Voor Thyl en Sierk

Mijn dierbaarste bezit
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Zomer 2014 – Malta – Greece
4 juli 2014, Birgu (Malta) – Porto Palo (Sicilië) 55 Mile
Nadat Teun en Ina op 2 juli op Malta zijn aangekomen en na vele voorbereidingen zijn we
eindelijk klaar om te vertrekken. Ik kan niet meer wachten. Het heen en weer gesjouw van en
naar de boot in de zinderende Maltese hitte ben ik goed zat! Kwart voor 7 ’s-morgens gooien
we los. Teun staat op de kade ons nog uit te zwaaien. Een apart gevoel om de haven te
verlaten en er voorlopig niet meer terug te komen.
Het belooft een hele hete dag te worden en waar kan je dan beter zijn dan op het water. De
wind komt uit het Oosten en is windkracht 3. Helaas net te weinig om een gewenste 5 knopen
te lopen, dus het meeste van de tijd staat de motor bij. 55 mijl en 10 uur later komen we aan
in Porto Palo. Het is een rustige baai cq vissershaven, waar we ons anker uitgooien. We liggen
er als enige pleziervaartuig. Er is een klein strandje waar je naar toe kan zwemmen. Het
paddleboard ligt in no-time in het water en de jongens volgen.

De vakantie is begonnen!!!!

5 juli 2014, Porto Palo (Sicilië) – Rocella Ionica (Zuid-Italië)
160 mile
We besluiten om niet al te vroeg te vertrekken, het is ongeveer 60 uur varen voor 300 mile
naar Corfu. Ik slaap heerlijk, maar als ik wakker word nemen mijn zenuwen het over. Gosh,
wat haat ik dat! Na 15 jaar zeilen gaat dat maar niet over. Gelukkig heb ik een hele lieve,
geduldige husband, die mij
maar even laat zenuwen. Er
staat genoeg wind, West 4.
Perfect om de tocht te
beginnen. Wanneer het anker
eenmaal gelicht is, de zeilen op
staan en de motor uit is, kan ik
ook weer genieten!

Let the journey begin!!
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Grondbeginselen zeilen:
1. Geen haast hebben
2. Heeeeeeeeeeel flexibel zijn.
Als Griekenland in het Oosten ligt, toch naar het Noorden zeilen, omdat de koers gunstiger is.
En we hebben het geweten... Alle richtingen zijn we opgevaren. Richting Syracuse (Sicilië),
richting Corfu, richting Zuid-Italië en weer terug naar Corfu. Alle winden hebben we gehad
van Noord, naar Zuid van Oost naar West (Hé, is dat niet een spreekwoord, Oost, West, Thuis
....., op dat moment toch wel een kern van waarheid voor mij.) Van windstilte, naar een
perfect windkracht 4 tot aan windkracht 8 toe. Uiteindelijk zeilen we met volledig gereefde
zeilen tegen de steile golven op richting Rocella Ionica (Italië)
Wanneer ik om 4 uur ’s-morgens de moed heb verzameld om de wacht over te nemen
(ergens in de verte zie ik het ochtendgloren), loopt de snelheid snel terug naar 1,5 knoop,
neemt de wind toe naar kracht 6 à 7 en worden de golven nog vervelender. Ik besluit toch
maar Rowald wakker te maken. De stormfok gaat op, het grootzeil is al volledig gereefd en de
koers wordt gewijzigd naar ..... Corfu. Zelfs met zo’n weinig zeil, racen we nog met 6,5 knoop
op één oor. Maar 2 uur later valt de wind weer helemaal weg. Na 26 uur tobben willen we
alleen nog maar goed slapen. Het is nog 15 mile naar Rocella Ionica, de zee is weer vlak, de
zeilen worden weggehaald en de motor gaat aan. Nog 3 uur, Rowald gaat wat slaap inhalen,
wat geen overbodige luxe is. Eenmaal in de haven gaan de kids meteen naar het strand om
een verfrissende duik te maken. Wij nemen een douche en een uitgebreide lunch.

7 juli 2014, Rocella Ionica – Le Castella (Zuid-Italië), 46 mile
Na een heerlijke nachtrust van 10 uur slapen, vertrekken we om 8 uur richting Le Castella. Het
weer is rustig en de zee is zo vlak als een spiegel. Onderweg zien we veel dolfijnen, tonijnen
en zelfs een zwaardvis die naast de boot uit het water springt. Maar helaas voor de mannen
komt er niets aan één van de drie vislijnen die ze uit hebben staan. Rond vijf uur arriveren we
in Le Castella. In plaats van de zo gewenste verse tonijn eten we pannekoeken.

Wat wel een beetje tegenvalt is dat de havens hier in Zuid-Italië 5 jaar geleden gratis waren.
Ze leken destijds een soort van verrast wanneer je hun haven aandeed. Maar ook hier heeft
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de tijd hen ingehaald en vragen ze gewoon € 50,00 euro voor een overnachting. Maar dat is
dan wel inclusief..... wifi.
Ondanks dat de eerste nacht doorvaren niet echt een doorslaand succes was, willen we nu
toch weer de oversteek gaan proberen van Le Castella naar Corfu. Het is ongeveer 140 mile
varen, ± 30 uur varen. Vandaag even een ‘klusjesdag’, en hopen dat het weer morgen
meewerkt. Voorlopig waait het van de planeten.
Le Castella
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9 juli 2014 – Le Castella (Zuid-Italië), Paxos (Greece) 146 mile
Met windkracht 7 een veilige haven verlaten, mmmm ik geloof niet dat ik die op mijn
bucketlijst heb staan. Desalniettemin kan dat eraf gestreept worden. Het is bladstil als we
rond 7 uur wakker worden, dit in tegenstelling tot de dag ervoor toen het werkelijk stormde.
Het leek wel herfst. De golven beukten tegen het kasteel aan, wat er alles behalve
uitnodigend uitzag. Toch besluiten we na raadpleging van het weerbericht de volgende
ochtend te vertrekken. Het zijn voornamelijk thermische winden die daar op de hoek van
Italië plaastvinden. Een stuk uit de kust ziet het er al stabieler uit.
Dus eenmaal wakker, zijn we blij dat het windstil is, zodat we rustig de haven kunnen
uitvaren. Maar tussen het moment van de boot klaar maken voor vertrek en het uit de haven
varen zit ongeveer 10 minuten. Binnen 10 minuten giert de wind door de masten. We zetten
toch door. Buiten staan er vreselijke rotgolven, wat niet verwonderlijk is na zoveel wind.
Daarbij is het natuurlijk ondiep en zitten we precies op een kaap, waar overduidelijk en niet
onterecht honderden windmolens langs de
kustlijn staan.
Maar gelukkig bedaart de zee wat, als we de
kaap voorbij zijn en koers zetten richting
Corfu. De wind neemt ook geleidelijk wat af
en uiteindelijk zeilen we recht voor de wind
op ons doel af.
Al met al gaat de reis goed. Ik slaap nog
redelijk wat uurtjes in de nacht en los
Rowald uiteindelijk om half 5 af (arme
Rowald). Maar binnen een uur, moet ik al
Off we go!!
‘Code Rood’ roepen (wat een soort afspraak is
die we voor de grap gemaakt hebben, code rood is binnen 1 seconde naast mij staan, code
groen is nog even de tijd om wakker te worden en dan komen). Er hangt namelijk een flinke
vis aan de vislijn. Ik volg precies de instructies op die ik had meegekregen (vis vangen, ook niet
op mijn bucketlijst) en ondertussen staat Rowald naast me die het van me overneemt.
Langzaam, maar zeker wordt de vislijn binnengehaald en er hangt een gigantische tonijn aan
van zeker wel 10 kilo. Maar helaas is het geluk aan de kant van de vis, want net voor het
binnenhalen valt hij van de haak af en gaat er vandoor. Wat een desillusie..... We zagen ons al
de hele week verse tonijn en sushi eten. Het had toch wel een mooie beloning voor Rowald
geweest na een hele nacht doorbuffelen. Maar helaas het mag niet zo zijn.
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Zonsondergang

Zonsopkomst

Land in zicht!!!

Ondertussen is er land in zicht!!! Corfu en Paxos liggen aan de horizon. Wat een heerlijkheid,
we zijn in Griekenland. Omdat Paxos zeker 3 uur dichterbij ligt, besluiten we eerst daar naar
toe te gaan. Als we de baai inkomen is het een andere wereld. We zijn geen boot
tegengekomen op de hele reis en hier wemelt het van de zeilboten, motorbootjes en van alles
nog meer dat drijft. Het water is helder lichtblauw en als we eindelijk vast liggen genieten we
van een frisse duik in het Griekse water.
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‘s- Middags ga ik met de jongens aan land, want
we zijn heel erg nieuwsgierig naar hun rapporten
die vandaag op internet te zien zijn. Eerst kop of
munt, wiens rapport we eerst downloaden. Het
maakt mijn dag nog mooier! Wat een prachtige
rapporten hebben de jongens! En absoluut
welverdiend, want ze hebben er hard voor
gewerkt.
Rowald komt uiteindelijk ook naar de kant en we
eten en drinken wat op een terras met prachtig
uitzicht. Ik verblijd iedereen met de mededeling
dat we een uur extra hebben in verband met
tijdsverschil. Dus we vieren dat we er zijn, we
vieren de rapporten en we vieren alsnog ons 15jarig huwelijk dat eigenlijk op 8 juli was, maar
geheel aan ons voorbij was gegaan.
De baai van Paxos
Mooi maar voldaan kruipen we in onze kooi,
waar we erachter komen dat de klok niet achteruit
ging, maar voorruit................. pffff dat scheelt zo al 2 uur, wat een tegenvaller.

