershaven, tijdens het maneuvreren 

komt er een vissersboot als een dolle stier naar 

buiten en de schrik zit er nog zichtbaar in, 

opletten en ruimte geven is het advies! Ook is 

er aandacht voor de reddingsactie van de KO2 

die de Senang op sleeptouw heeft moeten 

nemen in verband met (naar later bleek) 

waterplanten in de schroef. De avond was 

daar om te kletsen en het programma voor de 

volgende dag voor te bereiden dit doen we op 

de Alfred het liefst met onze oogjes dicht en 

snaveltjes toe. 

Ook in Yerseke konden we weer gebruik 

maken van het clubhuis voor het palaver en 

waar Anneke en Dennis hun verhaal in een 

soort de-briefing konden doen. ” je vaart de 

halve wereld over, maar nergens hadden we 

zo’n ”narrow escape” als hier bij Yerseke met 

die K….visser. Freek van de Eltara had vorig 

jaar ook zo’n soort akkefietje en  gaf het 

advies om er aangifte van te doen bij de 

havenmeester want die gaat ook over de 

visserijhaven of bij de waterpolitie. Waar het 

volgens Freek om gaat, is dat ook vissers ook 

al zijn ze groot en hebben ze bijna altijd 

voorrang ook de regel van goed zeemanschap 

in acht nemen. Dat houdt o.a. in dat ook een 

beroepsvisser te allen tijde een aanvaring 

moet zien te voorkomen.    

 

Ook Yerseke. Foto van Mara.  



 

Chiel van Oppen  

 

Dinsdag  21 juli – van Yerseke naar  

Burghsluis 

De admiraal wees aan het begin van de 

Zeeland-week voor elke dag een schrijver aan. 

De aangewezene zou het reisverslag voor die 

dag maken.  

Door strak naar mijn voeten te kijken en op 

het juiste moment neutraal naar de 

opperbevelhebber te blikken, lukte het mij 

voor de dinsdag aangewezen te worden. Kijk, 

wanneer je dan toch moet schrijven, wil je ook 

wat om over te schrijven hebben. Op een 

ligdag gebeurt nou eenmaal niet veel. Een kort 

rakje is ook geen aanleiding voor lange 

literaire verhandelingen maar de dinsdag bood 

perspectief. Dinsdag zou een lang rak worden, 

afhankelijk van stroom, een stuk of wat 

zandplaten waar je op zou kunnen varen, 

aantrekkende wind en een hoofdvaarweg die 

gekruist moest worden. 

Enfin, het mocht niet zo zijn. Er gebeurde deze 

dinsdag niets.  Het gebruik van schrijfinkt voor 

een verslag van deze dag is op geen enkele 

manier te rechtvaardigen. Maar goed, wanneer 

een admiraal iets beveelt, dan doet men dat.  

Bij het uitvaren van Yerseke konden de lappen 

direct omhoog. Kolibri's veranderen dan van 

vervaarlijke brommers in vriendelijke zeilers. In 

tegenstelling tot de consensus hielden we het 

bijna de hele tocht bezeild. Zo maakten we 

met gereefde 560jes zes knopen over de 

grond. Onderweg ontstonden wat 

goedmoedige wedstrijdjes maar die werden 

telkens met wederzijdse "thumbs up" 

afgesloten. Pais en vree kortom. En de 

verschillen werden nooit zo groot dat iemand 

zou kunnen vereenzamen. Mocht dat al 

gebeuren, dan ging een van de kloeken bij het 

achterblijvende kuikentje kijken.  

De zon scheen de hele dag. Het aantrekken 

van de wind pauzeerde beleefd tussen drie en 

vier Beaufort tot alle vogeltjes binnen waren. 

De windbaan werd in lengte beperkt door de 

Roggenplaat zodat de blikken knakworsten en 

backed beans onder de vloer bleven. Anneke 

en Dennis maakten vanaf hun ijsbreker 

Bodyguard mooie foto's door rakelings langs 

de houten splinters te varen en deden dat met 

de stuurmanskunsten die je van wereld 

omzeilers verwacht. De tonnen bleken 

inderdaad  

 

"hout magnetisch" te zijn maar de stroming 

lette goed op en heeft waarschijnlijk een zwak 

voor houten bootjes.  

Iedereen was ruim op tijd binnen en In 

Burghsluis bleken de mensen aardig. Het 

afmeren van de boten was "uneventfull". De 

havenmeester gedroeg zich zo onbeholpen dat 

het iets authentieks kreeg. Toen we goed en 

wel afgemeerd lagen, bleek de helft van de 

havenpopulatie te bestaan uit oud Kolibristen 

die op enig moment in hun zeilersleven een 

verkeerde afslag genomen hebben. Ze 

kwamen vanaf het steiger aardige 

complimentjes over onze bootjes geven.  