Om 12 uur ’s-nachts word ik wakker van een raar geluid. Het duurt even voordat ik het thuis
kan brengen. Regen?!?!?! Gelijk komt bij mij het beeld naar boven van vijf jaar geleden, toen
we in exact dezelfde baai overvallen werden door een onweersbui met veel wind en we
uiteindelijk in de nacht de zee op moesten, omdat het daar een stuk veiliger was dan in de
baai, waar alle boten alle kanten op gingen. De regen gaat over in verschrikkelijk veel wind en
het giert door de boot heen. Ik maak me zorgen om de surfplank die aan het lange touw
vastzit waar de Rebel met zijn kont aan vastzit aan de kant. Mochten we onverhoopts toch
weer weg moeten, dan zullen we dat touw moeten achterlaten en daarmee ook de surfplank.
Vanaf de boot kunnen we er niet bij, dus
uiteindelijk besluit Rowald een
nachtelijke duik te maken in de
stromende regen en de gierende wind
om de surfplank aan dek te hijsen. De
rest van de nacht blijft het spoken en ik
ben klaarwakker. Pas tegen half 6 val ik
in een rusteloze slaap, omdat de boot
door deining alle kanten op slingert.
Toeval of niet, twee keer in deze baai
gelegen en twee keer door slecht weer
overvallen. Voorlopig gaat Paxos even
van mijn lijstje van favorieten, ondanks
dat het water er prachtig is! Vandaag zeilen we naar Mourtos, 12 mijl richting het Noorden en
ligt aan het vasteland van Griekenland.
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10 juli – 14 juli 2014 Paxos – Corfu ( tussenin Mourtos,
Gouvia, Kalami)
De rust is een beetje teruggekeerd op de Rebel. Dit is wat ik ongeveer in gedachte had toen ik
aan Griekenland dacht. Aan de Oostkant van de eilanden is de zee net een meer, er staat
geen deining en de golven zijn verwaarloosbaar. De omgeving is schitterend groen, met
prachtige bergen als achtergrond en schitterende baaien. Mourtos is een oase van rust na de
hectiek van Paxos. We slapen heerlijk rustig om de volgende dag richting Gouvia te gaan. Ik
informeer Anneke en Erris alvast dat we in aantocht zijn. Zij zijn 10 jaar geleden onze buren
geweest in Hoek van Holland. Vijf jaar geleden hebben we ze al een keer met de Rebel
bezocht en nu vijf jaar later varen we hier weer. Het is heel bijzonder en apart om dezelfde
reis nogmaals te doen, maar dan vijf jaar later. Het nadeel is wel een beetje dat je ook steeds
gaat vergelijken en wat dat betreft zijn je herinneringen volgens mij een onbetrouwbaar iets
om op terug te vallen. Het mooie van herinneringen is dat je alleen de mooie dingen onthoud
en natuurlijk de zaken die veel indruk op je maken. Andere kleine irritaties, zoals ruzieënde
kinderen, irritante mensen op het water die geen flauw benul van goed zeemanschap hebben
of kleine motorbootjes die langs je heen racen in een baai, waardoor je weer alle kanten op
slingert vergeet je gelukkig.
Aan het einde van de middag komen we in Gouvia aan, hier hebben de jongens en ik vijf jaar
geleden twee weken gelegen, toen Rowald weer terug aan het werk moest. Het heeft alle
voorzieningen, zoals een zwembad voor de jongens, een wasserette, winkels etc. Het lukt pas
’s-avonds laat om contact te leggen met Anneke en Erris, dus we spreken af om elkaar de
volgende morgen te zien. Ondertussen doen we alle mogelijke klusjes. Wassen, water laden,
boodschappen doen, onderdelen voor de motor bij elkaar zoeken (hij blijft steeds maar olie
lekken) en het krijgen van de vergunning om hier te mogen varen. We hebben ons namelijk
voorgenomen om in tegenstelling tot vijf jaar geleden ons netjes aan de regels te houden en
het vereiste papiertje te halen bij de havenautoriteiten. Het is een soort belasting die je moet
betalen om hier te mogen varen.
Maar eenmaal het kantoortje ingelopen bekruipt me al een gevoel van ergenis. Daar zit aan
een klein tafeltje een prototype Griekse ambtenaar heel hard te stempelen. Foute boel voel
ik. We vertellen hem dat we graag de vergunning zouden verkrijgen om in Griekenland legaal
te mogen varen. Alsof we de eerste mensen zijn die zoiets vragen, mompelt hij dat we eerst
een belastingformulier op moeten halen in Corfu-stad. Morgen zijn die weer open. We
kunnen er met de bus naar toe.. pfffffffffffff, dit verzin je toch niet. Hoe moeilijk kan je het
maken. Dus ik moet een uur heen en een uur terug met de bus naar de hoofdstad om daar
ergens een belastingkantoortje te vinden om daar €30,00 euro te betalen om dan weer terug
te gaan naar Gouvia, daar het papiertje te laten zien, waarna deze meneer een stempel mag
zetten en wij weer verder kunnen. Hoe moeilijk kan je het maken?? Misschien biedt het
havenkantoor uitkomst. Jawel, daar zouden ze kunnen helpen, maar dan hebben ze eerst
weer een formulier nodig van de havenautoriteiten, voordat ze het begeerde
belastingpapiertje kunnen afgeven. Weer terug naar het havenkantoor. De man roept nu heel
geirriteerd dat we morgen maar moeten terug komen. Dan zit er waarschijnlijk iemand die er
iets meer verstand van heeft. Maar dat willen we niet. De haven kost €60 euro per nacht en is
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druk en hectisch. We willen er niet langer dan noodzakelijk blijven en zeker niet om hier
ergens belasting te “mogen” betalen. Dus de Rebel zou de Rebel niet heten, als we alsnog
besluiten geen brave burgers te zijn en verder te trekken zonder de vergunning. Mochten we
aangehouden worden, zullen we zeggen dat we net aangekomen zijn en zo spoedig mogelijk
ergens de vergunning zullen aanvragen. Vijf jaar geleden is er nooit naar gevraagd, dus we
hopen nu op hetzelfde.
Om half elf zien we eindelijk Anneke en Erris weer. Het is toch wel weer heel bijzonder om je
oude buurtjes per boot op te zoeken in een ander land. Zo te zien doet het Griekse leven hun
goed! Ze zijn geen steek veranderd. Al snel halen we herinneringen op van de Fortweg en
Hoek van Holland. Heel fijn hun weer terug te zien!
De rebel vanuit het huis van Anneke en Erris

Om twee uur gooien we los om richting Kalami te gaan. Een baai in het Noorden van Corfu,
waar we een dag zullen blijven. De eerste dag sinds een week zonder te varen.
Het plan is om deze week naar het Zuiden af te zakken richting Ithaka en Kefalonie.
Waarschijnlijk slaan we Lefkas over, omdat we daar al geweest zijn en het daar het drukste
gebied is in verband met de vele charterboten.

Hollandse luchten in Corfu

Broederliefde..
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15 juli – 17 juli 2014 Kalami – Gouvia – Petriti (Corfu)
Corfu is het meest noordelijke en tweede grootste eiland van de Ionian Eilanden. Het is
gelegen aan de grens met de Adriatische Zee en ligt dicht bij het vasteland van Griekenland.
Kalami ligt in het Noorden van Corfu en direct tegenover Kalami ligt Albanië, waar je nog
steeds niet mag komen zonder visum. Dat Corfu heel groen is (zeker vergeleken met Malta)
wist ik al, maar nu is me wel heel duidelijk waarom. Sinds we gearriveerd zijn hebben we
iedere dag wel regen en onweer. Iets wat we absoluut niet meer gewend zijn na vier jaar op
Malta te wonen. Daar zijn de luchten 5 maanden per jaar strak blauw en mochten er wennen
aan alle wolkenformaties die zich
steevast aan de horizon
ontwikkelen.
Dinsdag is het de slechtste dag tot
nu toe. Zelfs overdag overheersen
donder en regen. Thor moet het
momenteel niet naar zijn zin
hebben.... Aan het eind van de
middag wordt het wat rustiger en
kunnen we naar de wal om nog
even wat met Anneke en Erris te
drinken op het terras aan het
strand. Morgen gaan we langzaam
maar zeker richting het zuiden.

wakeboarden achter de dinghy

We gaan eerst langs Gouvia, waar we buiten de haven ankeren. Rowald en Sierk varen met de
dinghy naar de haven om nog wat spullen te kopen. Ondanks het feit dat het weer een stuk
stabieler aanvoelt (er zit verandering in de lucht!) begint het ’s-avonds toch weer te regenen.
’s-Morgens vroeg trekken we weer verder. Ik
heb het gevoel dat het onstabiele weer zich
voornamelijk in het Noorden afspeelt en wil
daarom ze snel mogelijk naar het Zuiden varen.
Daarbij hebben we de vorige keer uitgebreid
Corfu bekeken en zijn we hier zeker 6 weken
gebleven, dus ik wil weer nieuwe plaatsen
ontdekken. Dat is immers één van de mooie
dingen van zeilen.

Het huis van Anneke en Erris vanaf de boot

En de eerste nieuwe plaats die we aandoen is
Petriti. Welliswaar nog steeds op Corfu, maar
nu in het Zuiden van het eiland. Het blijft altijd
spannend om een nieuwe haven aan te doen. Je weet nooit precies of het een goede plek is
om te overnachten. Maar in de Pilot en ook door de verrekijker ziet het er allemaal erg
relaxed uit.
En relaxed is het!!
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Wat een heerlijke dag hebben we. We gooien het anker uit en nemen een verfrissende duik.
Daarna ga ik met de jongens naar de wal om daar op onderzoek uit te gaan. Het is een heel
klein vissersdorpje met een paar huizen en een paar restaurantjes. Binnen de korste tijd heb
ik een zwak voor dit plaatsje. In tegenstelling tot de overige plaatsen zijn er geen
souvenirswinkels en kan je er nog heerlijk goedkoop eten. De mensen zijn er supervriendelijk.
Het is een hele groene omgeving, waar een kristalhelder beekje uitkomt op een zandstrand.
Op het zandstrand ligt ook een aangespoeld jacht, wat op mij natuurlijk weer luguber
overkomt, maar wat een grote aantrekkingskracht op de jongens heeft.

Petriti

De Rebel ligt voor anker op de achtergrond
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Wanneer Thyl er ’s-middags op zijn paddleboard
vandoor gaat (= puber = boze bui = dwars=
ontoerekeningsvatbaar) en naar mijn zin wel
heel erg ver de zee op gaat, gaat Rowald er
achteraan met de dinghy. Als ze weer richting de
baai varen, zien Sierk en ik plotseling dolfijnen
opduiken. Rowald ziet ze ook en vaart er meteen
met de dinghy naar toe. Het wordt een prachtig
schouwspel wat ons altijd bij zal blijven. Rowald
en even later ook Thyl op z’n paddleboard, zitten
midden in een groep dolfijnen, die om hun heen
springen en onder hun door zwemmen. Het is zo
prachtig om te zien. Sierk is eerst heel
enthousiast, maar naarmate het langer duurt wil
hij er natuurlijk ook bij zijn. Wanneer Rowald
uiteindelijk terugkomt, springt Sierk in de dinghy
en varen ze weer richting zee. En gelukkig, ook
Sierk mag getuige zijn van dit schitterende
schouwspel.
Nogmaals voor zijn ogen en op een armlengte afstand springen er vijf dolfijnen in de lucht.
Wat een traktatie is dit om dit mee te mogen maken!
’s-Avonds gaan we lekker een hapje eten aan de kant en als we terugvaren, laat Rowald ons
de Milkyway zien. Het zijn de ideale omstandigheden, want je hebt er een heldere nacht
zonder storend maanlicht en een donkere observatieplaats voor nodig. Dan laat je je ogen
eerst een paar minuten wennen aan de duisternis. Wanneer je een melkachtige band
ontdekt, heb je het gevonden: De Melkweg. Talloze sterren zijn te zien aan de hemel. Wat
een prachtige dag!
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18 juli – 19 juli 2014 Petriti (Corfu) – Gaios (Paxos)
We blijven nog een dagje liggen in Petriti. ’s-Middags neemt de wind flink toe en er zijn harde
vlagen over het water. Ik zie opeens een boot verlijeren. Zou er iemand aan boord zijn? Er
beweegt niets aan boord en de catamaran verplaatst zich steeds sneller. Toch een raar idee
dat als je terugkomt van lunchen en je boot is verdwenen. Gelukkig zien we iemand als een
gek peddelen in zijn dinghy richting zijn boot. Hij haalt het en ankert de boot opnieuw.
Gelukkig maar, want Rowald zat al in de starthouding om er achteraan te gaan.
Bij het idyllische kristalheldere beekje
blijkt een moerasgebied te zitten, wat
weer de ideale broedplaats is voor
muggen. Tel daar een windstille nacht
bij op en we worden letterlijk
aangevallen door honderden zoemende
muggen. Na deze slapeloze nacht
vertrekken we rond 10.00 uur richting
Paxos. We zijn duidelijk niet de enigen
die een zware nacht achter de rug
hebben. Er heerst nog een diepe rust als
we de baai verlaten. Bij het wegvaren
spot ik weer dolfijnen, die ons nog even
gedag komen zeggen langzij de boot.
Het blijft mooi!
Rond twee uur arriveren we in Paxos. We gaan nu naar het hoofdstadje Gaios en willen daar
een keer aan de kade liggen. Van al dat ankeren worden we straks nog mensenschuw! Paxos
is het kleinste eilandje en volgens de mythe heeft Poseidon een deel van Corfu afgesneden
om zo een liefdesnest voor hem en Amfitriti te creeëren. Het is een druk toeristendorpje,
waar de toeristen meestal voor een dagtour komen. Het is leuk om weer eens aan een kade
te liggen. We kijken wel vreemd op als er iemand € 30 havengeld komt innen. Dit was vijf jaar
geleden nog allemaal gratis om te overnachten.
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20 juli – 21 juli 2014 Gaios (Paxos) – Sivota (Lefkas) – Nidri
(Lefkas)
Een nachtje aan een kade midden in een stadje is weer van een hele andere orde dan een
nachtje aan je anker. De hele nacht lopen er toeristen langs de boot te schreeuwen, we liggen
ook nog eens bij de plaatselijke gyros snackbar, waar de brommertjes tot zes uur ’s-morgens
af en aan rijden. Ondanks de slechte nacht staan we om zeven uur op, want we hebben een
lange reis voor de boeg. We willen langs de westkant van Lefkas naar het zuidelijkste deel van
het eiland varen en in Sivota overnachten, wat ongeveer 50 mile zal zijn. Eén van de redenen
is ook dat Rowald nog niet helemaal over het disaster met de gemiste tonijn heen is. Door
buitenom te varen hoopt hij op een revange. Dus
zodra we varen hangen er weer twee vislijnen
achter de boot. De reis verloopt rustig, we zeilen
en hebben de motor bijstaan. Rond vier uur
ronden we de Zuid Kaap van Lefkas en varen
richting de baai. We verwachten dat er om de
hoek helemaal geen wind meer zal zijn, maar
uiteraard gebeurt precies het tegenovergestelde.
Het waait er een dikke windkracht 6 en we vliegen
de laatste 10 mijl naar de baai.
Lefkas is zicht

De baai ligt helemaal vol met charterboten.
Wauw, het is een stuk drukker dan vijf jaar
geleden. Maar we waren toch al van plan
om lekker te ankeren in het midden van de
baai. Met een hoop wind ankeren we en als
we eenmaal liggen wordt de wind weer
uitgezet.
Sinds Gouvia heeft Thyl al verschrikkelijk
veel last van zijn oor. Waarschijnlijk heeft
hij een oorontsteking opgelopen in het
zwembad daar. Het wordt nu hoog tijd om
Zuid Kaap van Lefkas
naar een stadje te varen met een apotheek.
Rowald heeft ook nog steeds pakkingen nodig voor de motor, dus we varen de volgende dag
naar Nidri, wat ongeveer 8 mijl noordelijker ligt. Begrijp me niet verkeerd hoor, want ik
realiseer me iedere dag wat een geschenk het is om met mijn gezinnetje een paar maanden
langs de Griekse eilanden te mogen varen. Maar soms valt het echt niet mee om met vier
eigenwijze individuen op 12 meter te leven. Mocht je iedereen even helemaal zat zijn, dan
kan je niet echt een plekje vinden waar je even helemaal alleen bent. Na 2,5 week op de boot
is zo’n momentje wel aangebroken. Ik denk dat het goed zal zijn om even weg van de boot te
zijn.
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In Nidri ligt een ‘Hollandse steiger’, waar
een zwembad is voor de boys en waar
we vijf jaar geleden een mooie
wandeltocht hebben gemaakt naar een
waterval. We gaan dit nog een keertje
overdoen. En het wordt een heerlijke
middag, we vinden de juiste
benodigheden voor de motor, we kopen
oordruppels voor Thyl en we vervolgen
onze weg richting bergen om de
waterval te vinden. Het is een meevaller
dat het maar een uur lopen is. Want
destijds deden we dezelfde tocht met
zwembad van Nidri
vier kinderen (twee Engelse vriendjes
waren toen mee) en waren ze pas vijf en acht. Dus in mijn herinnering was het een helse
tocht van uren en uren. Maar onze kinderen zijn nu zo goed getraind, dat we de tocht binnen
een uur gemaakt hebben en we als beloning een heerlijke frisse duik kunnen maken in ijskoud
water. Wat een genot, na zo’n warme tocht.

My men
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Nidri Waterfall

Op de terugweg gaan we ergens wat eten. Als we gaan zitten aan een tafeltje hoor ik naast
mij: “dag mevrouw Kleinjan”. Ik kan je wel vertellen dat zulke woorden haast niet te bevatten
zijn, als je zelf het idee hebt na een paar honderd mijl gevaren te hebben ergens in de middle
of nowhere te zitten. Maar niets blijkt minder waar, want naast mij zit een grijnzend gezicht
van iemand waarmee ik zes jaar lang op de lagere school gezeten te hebben. Heel apart, want
in Hoek van Holland ben ik hem na de lagere school nooit meer tegengekomen.
Normaal vind ik het
altijd heerlijk om
ergens een paar
dagen te liggen,
maar tot nu toe is er
een soort onrust
over ons en willen
we de volgende dag
weer verder
trekken.
Waarschijnlijk willen
we zoveel mogelijk
van de eilanden
zien. Dus morgen
zullen we naar
Meganisi varen een
eilandje met
prachtige baaitjes in de binnenzee van Lefkas. Voordat we de Golf van Patras en Corinthië
invaren willen we Ithaka en Cefalonië nog gezien hebben.
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22 juli –– Nidri (Lefkas)
We blijven toch nog maar een dagje liggen. Het waait van de planeten en ik ga toch maar een
dokter zoeken voor Thyl. Wanneer we er één vinden zijn we meteen aan de beurt. 2 minuten
later staan we buiten met de informatie die we eigenlijk al wisten een oorontsteking. Wanneer
ik de prijs hoor voor 2 minuten consult, ontplof ik ter plekke. € 100,00 voor 1 minuut in zijn
oor kijken en 1 minuut antibiotica uitschrijven. Ik weiger het te betalen, waarbij zij mij vertelt
dat het ook alvast voor een consult voor morgen is, omdat we dan even terug moeten komen
hoe het met Thyl gaat. Daar ga ik in ieder geval niet voor betalen, want ik ben helemaal niet
van plan om morgen terug te komen. Met het stoom uit mijn oren betaal ik uiteindelijk €
50,00.
Rowald besluit dat dit een goede plek is om de motor uit elkaar te halen om voor eens en
altijd het lekken van olie op te lossen. Dus ben benieuwd of we morgen weer kunnen
vertrekken.......
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23 juli t/m 25 juli –– Nidri (Lefkas)
We vertrekken dus niet de volgende dag ... Ik moet zeggen dat ik het behoorlijk dapper vind
om midden in een vakantie een motor helemaal uit elkaar te halen. Maar als ik de volgende
dag niet binnen een straal van 100 meter in de buurt van de boot durf te komen, vind ik het
eigenlijk al snel een heel stom plan. Ik hoor een hoop gevloek en getier en als we het lef
hebben om even snel iets te pakken op de boot krijgen we een grauw en een snauw.

Wegwezen dus!!! ’s-Morgens ga ik een eind lopen met Thyl, waarbij we al snel achtervolgd
worden door een schattig hondje. De eerste 100 meter is het grappig, maar al snel is het niet
meer leuk. Het hondje weet van geen wijken, wat we ook proberen. We jagen het weg,
rennen weg, verstoppen ons, maar hij heeft ons duidelijk uitverkoren tot zijn nieuwe
toekomstige baasjes. Helaas gaat dat natuurlijk niet en daarbij maak ik me echt zorgen als we
langs een hele drukke weg moeten lopen, waarbij het hondje om de haverklap oversteekt. Ik
ben zo bang dat het hondje een ongeluk veroorzaakt, maar blijkbaar heeft hij het al vaker
gedaan. Ongeschonden komen we aan bij de boot en na een tijdje geeft het hondje het op en
gaat op zoek naar een nieuw baasje, tot groot verdriet van Sierk.
’s-Middags blijven we bij het zwembad,
waar de jongens al snel een paar
vrienden hebben om mee te spelen.
Daar waren ze geloof ik wel even aan
toe. Grappig is het om te observeren
hoe ‘pubers’ elkaar benaderen. Je ziet
dat ze graag met elkaar zouden spelen/
praten, maar zomaar op elkaar
afstappen is een brug te ver. Pas tegen
het einde van de dag zijn ze zover dat er
een bal naar elkaar gegooid wordt,
maar er wordt dan nog geen woord
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gesproken. De volgende dag vindt het ritueel nogmaals plaats, maar nu allemaal iets sneller
en er wordt gepraat met elkaar en dan uiteindelijk de laatste dag zijn ze onafscheidelijk en
valt het afscheid zwaar. Ik kan me het nog wel herinneren van vroeger. Op de één of andere
manier had ik altijd op de laatste dag van de vakantie een vriendinnetje. Ik zie nu pas hoe
zoiets tot stand komt! Ikzelf ontmoet ook een paar leuke Nederlanders, die allemaal een
eigen verhaal hebben, een eigen verleden met eigen dromen.
‘s-Avonds loopt de motor weer, maar er zitten nog wel een paar rare tikken in. Geluiden die
er niet horen te zijn. Dus de volgende dag nog maar even gebruiken voor een laatste check-up
en proefdraaien.

25 juli - Meganisi (Spartakhori)
Wanneer de jongens afscheid hebben genomen van hun nieuwe vrienden, kunnen we
eindelijk na vier nachten Nidri verlaten. Lekker hoor, aan een zwembad op een bedje liggen,
maar na een paar dagen ben ik het wel zat. We varen naar Meganisi, wat maar een paar mijl
varen is. Zo kunnen we de motor even uittesten. Zonder rare geluiden bereiken we
Spartakhori. Een prachtig baaitje, waar we aan de kade kunnen liggen. De motor heeft de 1e
proef doorstaan.
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De baai Spartakhori

26 juli - Meganisi (Abelike)
We vertrekken heel vroeg richting de volgende baai. De zee is spiegelglad en er heerst nog
een diepe rust. Abelike is een mooie baai, zonder dorpje, dus heerlijk rustig. We vermaken
ons met waterskieën, snorkelen en zonnen. Het is echt vakantiegevoel nu, dus sterke
verhalen heb ik (gelukkig) even niet. Morgen vertrekken we naar Ithaka, het eiland van Homer
en Odysseus.

21

22

Waar ik ondertussen wel heel erg benieuwd naar ben is waar de ongeschreven regel toch
vandaan komt dat de vrouwen ankeren, terwijl de mannen achter het roer blijven staan.
Misschien dat de zeilers onder ons een tipje van de sluier voor mij kunnen oplichten? Want ik
wil nu toch wel eens een lans breken om deze ongeschreven regel te doorbreken. Ook ik heb
ooit in een ver verleden het anker bediend, maar de combinatie van mijn onhandigheid en
een zware anker(ketting) was geen briljante. Nadat ik bijna mijn vingers kwijt was hebben we
de rollen omgedraaid. Ik moet zeggen dat dat een veel betere rolverdeling is. De boot een
beetje in de wind houden door een beetje gas te geven en aan het roer te staan is een stuk
makkelijker dan aan een zware ankerketting te hangen. Mijn bloed begon daarom ook weer
te kolken toen ik Engelsen naast ons als volgt zag ankeren:
De man stond achter het roer, de vrouw deed het anker. De man vond het wel noodzakelijk
om als ‘Kapitein’ zeer duidelijke instructies te schreeuwen en af en toe het knopje van zijn
boegschroef te bedienen. Toen het anker uit stond, rende de vrouw vervolgens naar
achteren, sprong in de dinghi en roeide naar de kant om daar een lijntje uit te zetten. Dit
allemaal onder zeer luide commando’s van de man. Maar het ergste kwam nog, want rond
middennacht hoorde ik weer de zeer onaangename commando’s van de man. Het anker was
blijkbaar gaan krabben (uiteraard de schuld van de vrouw). De vrouw moest het anker weer
hijsen, wat gepaard ging met een hoop gehamer (ketting bleef hangen) en waarschijnlijk ook
kracht. Het enige wat de man deed, was schelden en vloeken. Weer moest zij in de dinghi om
een nieuwe lijn naar de kant te brengen. Dit alles in het pikkedonker. Toen het geschreeuw en
getier ongekende vormen aan begon te nemen, gingen mensen er omheen zich ermee
bemoeien en werden er schijnwerpers op de boot gericht. Uiteindelijk is de man midden in de
nacht afgedropen, naar een andere baai om daar weer verder kapiteintje te spelen.