De omgeving van de haven bood 

oogverblindend natuurschoon. De 

spreekwoordelijke drukte van Schouwen in de 

zomer was alleen bij de Albert Heijn voelbaar. 

Verder was het er rustig. Het zou tijdens een 

ochtendwandeling mogelijk geweest zijn een 

naturistische uitvoering van de Horlepiep te 

doen zonder in de Telegraaf of Hart van 

Nederland te komen. Ik zag er van af. Nu 

schiet me te binnen: Er gebeurde toch iets. De 

douches in Burghsluis waren erg heet! 

Peter Schumacher a/b FB  

 



 

Peter op weg naar Burghsluis. Foto Dennis.  

 

De vloot in Burghsluis.  

Woensdag 22 juli in Burghsluis 

Annelies en Heiko van de Blenchi deden op 

geheel eigen wijze verslag van deze dag.  

 

Op woensdag, midden in de week 

even een rustdag, een pauze, een break 
om de boot te poetsen en de was te doen 

dit alles voor het Kolibri-fatsoen 

 

We hebben nu een paar dagen gevaren 

Over niet al te woelige baren 
Neen, dat komt dit weekend pas 

Dan geeft de wind vol gas! 

 

Tijd nemen voor een wandeltocht 
Al dan niet door Harrie uitgezocht 

Of huur een fiets via André  
Daar maak je kilometers mee.  

 

Iedereen vrij in wat die wil 

Kletsen, lezen of mijmeren stil 
De kids hebben de gelegenheid tot muiten  

En ons door Huub nat laten spuiten. 
 

De BBQ gebeurt achter de bosjes, 

Met wijn wordt de stemming gauw losjes. 

Samen eten, kletsen en drinken 
Doet zelfs vals gezang goed klinken.   
 

 

 

 

 

 

Na de BBQ, nog even weg uit de rook. Even 

vliegeren. Foto Vincent. 

 

 



Donderdag 23 juli van Burghsluis naar 

Sint Annaland , met zwemstop 

Natuurlijk  vertrokken wij op het eb-tijdstip  

rond 12.00 . Er stond ongeveer  windracht 2 à 

3 ZZW. 

Dus  windje mee, zeilen en uitvaren maar. Wij 

waren vrij vroeg uit de haven . Aan de wal  

schuiven de contouren de plompe toren van 

het  verdronken dorp voorbij. Verder Langs de 

Schelphoek. Achter ons gebeurde het 

volgende: elke Kolibiri die een ballonfok of 

spinaker in zijn bezit had, ging hem ook 

gebruiken. Wij zagen 13 Kolibri’s hun bolle 

zeilen hijsen en langzaam begonnen deze 

schepen ons in te halen. Een fantastisch 

gezicht. De wind werd echter snel minder en 

we gleden met 2 à 3 knopen nog door het 

water.  

 

 

Foto Jacinta 

Het Duintje. Precies in de bocht aan 

stuurboord ligt, tegenover het Nunenplaatje 

een grindduintje hoog boven het water 

uitstekend. Dus wat gebeurde er? Een aantal 

schepen ging daar voor anker.  

Wij zagen de bemanningen gaan zwemmen en 

op de grindberg daar klimmen. Wij voeren 

zachtjes door en na enige discussie om ook 

voor anker te gaan, besloten we dat niet te 

doen en midden op de Oosterschelde heerlijk 

te gaan zwemmen, wat een bijzondere 

belevenis was. En wat een fantastisch warm 

weer en weinig wind. 

 

Foto Vincent 

 

Foto Aad 

 

Na een tijdje zo rondgedobberd te hebben, de 

motor gestart en op weg naar de grote 

Zeelandbrug. En weer het vraagstuk hoe 

hoog/laag staat het water. 

Gelukkig gaf de hoogtemeter op de 

Zeelandbrug 14 meter aan en konden wij met 

onze masthoogte van 12.60 onze koers 

vervolgen richting St Annaland. 

We zetten koers richting Keeten met daarbij de 

waarschuwing van onze admiraal om goed uit 

te kijken voor de grote binnenvaartschepen die 

uit het Brabants Water het Mastgat opduiken 

richting de Zijpe en de Krammersluizen. Wij 

varen ook op de motor de Keeten in richting 

het Mastgat. Goed oversteken naar de groene 

boeien en zoveel mogelijk stuurboord houden 

van het vaarwater. Tot de groene boei de Kr3. 

 



 

Mooi hé. Foto Jacinta.  

 

Daar duik je de Krabbekreek in tot de groen 

boei KR 17. Daar doemt de ingang van de 

haven St. Annaland op. De haven heeft een 

grote kom en André loodste als een ervaren 

havenmeester elk schip via de marifoon naar 

het achterste gedeelte van de haven waar de 

grotere schepen aan de langs-kade konden 

gaan liggen. 