27 juli t/m 28 juli - Port Kioni (Ithaca)
‘In Ithaca there are not wide courses, nor meadowlands at all. It is a pasture land of goats, and
more pleasant in my sight than one which pastureth horses….., ‘
Homer, Odysseus
Ik denk dat vandaag de mooiste zeildag tot nu
toe is geweest. We hebben het hele stuk
(ongeveer 30 mijl) kunnen zeilen naar het
eiland waar ik vorig jaar veel over gehoord heb,
omdat Sierk voor geschiedenis alles moest
weten over Homer en Odysseus. We vertrekken
om half elf en varen langs verschillende
eilanden met op de achtergrond de prachtige
bergen van het vasteland. Rond half vijf komen
we aan in Kioni ten Noord-Oosten van Ithaca.
Een zeer gemoedelijk havenplaatsje met een
grote baai. We ankeren niet aan de kade, maar
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net even buiten de haven met twee lijnen naar de kant (ja, ja door Rowald persoonlijk erheen
gezwommen, terwijl ik een beetje aan het roer sta te staan!). We snorkelen er prachtig en ’savonds verkennen we het dorpje. We besluiten nog een dagje te blijven. We liggen zo mooi
geankerd en hebben tenslotte vakantie! Volgende week rond deze tijd zullen we de Golf van
Patras en de Golf van Corinthië bezeilen.
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29 juli t/m 1 augustus - Port Kioni – Vathi – Sarakiniko –
Vathi (Ithaka)
Tja, wat moet ik van Ithaca zeggen... Laat ik het zo omschrijven, ik begrijp volkomen hoe
Homer op het idee van Odysseus is gekomen. Of het nou een mythe of historie is, daar zijn de
meningen over verdeeld, maar ik snap waarom die arme Odysseus zulke helse zeereizen heeft
moeten meemaken. En wanneer die arme man dan eindelijk na 20 jaar Ithaca terugvindt, is
zijn vrouw er ook nog eens met een ander vandoor. Het is hier wind, wind en nog eens wind.
Momenteel liggen we voor anker in Vathi en giert de wind door de boot. Het maakt me
vreselijk onrustig. De pilot zit ook al een beetje te liegen, want daar staat in dat het iedere
avond rond zes uur stopt. Nou, ik kan je vertellen, niet in Ithaca. 24 uur per dag raast de wind
door de baai met een kracht van zeker kracht 6 en daarnaast geeft hij als toegift nog
regelmatig vlagen van zeker kracht 8. Ithaca is duidelijk niet goed voor het moreel op de boot.
Rowald en ik hebben zelfs een heuse echte ruzie gehad. Ik zal je de details besparen, maar
Rowald ging voor de zoveelste keer aan de motor knutselen (even filters verwisselen..). Toen
hij de oude olie wilde overgooien in een plastic fles, maakte de boot een haal door de wind,
waardoor de fles omviel en de olie door de boot vloog. En uiteraard was dit alles mijn fout,
omdat ik toevallig op dat moment ergens in de buurt was. Wat ook bijna onvermijdelijk is op
een boot van 12 meter. Dus nu stinkt de boot de komende tijd naar de olie. Maar goed,
uiteraard is het allemaal weer goed tussen ons, dus geen zorgen voor het thuisfront!!
Van Kioni zijn we naar Vathi gevaren, waar we getrakteerd werden op valwinden, vlagen en
een storm. De volgende ochtend was het rustig weer en zijn we een mooie baai op gaan
zoeken, Sarakiniko. Schitterend azuurblaauw water, prachtig om te snorkelen en te
paddleboarden. We waren dan ook erg in onze nopjes met deze ankerplaats, waar we zo
goed als alleen lagen.

Sarakniko

Maar een prachtige ankerplaats kan veranderen in een nare en onconfortabele plek, wanneer
de wind draait. En ja hoor, natuurlijk draait de wind naar het Zuiden, waardoor er een flinke
deining op de boot komt te staan. We besluiten de volgende ochtend om weer terug naar Vathi
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te varen, het is immers een goed
beschutte baai zo op het eerste gezicht.
Die wind van gisteren was vast een
uitzondering... Maar helaas is het blijkbaar
een gigantisch windgat, waar de wind
regelrecht vanaf de hoge bergen op de
Rebel Rival neerdendert. Het is weer
gieren met de wind.....

De hogen bergen rondom Vathi

Wat misschien nog wel het vermelden waard is, is dat Rowald met het snorkelen 2 potten
heeft opgedoken. Als ik later met de jongens naar
het Archeologisch museum in Vathi ga, staat het
daar vol met zulke potten daterend 6e en 7e eeuw
voor Christus. Mmmm wellicht hebben we de
potten van Odysseus wel gevonden!

De potten van Odysseus
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2 t/m 4 augustus - Vathi (Ithaka) – Messalonghi (Vasteland
Golf van Patras)
Het is officieel. Ithaca en ik zijn geen vrienden geworden. Na wederom een nacht in een soort
kermisattractie ‘geslapen’ te hebben, waarbij de geluiden van een goede novemberstorm in
het niet vallen bij deze orkaangeluiden, wil ik alleen nog maar weg hier. De hele nacht heeft
de arme Rebel aan haar ankerketting liggen draaien en zware valvinden over zich heen
gekregen. Wat is dit voor een gat??? We vertrekken om half negen en na nog een paar
toegiften aan rukwinden te hebben gekregen, komen we los van de kust en varen we richting
de Golf van Patras. Het weer ziet er gelukkig een stuk vriendelijker uit. Vanaf zee zie je mooi
hoe donkere luchten boven Ithaca en Cefalonië blijven hangen. Laat ze maar mooi daar
blijven!
We laten de Ionische zee achter ons en zijn op weg naar de Egeïsche zee. Hiervoor moeten
we door het kanaal van Corinthië, wat mij best mooi en spannend lijkt. Maar eerst maar eens
rustig de Golf van Patras en de Golf van Corinthië bekijken.
We komen rond half vijf aan in Messalonghi. Er is daar een jachthaven met stromend water
en electriciteit. Ik kijk ernaar uit om even gebruik te maken van dit soort luxe! Maar helaas,
Rowald spot een paar boten voor anker en een paar boten langzij een kade vlak voor
restaurantjes. Omdat vooral Rowald het avonturiersgevoel zo lang mogelijk wil vasthouden,
vermijdt hij bewust alle jachthavens. Zo ook hier. Maar ik moet zeggen, we liggen goed, we
liggen aan de kant en er is zelfs stromend water te krijgen van de lokale vissersmannen, dus
wat wil ik nog meer!
‘Schildpadden’, ‘Schildpadden’, Sierk kom eens kijken!! Zo word ik de volgende ochtend
wakker. Het water is spiegelglad en Thyl heeft reuzeschildpadden gespot bij onze boot. Ze zijn
echt enorm. Hun reuzekop kijkt ons nieuwsgierig aan, om vervolgens weer onder te duiken.
Wauw, dit is gaaf. Binnen no-time ligt het paddleboard in het water en zitten de twee
jongens erop om nog meer schildpadden te spotten. Ik waarschuw nog wel even niet met hun
handen in de buurt te komen, want ik heb de indruk dat die beesten flink kunnen bijten.
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4 t/m 6 augustus - Messalonghi (Vasteland Golf van Patras)
– Trizonia (Golf van Corinthië)
Ik kan natuurlijk schrijven over al het kleine en grote leed wat zich op de Rebel afspeelt. Ik zou
kunnen vertellen over de dingen die kapot gaan, over de wc-pomp die dienst weigerde, over
de waterpomp, die vier weken na aanschaf er de brui aan geeft, van slangen die knallen,
waardoor veel water in de bilge terecht komt. Ik zou kunnen schrijven over immer olielekkende motoren, over een met trots aangeschafte windvaan, die op geen mogelijke manier
doet wat we willen (=sturen). Ik zou kunnen klagen over gloednieuwe verstagingen, waar
opeens alweer roest op zit. Over ruziënde kinderen, brutale laatste woorden, kleine en grote
irritaties, maar ik doe het niet hoor! Ik wil geenszins de indruk wekken dat ik klaag en dat het
een zwaar leven is om drie maanden door Griekenland te zeilen. Daarom schrijf ik liever over
mooie baaitjes, lieve mensen, bijzondere stadjes en mooi weer. (Oké, soms schrijf ik over veel
wind..)
Messalonghi was voor mij zo’n
bijzonder stadje. Het deed bijna
Hollands aan. Vlakke weilanden, een
soort sloot/kanaal waar we doorheen
moesten om er te komen, krijsende
meeuwen en vissersbootjes tussen het
riet. Alleen de laag overvliegende
flamingo’s en de prachtige schildpadden
naast je boot passen dan weer niet in
het Hollandse landschap.
Nu zijn we onderweg naar Trizonia, een
klein eilandje aan de Noordkust van de
Golf van Corinthië.

Messalonghi

We zijn vroeg vertrokken, het is ongeveer 35 mile. Halverwege zullen we onder de Rion brug
doorgaan. Het is de eerste keer dat we met de Rebel een brug onderdoor moeten. Met de
Houtekiet hebben we het talloze keren gedaan, maar dat was in Nederland.
Rion Bridge
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Als we eenmaal de brug onderdoor zijn, neemt de wind toe. Het is het smalste gedeelte van
de Golf, precies tussen Golf van Patras en de Golf van Corinthië. Het lijkt wel alsof de wind er
doorheen geperst wordt. Er zijn veel kitesurfers bezig, wat betekent dat er veel wind staat.
Maar we hebben de wind in de rug, dus vliegen in no-time naar Trizonia. Alleen het laatste
stuk is echt niet leuk (understatement). De wind is ondertussen toegenomen tot een
windkracht 8 en we moeten eerst om het eilandje heen om naar de haven te varen. Dus het
laatste stuk is tegen de wind in. O ja, even voor de kritische onder jullie, die denken dat ik
steeds voor de dramatiek windkracht 8 schrijf. Ik heb het bij de kapitein geverifieerd en geloof
me, hij bevestigt windkracht 8. En normaal als ik zeg er staat een goede 4, dan is het voor
hem een windkrachtje 2. Dus ik weet zeker dat ik er niets bij opgeteld heb. De haven ligt
aardig vol, maar Rowald is vast van plan aan de wal te liggen. Dus het achteranker wordt
uitgegooid. Gelukkig staan er 3 sterke mannen op de kant ons op te wachten, dus al met al
liggen we vrij snel en veilig aan de wal.
Zo op het eerste gezicht is het een vriendelijk eilandje, waar geen verkeer is, alleen een paar
huizen, een paar taverna’s en twee hotelletjes. We horen dat er bootjes al een paar weken
liggen om op Zuidewind te wachten. Zij willen richting het Lefkas gebied en met zo veel
tegenwind is het niet te doen. Als een wonder draait de volgende dag de wind en vanaf 4 uur
’s-morgens loopt de haven langzaam maar zeker leeg. Behalve de Rebel, die blijft nog een
dagje bijkomen en de was doen.
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7 augustus t/m 12 augustsus - Trizonia (Golf van Corinthië) –
Galaxidi (Golf van Corinthië)
gezonken tweemaster in haven van Trizonia

Rebel eenzaam aan de pier

Het blijft een mannensport dat steentje scheren

In Messalonghi hadden de jongens al kennis gemaakt met Lee en John, een Engels stel dat
hier iedere zomer een paar maanden rondzeilt. Ze hebben ook een hondje aan boord, wat
weer een grote aantrekkingskracht heeft op Sierk. Hij heeft namelijk zijn zinnen gezet op een
hondje en hij heeft zijn ouders al bijna zover.... Wijzelf ontmoeten John en Lee op Trizonia,
waar zij na twee dagen ook weer opduiken. Het blijken erg leuke mensen te zijn, waar we
goed mee kunnen opschieten. John stelt voor om gezamenlijk naar Galaxidi te varen, zodat
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wanneer wij een dagje Delphi bezoeken, zij op onze boot kunnen passen en daarna weer
andersom. Het blijft nou eenmaal een big thing voor de mannen om hun geliefde boot
zomaar ergens achter te laten. Dus op 7 augustus vertrekken we rond half negen, om de 20
mile naar Galaxidi te zeilen. Het is rustig weer, alhoewel het eeuwige gedonder vanuit de
bergen mij nog steeds de stuipen op het lijf jaagt. Maar we hebben een kalme zeiltocht en
rond half twee varen we de haven van Galaxidi binnen. Het is een schattig haventje, heel goed
beschut en er is zelfs gratis stroom en water op de kade. Wat een luxe.
Wanneer blijkt dat er geen honden mee mogen naar Delphi, besluit John om dan op onze
boten te passen en gaan wij de volgende ochtend met zijn vrouw naar Delphi. We vertrekken
met een taxi om acht uur ’s-morgens, dan is het in ieder geval nog niet zo heet. Het is prachtig
om door de bergen te rijden en eenmaal ter plaatse is het toch wel heel indrukwekkend om
bij een nederzetting te staan die zijn oorsprong vindt in het 5e millenium voor Christus. Maar
Delphi is meer bekend als één der beroemdste cultusplaatsen van de God Appollo en waar de
oude Grieken het Oracel consulteerde.
Sinds we in Galaxidi zijn, is er een
soort rust over de Rebel gekomen.
De barometer staat weer op de
voor mij vertrouwde 1014 en er
zijn geen valwinden die van de
bergen af komen. Iedereen op de
Rebel lijkt zijn plekje gevonden te
hebben. Het is een ontzettend laid
back dorpje. Eigenlijk wel
onvoorstelbaar dat de inwoners
hier niet meer de Delphi-gekte
uitbuiten. Je zou allerlei mensen op
de kade verwachten die je de trip
aanbieden naar Delphi, om maar
Galaxidi
niet te spreken over de souvenirsshops met Apollo in de verkoop in allerlei soorten en maten.
Maar niets van dat alles hier. De mensen zijn vriendelijk, maar totaal niet opdringerig. Een
beetje uit verhouding is het wel. In het
weekend meren onmogelijk grote
superyachts af die liggen te blinken aan
de kade met op de achtergrond een
klein vissersdorpje.
Wat wel weer betekent dat we verse vis
van de lokale vissersman kunnen kopen,
wat we dan ook gretig doen (bij gebrek
aan eigen vangst). We slaan verse tonijn
en zwaardvis in en odigen Lee en John
uit voor dinner. Het wordt een hele
gezellige avond.

Verse tonijn bij de lokale vissersman
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De volgende ochtend zijn we de huzzle en buzzle van het stadje zat. De Griekse live-muziek
gaat door tot zes uur in de ochtend, waarna voor anderen het ochtendritueel (kerkklokken)
weer begint. We gaan lekker voor anker buiten de haven, waar een heerlijk fris windje waait.
Thyl is de hele middag aan het windsurfen, Sierk aan het wakeboarden en ik lees mijn boekje.
This is the
better life!!
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De volgende ochtend staan we om zeven uur op om de 40 mijl naar Corinthië te gaan zeilen.
Maar wanneer we ons ontbijt op hebben, vragen we ons hardop af waarom we eigenlijk
alweer verder gaan. Het is hier immers perfect. We liggen heerlijk voor anker, het is een
ruime baai, waar de jongens kunnen surfen, wakeboarden en zwemmen en we hebben nog 6
weken. Dus waarom haasten? Dat is de vrijheid die het zeilen je geeft, dus dan moeten we
daar natuurlijk wel gebruik van maken. Geen strakke schema’s die gevolgd moeten worden.
Uiteindelijk blijven we in totaal 5 nachten in Galaxidi. Sierk krijgt gelijk een cursus afscheid
nemen, want ondertussen hebben we al 3 avonden achter elkaar afscheid genomen van John
en Lee (ook zij besluiten iedere morgen nog een dagje te blijven) en iedere keer gaat het niet
zonder tranen bij Sierk. Misschien is hij vanavond immuun geworden voor afscheid nemen??

12 augustsus - Galaxidi (Golf van Corinthië) – Corinthië (Golf
van Corinthië)
Het was niet gelukt om afscheid te nemen zonder tranen voor Sierk. Ik moet zeggen dat ik het
ook jammer vind dat zij niet verder mee reizen, maar weer terug gaan. Ze zijn nog nooit door
het Kanaal van Corinthie gegaan en we bieden aan dat we gezamenlijk naar Corinthie varen,
waarna ze met ons de 6 mijl door het kanaal gaan, om daarna weer met een taxi terug te
gaan naar hun eigen boot. Wanneer we ’s-morgens vertrekken zien we een paar mijl achter
ons een tweemaster en zitten we in ons vuistje te lachen, omdat we denken dat ze ons toch
achterna komen. Dat zou een mooie verrassing zijn. We hebben heel rustig weer onderweg,
eigenlijk gewoon windstil en de zee is supervlak. Opeens zien we overal om ons heen scholen
dolfijnen. We veranderen onze koers en varen rechtstreeks op de dolfijnen af. En ja hoor!
Daar komen ze. Het blijft gewoon altijd mooi om dolfijnen voor je boot te hebben. Het gaat
nooit en te nimmer vervelen. En ik kan nu zelfs hele mooie foto’s maken, omdat de zee zo
rimpelloos is.
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Wat een kadootje is dit
weer. Aan het einde
van de dag komen we
aan in het haventje van
Corinthië. Ik had een
grote haven verwacht,
waar allerlei soorten
boten liggen te
wachten om door het
kanaal te gaan. Maar
niets is minder waar,
het is een hele kleine
vissershaven, waar we
nog maar net in kunnen
en maar 0,2 meter
onder de kiel hebben
(en dan moet het water
nog zakken). De tweemaster die we achter ons zagen varen, lag al in de haven en het blijken
Nederlanders te zijn. We hebben gelijk leuk contact en spreken af ’s-morgens gezamenlijk om
zever uur door het Kanaal te gaan. Corinthië zelf is best een aardige stad, wat zelfs wat weg
heeft van de koopgoot in Rotterdam. Wanneer we ’s-avonds terugkomen van een hapje eten,
spreekt een jongen ons aan. Hij vraagt of dat onze boot is. Heel raar, maar het eerste wat je
denkt is dat er iets gebeurd is, dus we reageren niet erg enthousiast. Maar uiteindelijk blijkt
dat hij met een vriend vanuit Gibraltar hier naar toe is gekanoed en door het Kanaal van
Corinthië wil. Omdat zij geen marifoon hebben, willen ze achter ons aan gaan en vragen ze of
wij dat goed vinden. Wauw! Dat is nog eens stoer. Ze zijn nu een jaar onderweg en hebben als
doel meer bewustwording van het zeeleven te brengen langs alle plaatsen waar ze komen
(facebook: Mare Nostrum Project).

13 augustsus – Kanaal van Corinthië – Korfos
’s-Morgens om 7 uur sharp (je bent Nederlander of je bent het niet!) Varen we met drie
zeilboten de haven uit. Een Fransman heeft zich bij ons gevoegd. Helaas blijken de kanoëers
niet met ons mee te mogen, dus die blijven tot nadere orders in de haven wachten. Heel
jammer, had graag met ze door het Kanaal gegaan. Het verloopt allemaal vlekkeloos. We
melden ons via de Marifoon en nog geen kwartier later krijgen we toestemming het Kanaal in
te gaan. Het is toch wel iets heel bijzonders hoor. Niet iedereen vaart tenslotte door het
Kanaal van Corinthië, een kanaal dat een hele lange geschiedenis kent.:
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De stormachtige
zuidpunt van de
Peloponnesos was
in de oudheid een
gevreesde kaap.
Daarom werden
destijds de
vrachtschepen liever
aan de ene oever
van de landengte
uitgeladen, op
ossenwagens 6 km
over de "diolkos"
(een soort
primitieve spoorlijn
waarvan nog resten
te zien zijn)
getrokken en aan de
andere kant weer te
water gelaten en ingeladen. Dit intense vrachtverkeer heeft de rijkdom van Korinthe
veroorzaakt, en er werden al vroeg plannen gemaakt voor de aanleg van een kanaal.
Historische bronnen vermelden dat de
Korinthische tiran Periander de eerste
was die concrete pogingen ondernam
om de landengte door te snijden. Hij
kwam echter al gauw tot de conclusie
dat hij te veel hooi op zijn vork had
genomen, nadat het orakel van Delphi
een negatief advies had gegeven. Na
een aantal pogingen was het de
excentrieke keizer Nero, die genoeg
grootheidswaanzin bezat om in 66 na
Chr. de eerste (gouden!) spade in de
grond te steken. Dat ging gepaard met
indrukwekkend ritueel vertoon, waarbij
vooral de gunst van Poseidon werd
afgesmeekt. Vervolgens werd er uit alle
macht verder gespit door 6000 joodse
dwangarbeiders. Aan de ene kant
vorderde men 2 km, aan de andere
kant 1,5 km, maar om allerlei redenen
werd het werk op een bepaald moment
gestaakt.
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Pas in 1882 werden de werken met
Frans kapitaal en moderne middelen
hervat en ten slotte in 1893 voltooid.
De doortocht van het kanaal werd
enkele malen geblokkeerd door
instortende delen. Zo liet de
Wehrmacht bij de aftocht in 1944 de
bruggen opblazen en een reeks
treinstellen in het water neerstorten.
Pas op het einde van de burgeroorlog,
in 1949, kon het kanaal weer opengaan
voor de scheepvaart.
In een tijd waarin enorme
containerschepen met gemak weer om
de kaap heen varen is het kanaal nu in
feite overbodig geworden, maar het
wordt nog wel door kleine
vrachtschepen gebruikt.