De kleinere schepen werden gegroepeerd rond 

de het bruggetje in de haven. 

Al met al een fantastische dag. De beelden van 

15-16 Kolibri’s met opgezwollen ballonfokken 

die in een kleurige rij ons voorbijkwamen; de 

geankerde schepen bij het duintje en iedereen 

bovenop dat 

grindduin. Ons zwemmen in de Oosterschelde, 

kijkend vanuit het water hoe zo’n Kolibri 900 

op het water drijft als een witte zwaan; de 

geregisseerde aanpak via de marifoon om ons 

op een goede plek in de haven van St 

Annaland te krijgen. Ook het fantastische weer 

heeft voor een unieke dag gezorgd in de 

Zeeuwse wateren. 

Van John Ruiter aan boord van de 

Hummingbird met Theo en Miep de Jong. 

 

Vrijdag 24 juli, van Sint Annaland naar 

Bruinisse 

We begonnen de dag met een steigerpalaver 

in de ochtend, iedereen gezellig op de steiger 

om te bespreken wat de planning is voor 

vandaag. 

 

Foto Jacinta  

Peter van de FB  en Ad van de Dulcinea gingen 

naar huis om het slechte weer van de 

volgende dag te mijden. ( Het zou heel hard 

gaan stormen) en Marianne Huisman  werd 

benoemd tot salade chef voor de 

mosselmaaltijd die in de avond plaats zou 

vinden in Bruinisse en benoemde daarbij nog 

wat hulpjes voor de boodschappen en het 

maken. 

Iedereen ging rustig op zijn eigen tijd weg en 

kon zelf kiezen of ze gingen zeilen of moteren 

het laatste stuk naar Bruinisse. Veel mensen 

rapporteerden tijdens het varen zeehonden en 

bruinvissen gezien te hebben. Daar geloofden 

wij helemaal niks van. Wij hebben ze niet 

gezien. 

 

Foto Aad 

Iedereen kwam rustig op zijn eigen tijd aan 

rond het begin van de middag 

s’ Avonds wordt er voor het eten een 

welkomstwoord gedaan door Harry. 

De mosselmaaltijd was erg gezellig, sommigen 

bleven nog tot laat in de avond zitten. 

Na het eten werd er een toost uitgebracht 

door Heiko en Theo om Harry en André te 



bedanken voor de geweldige week waar we 

met zijn allen zo van hebben genoten. 

Daarna kwamen Harrie en André met het 

traditionele aandenken voor een Kolibriweek 

en hun afsluitende woorden voor deze leuke 

week. 

Nu wachten op de storm. 

De Zeeland week was weer erg leuk en 

gezellig dit jaar. Kira en ik hebben genoten. 

Hopelijk nog een keer in de komende jaren. 

Roan van der Voort 

  Foto Aad 

Roan en Kira, Roan was als  16-(?)jarige de 

jongste schipper in de Kolibrivloot.   

De jongste deelnemers zien we hieronder. 

Huub en Lily. ( links onder ) 

 

 

 

 

Toevoeging André 

Tja en dan is daar al het begin van de avond. 

De banken staan klaar, het gas onder de 

mosselpan brandt, de salades en het Zeeuwse 

brood staan op tafel . Het wachten is op het 

signaal van Ad de Roo, de ervaren mosselman, 

dat de mossels klaar zijn. De eerste ronde gaat 

van start en het is weer smullen geblazen. Het 

zijn niet alleen de  deelnemers aan de 

Zeelandweek, ook een aantal gasten schuiven 

aan. De vrouw van Joop Bijl is er weer samen 

met de buurman die het vervoer voor haar 

verzorgt. Als admiraal moet ik hen weer met 

elkaar in contact brengen. Joops  vrouw zit op 

een bankje naar Margootje M te kijken en zich 

afvraagt waar is hij nou, terwijl ik weet dat hij 

TV zit  te kijken; één van de laatste etappes 

van de Tour de France. De ontmoeting is dan 

ook snel geregeld. Ook de oud- en huidige 

voorzitter zijn naar Bru  afgereisd  om  mee te 

eten. Stef de Haas spreekt vanuit het bestuur 

zijn waardering uit voor de organisatie van de 

Zeelandweek en nodigt iedereen  uit voor het 

jubileum in september in Edam. 

Na de mosselmaaltijd verklaar ik als admiraal 

de Zeelandweek voor gesloten en geef de 

nieuwe VKZ- vlag en admiraalsvlag over aan 

Berry en Jan die volgende week de 

Antwerpentocht gaan leiden. 

André Bal  

 

 

 