Ik probeer de kinderen op het hart te drukken, dit goed te onthouden. Het is een belangrijke
gebeurtenis. Sierk, eerlijk en onbevangen als hij is, snapt al de fuzz niet eromheen. In
Nederland stikt het immers van de kanaaltjes. We wonen ook nog eens aan de Nieuwe
Waterweg, ook ooit met de hand gegraven.
Toch is het al met al een indrukwekkende tocht van 6 kilometer. Drie kwartier later en
€200,00 (!!) euro lichter zijn we aangekomen aan onze tweede deel van de reis, de Egeïsche
Zee. Het is een apart gevoel om hier met ons eigen bootje te zeilen. 20 jaar geleden hebben
we in dit gebied onze eerste zeilervaring opgedaan, door een boot te huren en de eilandjes af
te zeilen.
We zeilen door naar een plaatsje Korfos zo’n 17 mijl verder. Het is een heerlijke tocht, waarbij
alles voor de wind gezeild kan worden. Het is ongelofelijk hoeveel tonijnen er rond de boot
zwemmen. Het lijkt haas wel of ze de Rebel, met haar vislijn erachter vierkant uitlachen.
Tonijnen van zeker 1 meter lang springen vlak naast de boot uit het water, maar bijten ho
maar. Het plaatsje zelf is niet veel aan. We drinken nog een borrel bij onze nieuwe
Nederlandse vrienden van de Marlijn en gaan moe naar bed.
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14 augustsus – Korfos – Epidravos
Momenteel doe ik weinig tot niets met Facebook. Heel af en toe check ik of er nog iets
interessants is gebeurd, waardoor ik zag dat kennisen die we vijf jaar geleden in Levkas
hadden ontmoet, momenteel in dit gebied rondvaren. Ik reageerde er niet meteen op, omdat
ik niet precies wist of ze met een boot hier waren of gewoon op vakantie. Maar toen ik zag
dat ze in Poros lagen heb ik een berichtje gestuurd dat wij in de buurt waren. De volgende
ochtend kwam er een bericht van hun op Facebook vanuit Epidavros wat precies onze
volgende bestemming was. Dus nogmaals een bericht achtergelaten dat wij ook ondeweg
naar Epidavros zijn. Helaaas hoorde ik niets, tot 2 mijl voor de bestemming. Mijn mobiele
telefoon ging en ik riep nog naar Thyl: “niet opnemen!!”. (Maltese kaart namelijk..), maar
zoals een echte puber betaamt luisterde hij (gelukkig) ook dit keer niet en had ik Fiona aan de
telefoon. Ze vertelde me dat ze net uit de baai voeren, maar toen ik zei dat we er bijna waren
zijn ze rechtsomkeert gegaan om op ons te wachten. Het was zo leuk om elkaar weer te zien,
wat een superspontane onmoeting! En wat voor één. Ze zaten op een prachtig klassiek
zeiljacht Sylphe, waarvan de eigenaar Roland supergastvrij is, en we langszij konden
aanmeren. Zeeger, het zoontje van Fiona en Andre en mijn jongens waren meteen (weer)
vrienden en ze hebben gespeeld, gezwommen, gewakeboard, gesprongen tot ze erbij
neervielen. Door al het plezier wat de boot en de mensen erop blijkbaar uitstraalde, kwamer
er drie Albaneze jongens aan gezwommen die vroegen of ze ook van de boot mochten
duiken. Het was geen enkel probleem. Even later kwam er een Fransman aangezwommen
met zijn twee zoontjes, die ook allerhartelijkst welkom werden geheten en een glas wijn in de
handen werd geduwd. Heel apart, maar wat was het leuk. Toen de rust weer wat was
teruggekeerd, werden de taken verdeeld en binnen no time stond de bbq aan, was er curry
gemaakt en zat iedereen heerlijk te eten. Een onvergetelijk dag met dank aan de Sylphe en
haar bemanning en kapitein!
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15 augustsus –
Epidavros –
Angistri – Poros
Wanneer de volgende
ochtend iedereen is
bekomen van het drink- en
feestgelag varen we naar
een klein eilandje Angistri
om nog even te zwemmen
en afscheid van elkaar te
nemen. Want helaas gaan
Andre, Fiona en Zeeger
weer naar Nederland. Grote
kans dat we Roland met zijn
Uitgeput
Sylphe nog wel een keer
tegen zullen komen. Aan het einde van de middag moeten we dan toch echt afscheid nemen
en varen wij door naar Poros. De wind is pal tegen, dus het is flink kruisen en wanneer we
eindelijk de kaap om kunnen en het met één koers kunnen bezeilen valt de wind helemaal
weg.
Poros heeft een aparte plaats in mijn hart. Toen ik 17 was en net ‘verkering’ had met Rowald
zijn we drie weken naar dit eilandje gegaan. Ik weet nog dat Rowald al vol passie en verlangen
naar de zeilboten keek die hier aan de kade lagen. We hebben toen zelfs nog geinformeerd
hoe duur het zou zijn om een zeilbootje te huren voor een paar dagen, maar dat was toen
ver, ver boven
onze
studiefinaniering
budget. Daarna
hebben we hier
nog tweemaal
rondgezeild met
een gehuurde
zeilboot en nu
bijna 25 jaar later
liggen we hier
voor anker met
onze eigen Rebel.
Het kan mooi
lopen in het
leven.
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15 augustsus t/m 19 augustus –Poros
We hebben al op de weersberichten gezien dat er weer een periode van veel wind aankomt.
Windkracht 6 -7 uit het Noorden. Poros is een goed beschutte baai, waar we dus prima
verwaaid kunnen liggen. Er is genoeg te zien om ons heen, want het krioelt werkelijk van de
bootjes. Zeker op zondag is het bom en bomvol aan de kade. Door de sterke wind uit het
Noorden ligt iedereen flink tegen de kade aan te klotsen en ik ben dan ook blij dat we voor
anker liggen en de ruimte hebben. In eerste instantie liggen we vrij dicht onder de kant met
vlakbij ons een mooring (een boei in het water, waaronder 750 kilo aan cement ligt, dus vrij
veilig). Wanneer het harder begint te waaien, is het toch wel heel aantrekkelijk om de boot
aan deze mooring te binden. Maar we liggen nog geen vijf minuten of een mannetje komt in
een bootje vertellen dat het zijn mooring is, hij legt uit dat het in principe geen probleem is,
als we ons anker maar optrekken, want die kan om de lijn heen draaien, waardoor er schade
gemaakt zou kunnen worden. Fair enough, maar we laten de mooring gaan en blijven aan ons
anker hangen. De volgende dag echter waait het nog harder en besluiten we alsnog zonder
anker aan de mooring te gaan liggen. Binnen no-time is het mannetje er weer (hoe kan dat in
hemelsnaam, staat hij ergens met een verrekijker te kijken??). Hij vertelt dat het niet zijn
mooring is (huh??) en dat we niet vreemd op moeten kijken wanneer de eigenaar de mooring
komt opeisen. Geen probleem uiteraard, als de eigenaar komt, gooien we los en gaan we
weer ankeren. 10 minuten later komt out of the blue de eigenaar aangevaren (is dit een
complot??) en begint meteen als een idioot te schreeuwen “leave this mooring immediately”.
Ik probeer hem even uit te leggen dat er sprake is van een misverstand, omdat eerst de ‘zgn’
eigenaar vertelde dat het geen probleem was, maar hij was duidelijk niet geinteresseerd in
mijn verhaal en blijft maar schreeuwen en tieren. Overduidelijk is hij een zeilinstructeur die
een paar studentzeilers aan het les geven is. Zij hebben zo te zien plaatsvervangende
schaamte en ik begin het ook goed zat te worden, temeer omdat we uiteraard bereid zijn om
te vertrekken, maar de 5 minuten die dat kost wens ik niet allerlei scheldkannonades naar
mijn hoofd geslingerd te krijgen. Rowald weet precies hoe hij deze man op zijn plek moet
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zetten en zegt heel rustig: “I really admire your seamanship”. Wanneer we uiteindelijk ergens
anders geankerd hebben is voor deze man de lol er blijkbaar ook weer af en hij vertrekt van
“zijn” mooring. Als iedereen in Griekenland op deze manier zeilles krijgt, wordt het een flink
zooitje! Strange people.......
Als het goed is, wordt het weer morgen iets stabieler en kunnen we verder varen naar het
Zuiden. Waarschijnlijk Ermioni, waar we misschien Roland met zijn Sylphe weer zullen
ontmoeten. Het wordt hoog tijd om weer eens aan een kade te gaan liggen, want de
watervoorraad is aardig aan het slinken. Sinds Corinthië hebben we niet meer aan een kade
gelegen.
Leuk is het om te zien hoeveel nationaliteiten er eigenlijk om je heen liggen. Ik zie een Duitse
vlag, Italiaans, Spaans, Nederlands, Grieks, Engels, Noors, Zwitsers, Maltees, allerlei
nationaliteiten op een klein stukje water. Daar kunnen de hogere machten nog eens een
voorbeeld aan nemen...
Waar Griekenland zelf nog wel wat van kan leren is de culinaire afwisseling. Na zo’n 7 weken
in dit prachtige land te mogen zijn, komt de Tzatiki, fried cheese, souflaki en gyros toch wel
een beetje mijn neus uit. Ongelofelijk dat werkelijk in ieder denkbaar restaurant de
menukaart gewoon hetzelfde is. Ik denk dat je hier goud geld kunt verdienen met een beetje
goede kaart. Alhoewel, het is maar 1 maand per jaar dat het echt druk is, dat is augustus, dus
dat schiet weer niet op.

20 augustsus –Poros- Hydra – Ermioni
Woensdagochtend gaan we weer verder. Het weer is rustig en
rond negen uur zeilen we voor de wind richting Hydra. Hydra is
een zeer populair eilandje en onze tactiek is om er rond 11 uur te
zijn, net wanneer iedereen de haven verlaat. Maar wanneer we
daar aankomen, zien we al dat het een gekkenhuis is. Er liggen
boten voor de ingang te wachten, ferry’s, dagjesboten etc. racen
naar de haven om hun toeristen voor een dag uit te spugen.
Wanneer we bij de ingang willen ronddraaien om weer verder te
gaan, schreeuwt iemand van een naastgelegen zeilboot “Please
respect the queue”.... Ik moet daar zo vreselijk om lachen. Ik heb
nog nooit in de rij moeten liggen om een haven binnen te kunnen
komen en dat zijn we nu ook geenszins van plan. We keren om en varen naar Ermioni. Heerlijk
voor de wind met onze halfwinder op.
Ermioni ligt aan het vasteland en voor zover wij ons kunnen herinneren, was hier 20 jaar
geleden helemaal niets. We lagen alleen in het kleine vissershaventje en er waren zelfs geen
winkeltjes. Maar wat we wel vergeten zijn is dat onze eigen Koning en Koningin hier in de
buurt een optrekje hebben. Ook Poetin brengt hier zijn zomers door en zo zullen er nog meer
van de happy few zijn, die in dit deel van Griekenland zijn zomerstulpje heeft.
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Als we aan het einde van de dag voor anker liggen, liggen er
binnen no time nog vijf Nederlanders om ons heen. Ze zullen toch
niet hier allemaal liggen om een glimp van onze Koninklijke familie
op te vangen?
Van Roland had ik al begrepen dat ze op Hydra waren geweest en
nu komt een vissersmannetje langszij om met handen en voeten
te vertellen dat ze in Porto Kheli zijn (althans, dat is wat wij ervan
begrijpen).

Bootje van Wim Lex en Maxima
in Hydra

Eenmaal aan land, kan ik mijn ogen bijna niet geloven. Dit plaatsje
is duidelijk ingericht om de rijken der aarden zich thuis te laten
voelen. Alhoewel ik niet tot deze doelgroep behoor, moet ik
toegeven dat ik de winkels en restaurants allemaal erg mooi vind.
Wat een contrast met het onbekende vissersdorpje van 20 jaar

geleden.
Overdag zien we helicopters vliegen en ’s-avonds rijden de dikke mercedessen, audi’s,
cabriolets af en aan en wemelt het van de mensen die hier in de buurt een zomerhuisje
hebben. En wij, wij nemen heerlijk een gyrosschotel voor € 7,00 en mijn avond kan niet meer
stuk, wanneer Sierk een prachtige armband voor mij heeft gekocht van zijn eigen centjes.
Donderdag komt als het goed is Roland met 3 jonge piraatjes aan boord van dezelfde leeftijd
als Thyl en Sierk. Dus daar blijven we een dagje op wachten en kunnen we ondertussen al
onze klusjes doen (water laden, was, boodschappen etc.)
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21 augustsus –Ermioni
Eerst maar eens naar de kade om water te laden. Wij hebben in
Poros af en toe de tank gevuld met tien 5 liter flessen, maar het is
toch een stuk handiger om de slang erin te hangen. Haast is
geboden, want om 10 uur komt de Flying Dolphin met een
rotgang het kleine baaitje binnenscheuren. Die trekt zulke hoge
golven dat we voor die tijd de scherpe stenen kade willen
verlaten. Het lukt! We hebben onze hielen nog niet gelicht of daar
komt hij. Als we weer voor anker liggen gaan we met de dinghi
naar de markt. Eindelijk zie ik echt mooie, verse groenten en fruit.
Wat je in de plaatselijke supermarktjes koopt is vaak echt rotzooi
en na een dag al niet goed meer.
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We kopen een kilo heerlijke gamba’s en genieten even later op de boot van een zalige lunch.
Tegelijkertijd zien we de Sylphe binnenkomen, die ons onder luid getoeter gedag zegt. De
jongens zijn in alle staten. Er zitten nu drie jongens op van hun leeftijd, dus dat beloofd partytime!!!
Ze hebben dan ook niet lang nodig om elkaar te leren kennen. Binnen no-time is de Sylphe
geconfisqueerd door vijf jonge piraten, zitten Roland
en Sandra aan de kade op een terras en bekijken
Rowald en ik het tafereel vanaf de Rebel.
Even later besluit Rowald de jongens een beetje te
gaan vermaken door hun op een band achter de
dinghi aan te sleuren. De sport is dan ook die gasten
van de band te krijgen, door heel hard te varen en
hele scherpe bochten te maken. Rowald gaat er
helemaal in op (het blijven tenslotte jongens) en
Rebel en Sylphe gebroederlijk naast elkaar
heeft niet door dat er ondertussen een auto van de
Port Police op de kade is verschenen. Ze gebruiken
hun sirene om zijn aandacht te trekken, maar dat mag niet baten. Tegelijkertijd komt de
Dolphin binnenscheuren, die Rowald ‘heus wel gezien
had’. Ik zie hem naar de Sylphe terugvarenn en denk
opgelucht dat hij het begrepen heeft en er mee stopt.
Maar niets is minder waar, hij gaat terug om van kind te
wisselen om daarna weer door de baai te scheuren. De
Port Police (zelf niet in het bezit van een boot...) is op z’n
zachtst gezegd “not amused”. De hele kade vol met
terrasjes zit immers van het schouwspel te genieten hoe
Rowald hun sirenes negeert en door de baai blijft crossen.
Ik zit mezelf op de Rebel op te vreten van ergenis. Heb weinig zin in een husband die
afgevoerd wordt naar een grieks politiebureau. Dus ik begin maar als een viswijf naar hem te
schreeuwen dat hij terug moet komen. Huh?? Hier reageert hij wel op?? Niet op een
politiesirene, maar wel op z’n vrouw d’r viswijfengeschreeuw. Zegt genoeg. Ondertussen is
Roland, die alles vanaf de kade heeft gezien, naar de Port Police gelopen om de boel te
sussen. Hij gebruikt daarbij het argument dat Rowald kapitein is op grote schepen, dus dat hij
echt wel weet wat hij doet. Ik denk niet dat dat het juiste argument was, maar uiteindelijk
loopt het met een sisser en zonder bekeuring af.

22 augustsus –Ermioni - Dhokos
We blijven bij de Sylphe en varen vandaag een paar
mijl naar een onbewoond eilandje met een mooie
ankerbaai en prachtig zwemwater. De jongens mogen
met z’n vijven op de band achter de Sylphe aanhangen.
Ik weet niet of deze actie goedgekeurd zou worden
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door de Port Police. Misschien wanneer ze de
prachtige glimlachen op de gezichten zouden
kunnen zien!
Het is een mooie ruime baai en we meren
naast de Sylphe af. Het water is prachtig
helder en iedereen ligt gelijk in het water. De
jongens hebben plezier voor 10, van
zwemmen, tot van de boot slingeren, van
achter de dinghi hangen tot snorkelen en
uiteindelijk vertrekken ze met z’n vijfen naar
de kant om een berg te beklimmen. De berg
lijkt mij vrij ontoegankelijk, maar het zullen
geen jongens zijn als ze niet binnen mum
van tijd de top hebben bereikt. ’s-Avonds
wordt de barbeque weer aangestoken en
geniet iedereen van een heerlijke maaltijd
en een windstille prachtige avond. Na het
eten worden alle lampjes op beide boten
uitgezet, zodat we allemaal van de Melkweg
en prachtige sterren kunnen genieten. De
grote beer, de kleine beer, de poolster, ze
worden allemaal door de jongens gespot.
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23 augustsus –Dhokos – Spetses
De volgende ochtend nemen we weer
afscheid van elkaar. Roland vertrekt met
zijn gasten richting Poros en wij varen door
naar Spetses. Het is jammer voor de
jongens, maar misschien komen we Roland
nog wel tegen op de terugweg. We zeilen
heerlijk voor de wind naar Spetses, een
eiland 11 mijl verderop. Het is weekend,
dus we gaan niet eens proberen in de
haven aan te meren, we varen naar een
baai ten Noorden van het eiland. Dit is
duidelijk nog steeds het gebied van de
happy few. We ankeren tussen de
Kristalhelder water in Spetses
superyachts in kristalhelder water en
genieten de hele middag van zwemmen en snorkelen.

24 augustsus –Spetses - Koiladhia
Nu we hier toch in de buurt zijn, moeten we
natuurlijk wel een bezoekje brengen aan onze
eigen Koning en Koningin, die hier momenteel hun
vakantie vieren. Ze zijn al gespot op Hydra, maar nu
hebben we ook te horen gekregen waar we precies
hun huis kunnen vinden. En laat dat nu net om de
hoek zijn van de volgende baai waar we willen
ankeren. Het is heerlijk rustig weer en we zeilen
alles met een slakkegangetje van zo’n 2 à 3 mijl per
uur. Uiteindelijk zien we het huis van Willem
huis van de Oranjes
Alexander
en Maxima.
Ik maan Rowald steeds dichter bij te varen, maar die
vind het helemaal niets (als echte Republikein). Het is
een mooi optrekje. Ondertussen zijn Sierk en Thyl in
het water gesprongen, om achter de dinghi te
hangen. Daar zijn ze veel meer in geïnteresseerd, dan
in de prinsesjes.
Nog drie weken hebben we. Dan moeten we ergens
in Athene zijn, want Rowalds vader komt naar ons
toe. Hij zal met Rowald en Thyl de boot terug naar Malta varen en ik vlieg met Sierk vanuit
Athene naar huis om alle voorbereidingen te treffen voor het volgende (school)jaar. Ik moet
er nog even niet aan denken.....
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25 augustsus –Koiladhia –Khaidari
Het is best een groot contrast, de twee zijdes van de berg. Aan de ene kant spotten we het huis
van Poetin met z’n eigen schip om helicopters op te laten landen en opstijgen, we zien het
superyacht van een Onassis-telg (Valmar-VE) met waarschijnlijk het bijbehorende optrekje en
uiteraard het zomerhuis van de Oranjes. Aan de andere kant met nog geen kilometer
hemelsbreed er tussenin liggen we voor anker in een vissersdorpje waar de tijd nog stil staat,
waar de vuilnisbakken uitpuilen en er tientallen zwerfhonden rondlopen. De mensen zijn heel
vriendelijk, want het toerisme is er (nog) ver te zoeken. Ik ben benieuwd hoe dit er over een
aantal jaren uitziet. Of er dan nog overblijfselen te vinden zijn, die je eraan herinnert dat
visserij hier de hoofdindustrie was en niet toerisme.
In de baai waar wij liggen bevinden zich
ook de Franchiti caves. Hier zijn prehistorische overblijfselen gevonden,
inclusief een skelet uit de Mesolithische
tijd, de oudste ooit in Griekenland
gevonden. We varen er met de dinghi
heen. Tot onze grote verrassing ligt er
een gloednieuwe aanlegsteiger en langs
het paadje naar de grot staan prachtige
informatieborden over de geschiedenis
van de grot. Hier is duidelijk sprake van
franchiti cave
EU-funding. Maar verder is het er
muisstil. We zijn er helemaal alleen, behalve een paar slaperige duiven, die wij op dit vroege
uur wakker maken. Het blijkt dat de kustlijn 10.000 jaar geleden 7 kilometer naar buiten was.
Dit stuk zee was toendertijd een mediteriane steppe. Uiteindelijk hebben we voor 11 uur de
grot bekeken, boodschappen gedaan en het zeil gehesen en koersen we af op Khaidari. Het
lijkt erop dat we ons bevinden in een uithoek. We komen bijna geen zeilboot meer tegen hier.
Het heeft absoluut zijn charme. Na aankomst gaan de mannen snorkelen en komen terug met
best een goede vangst. Een nog helemaal intacte schildpaddenschild, een prachtige schelp,
door Sierk opgedoken en een stuk van een amphora kruik. Helaas overleeft het schild het
niet, wanneer Rowald het ding iets te enthousiast wil schoonboenen. De rest wordt weer
netjes opgeborgen, want uiteraard mogen wij niets van cultureel erfgoed meenemen.
Amphora kruik en schelp door Sierk gevonden
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26 augustsus – Khaidari – Navplion
Van het plaatstje Navplion had ik nog niet eerder
gehoord, ook was het plaatsje nog door niemand
aangeraden. Maar als ik de pilot erop nasla, blijkt
dat dit een plaatsje is wat we absoluut niet
mogen overslaan. We arriveren al vroeg, want
het is maar een paar mijl varen en we liggen
eindelijk weer eens aan de kade. Vanaf de zee
zien we een schitterend fort/kasteel boven op
een berg. Het blijkt het Palamidi kasteel te zijn,
die je kan bereiken met een trap van ongeveer
1000 treden. Dat is uiteraard niet aan dovemansoren besteed en rond drie uur bestijgen we
de trap. Het is 39 graden buiten en na 100 treden zijn we al drijfnat van het zweet. Er worden
er een paar zelfs heeeel chagerijnig (ik noem geen namen), maar uiteindelijk bereiken we het
fort. Het fort is in 1711 gebouwd door de Venetians. Ik probeer me er een voorstelling van te
maken hoe het bouwen van zo’n groot complex op zo’n grote hoogte in zijn werk gaat.
Onvoorstelbaar!! Het waren niet alleen de 1000 treden naar boven, het fort is immens groot
en heeft daar ook nog ontelbaar treden, doorgangen, etc. Er moet hier toch wel sprake
geweest zijn van grootheidswaanzin toen men begon met het bouwen. Eenmaal beneden
lopen we door het prachtige stadje. Op één of andere manier heeft het zo’n charme en na
een tijdje kan ik eindelijk mijn vinger erop leggen. In de prachtige smalle straatjes vol met
bougainvellea zitten helemaal geen grote ketens. Er is geen McDonald, Zara, Esprit, Marks &
Spencers te vinden, alleen maar winkeltjes die uitblinken in creativiteit. De één nog mooier en
origineler dan de ander. Navplion is absoluut een bezoekje waard!

Palamidi Fort
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26 augustsus t/m 29 augustus –Navplion - Khaidari – Porto
Kheli - Ermioni
We zijn klaar om te vertrekken. We liggen niet vaak aan de kade, maar als we aan de kade
gaan, gebruiken we meestal ons achteranker. De Rebel heeft namelijk de nare gewoonte om
precies de tegenovergestelde richting op te willen varen, wanneer ze in haar achteruit staat.
Dit heeft onder andere te maken met de lange kiel die we hebben en de sterke
schroefwerking die ontstaat in z’n achteruit. Aan het achteranker zit maar een klein stukje
ketting en de rest is een lijn. Een stuk minder sterk dan ons vooranker met 60 meter ketting.
Het grote nadeel is het binnenhalen van het anker, wat gewoon met de hand gedaan moet
worden. Ook deze keer is het ongelofelijk zwaar en bij 39 graden een hels karwei. Op de één
of andere manier lukt het voor geen meter om het ding boven te krijgen. Wanneer ik naar de
kade kijk zie ik de ankerketting van een 50 voet catamaran meedeinen op Rowald z’n gesjor.
Bij mijn suggestie dat de catamaran wellicht zijn anker over het onze heeft gegooid, wordt
met ongeloof gereageerd. Want
wie gooit in hemelsnaam z’n
anker 15 meter naast de plek
waar hij gaat liggen en mocht dat
dan het geval zijn, dan had de
eigenaar ons op z’n minst wel
gewaarschuwd. Dus er wordt met
alle kracht doorgetrokken, totdat
iemand op de catamaran roept
dat wij zijn anker oppikken. Dus
toch.... Wij schreeuwen (er zit
immers 40 meter tussen) dat de
catamaran ook moet vertrekken,
want we kunnen niets doen met
een lijntje tegen hun zware
muurvast aan de ankerketting van de catamaran
ankerketting. We zitten muurvast. De vrouw
schreeuwt terug dat ze dat niet kan, ze is slechts de kokkin en we suggereren haar de kapitein
te bellen. Helaas heeft ze daar geen nummer van... Dus iemand die zich kapitein durft te
noemen, gooit z’n anker over iemand anders z’n lijn, wat totaal onnodig was er was immers
plek genoeg aan de kade. Vervolgens waarschuwt hij ons niet, maar gaat ook nog eens ’smorgens, wanneer de meeste willen vertrekken doodleuk ergens naar toe zonder bereikbaar
te zijn. Mooie vent. Bij de kokkin is ondertussen paniek uitgebroken, ik zie haar met een hoop
gebaren bellen en uiteindelijk de twee grote motoren starten. Ik voel zo met haar mee. Ik zou
ook niet zomaar onze boot in mijn eentje kunnen verplaatsen, maar dat er iets moet
gebeuren is duidelijk. Wij bungelen immers 40 meter verderop aan hun ketting. Van duiken is
geen sprake, het water stinkt verschrikkelijk en daarbij zal het zicht ook nihil zijn. Uiteindelijk
heeft Rowald een briljante ingeving. Hij rolt ons hele ankerlijn af en maakt het aan het einde
los. Met het uiteinde vaart hij naar de catamaran, trekt de lijn onder hun ketting door en
vaart zo langzaam terug. Op deze manier zouden we los moeten zijn van zijn ankerketting.
Het trekken kan weer beginnen en jawel hoor, het anker komt verder zonder problemen
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boven water. Wat een opluchting. Op 40 meter afstand zie ik ook de opluchting op het gezicht
van de vrouw. Ik hoop dat ze de ‘kapitein’ even goed de waarheid vertelt, wanneer hij
terugkomt van z’n kopje koffie.

khaidari

Die ene keer dat we aan een kade liggen, gebeurt
er zoiets. Mmmmm even geen zin in een ander
haventje. We koersen terug naar khaidari en
ankeren ergens op een rustige plek. De volgende
ochtend zeilen we heerlijk richting Spetses. We
hebben momenteel een periode van heel stabiel
en warm weer gehad. Dit houdt in, windstille
nachten, rustige morgens en rond 1 uur begint
de wind flink toe te nemen tot zo’n windkracht 56 om rond zes uur in de avond weer totaal te
verdwijnen. ’s-Middags is het meestal heerlijk zeilen

als je de wind niet al te veel tegen hebt.
Rond zes uur wordt het meestal op de
boot erg heet. De zon is op dat moment
meedogenloos, temeer omdat de bimini
dan geen uitkomst meer biedt. De zon
staat dan zo laag dat er op de hele boot
geen plekje schaduw meer over is. ’sAvonds liggen we in Porto Kheli. Een grote
baai, waar verder niet zo heel veel te doen
is. De barometer is ondertussen aardig
gedaald en heel snel weer omhoog
gegaan. Dat voorspelt veel wind. Het lijkt
De Rebel overgenoen door de Rebellen
erop dat we de wind in de rug hebben, dus vol
goede moed koersen we op Ermioni af. Maar wie voorrekent, rekent over.... We zijn nog niet
onderweg of de wind draait 180 graden en we hebben hem tegen. Uiteindelijk wordt het een
aardige zeiltocht ondanks de harde tegenwind en het frustrerend opkruisen er tegen in. In de
middag bereiken we eindelijk Ermioni. We zien Roland z’n boot liggen en de jongens zijn door
het dolle heen. We dachten dat Ermioni een prima baai is om te liggen, maar op de één of
andere manier komt er een swell de baai inzetten wat onze boot doet rollen als een dolle. De
swell ontstaat waarschijnlijk door de harde wind die er momenteel over het gebied raast. Ik
kan bijna niet beschrijven wat een nacht wij hebben gehad. Ik heb letterlijk alle hoeken van
het bed gezien, ik ben zeeziek geworden aan het anker. Nu zit ik aan de kant mijn stukje te
schrijven. Even op adem komen. Het waait nog steeds behoorlijk, de golven zijn nog niet
afgenomen. Ondanks dat we wat dieper in de baai zijn gaan liggen ( en daarbij ook lekker vast
kwamen te zitten in de modder) ligt de arme Rival nog steeds te rollen en te tollen aan haar
anker. Ik zie nu al tegen de nacht op, maar zoals Roland het zo mooi formuleert: “we kunnen
niets anders doen dan het uitzitten”.
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30 augustsus t/m 31 augustus – Ermioni
En we hebben het letterlijk en figuurlijk uitgezeten..... in de modder. De Rebel bleef als een
dolle tekeer gaan op de golven, die de baai binnen kwamen. Ondertussen zien we Roland met
z’n Sylphe heerlijk liggen aan een mooring boei en gaat totaal niet meer heen en weer. Roland
en Rowald gaan nog éénmaal de boot verhuizen, naar een betere plek. En ja hoor, wat ligt de
Rebel mooi en rustig. Het is gewoon een genot om te zien. Zag ik kort geleden nog bijna de
kiel bovenkomen door het gerol, nu ligt ze zo stevig als een huis. Of misschien toch iets te
stevig.... Waar de andere boten nog steeds liggen te rollen, blijven ze ook steeds in de wind
draaien. Maar zelfs dat doet de Rebel niet meer. We liggen duidelijk met de kiel vast in de
modder. Maar na al dat geslinger en gerol vinden we het wel even best. We gaan eerst maar
genieten van een heerlijke nachtrust, morgen zien we verder. In bed hoor ik de kiel door de
modder schuiven, maar ondanks dat slaap ik heerlijk.
We blijven nog een dagje liggen. We halen de Rebel uit de modder en ankeren weer in wat
dieper water. Gelukkig zijn de golven eindelijk afgenomen. Na een onderwateronderzoek
blijkt dat de anti-fouling van de onderkant van de kiel is geschuurd, maar hey.. wij hebben wel
heerlijk geslapen!
De kinderen verafgoden Roland ondertussen. Hij is de man van achter de dinghi hangen met
een band, van een hele kip uit de oven, van never-ending energie en sterke verhalen, van
grenzeloze gastvrijheid en waar alles kan. De kinderen zijn letterlijk niet meer bij hem weg te
slaan. Wat uiteraard niet zo gek is, na dik twee maanden voornamelijk met je ouders
opgetrokken te hebben. Ook wij genieten van zijn gezelschap, dus we blijven nog één dagje
liggen om morgen dan eindelijk toch Hydra te proberen in te komen.
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1 september t/m 4 september – Hydra
Yes!! We liggen in Hydra! Deze stond absoluut op mijn bucketlist. Hydra, een prachtig
eilandje, waar er nog steeds geen auto’s mogen rijden en waar alles gedaan wordt met
ezeltjes. Ik heb zulke mooie en leuke herinneringen aan dit eilandje. Twintig jaar geleden
hebben we hier een paar dagen gelegen. Het was toen Pasen en dat is een hele belangrijke
gebeurtenis voor Orthodox Griekenland. De haven liep destijds vol met zeilbootjes uit Athene,
waardoor we totaal ingebouwd lagen en niet konden vertrekken. We hebben Pasen samen
met zeer gastvrije Grieken gevierd. Naar de kerk geweest, lam aan het spit gegeten en uren
en uren gewandeld over het prachtige eilandje. Nu 20 jaar later is er (bijna) helemaal niets
veranderd. Zelfs de ‘havenmeester’ is er nog. De man liep hier
toen al alles te regelen en loopt nu 20 jaar later nog steeds
rond, alhoewel hij zich niet echt druk meer maakt.
Ondertussen is de barometer van een 1014 naar een
schrikbarende 1003 gedaald. Er wordt een Zuidenwind
opgegeven van windkracht 7 à 8. Deze windrichting is zeer
uitzonderlijk in dit gebied. ’s-Morgens ga ik eerst maar eens
naar de kapper. Hier heb ik opeens zo’n behoefte aan. Ik
verbied de jongens om in een cirkel van 1 kilometer in de
buurt van de kapsalon te komen. Ik zie ze er gerust voor aan
om alsnog naar mij toe te komen om te vragen waar hun
zwembroek ligt... Dit uurtje is even voor mezelf! Wanneer ik
terug kom van de kapper is de wind al aardig toegenomen.
In twintig jaar niets veranderd!
Brrr ik word er maar onrustig van en neem de jongens op
sleeptouw voor een lange wandeling. Ondertussen komen er donkere luchten aan en begint
het te donderen en te regenen. Rowald blijft op de boot, wat geen overbodige luxe blijkt.
Door het gieren van de boten (de wind staat helaas vol op ons anker) worden de ankers
losgetrokken. Gelukkig blijkt er een dikke ketting onder onze boot te lopen, die vast moet
zitten aan een blok beton. Rowald duikt het water in en maakt de Rebel vast aan deze ketting.
Als het goed is liggen we nu safe. Gelukkig komt er geen boot voor ons te liggen, wat ook
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onlogisch zou zijn, omdat de wind er op staat. Aan de andere kant van de haven liggen de
boten 4 rijen dik. ’s-Avonds gaan we op zoek naar ons favoriete restaurantje van 20 jaar
geleden. Het was ergens achteraf en na alle steegjes en smalle straatjes gehad te hebben,
staan we er toch echt voor de deur
(de boys begrijpen echt niet waarom
we nou persé dat restaurantje
moeten vinden). Gelukkig, ook dat is
niet veranderd en zelfs de eigenaresse
is nog hetzelfde. De volgende ochtend
is het een waar spektakel, wanneer
iedereen weer de haven verlaat.
Vooral Amerikanen weten er een
ware show van te maken. Een hoop
bombarie, handschoentjes aan (??)
veel geknauw, maar ondertussen de
stomste fouten maken.
Wanneer het rustig is en er weer een nieuwe boot naast ons ligt, gaan we met z’n vieren
wandelen. De wind waait nog steeds behoorlijk uit het Zuiden, dus we gaan ervan uit dat
iedereen weer aan de andere kant van de haven ankert. We hebben een heerlijke wandeling
en een geweldige lunch. Op de terugweg trekt Sierk nog een hoop publiek, omdat hij van een
7 meter hoge rots durft te duiken. Absoluut niet goed voor je moederhart!!
Om drie uur zijn we terug bij de boot en tot onze verbijstering zien we niet 1, niet 2, niet 3,
niet 4, maar vijf 50 voet catamarans aan onze boot hangen. Zo’n catamaran is ongeveer
vergelijkbaar met een heel huis. Vijf van die grote monsterlijke boten aan onze kleine Rebel.
Zijn ze nou echt met z’n allen gek geworden? Ik weet dat het druk kan worden in Hydra, ik
weet dat je boten voor je kan krijgen, maar men moet toch wel iets van veiligheid en common
sense in acht nemen. Maar omdat Rowald er echt een hekel aan heeft, wanneer ik me met
dat soort zaken bemoei (lees: een grote mond geef), zeg ik helemaal niets. Ik zie dat onze
buurman er ook alles behalve happy mee is en Rowald blijft ook maar ijsberen, maar.... ik zeg
niets! Ondertussen lopen er allerlei vreemde mensen over ons dek te stampen om naar één
van de vele boten voor ons te klimmen. En ik zeg niets!
Totdat één van de voorste catamarans gaat krabben met z’n
anker, waardoor we dus met z’n allen alle kanten op geslingerd
worden. En dan zeg ik wel wat...... Maar dan is het tolerantie level
echt tot een dieptepunt gedaald, waardoor ik gelijk maar over ga
op mijn viswijfengeschreeuw. Geen idee wie er verantwoordelijk
is, maar er zal ongetwijfeld iemand terug gaan schreeuwen. En ja
hoor, daar komt Mr. Ego. Ik schreeuw dat ze weg moeten wezen,
dat het onverantwoord is om op zo’n manier je boot te parkeren
en ik schreeuw nog het e.e.a. Uiteraard heb ik ook alweer gelijk
spijt van mijn uitval, maar toch binnen een mum van tijd zijn er 3
catamarans verdwenen en durft er niemand meer over onze boot
Rebel volledig ingebouwd
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te lopen. Haha, we liggen wel een stuk rustiger gelijk. Mensen lopen met een grote boog om
mij heen, maar ach het hoeven tenslotte ook niet allemaal vrienden van je te worden! Rowald
is gelukkig niet boos op mij, volgens mij is hij stiekem best wel happy dat ik een paar van die
monsters heb weggestuurd en ik zie de buurman toch ook echt dankbaar naar mijn
glimlachen.

4 september t/m 9 september – Hydra – Poros
Waneer alle boten voor ons vertrokken zijn, ontvluchten wij ook de gekte van Hydra. We gaan
terug naar Poros. Hydra was leuk, maar misschien had ik toch dat idyllische, schattige beeld
vast moeten houden. Dat is helaas nu enigszins aangetast, door al het massatourisme wat nu
ook hier plaats vindt.
Poros is een prima basis om weer even alles op orde te maken. De dieseltank wordt gevuld,
de tank voor de dinghi, alles kan naar de wasserette gebracht worden, de watertank is weer
vol en we liggen heerlijk aan een mooring boei, waarvan we weten dat deze nog niet is
opgeëist door deze of genen, omdat Hanneke en Maarten hier ook langere tijd aan gelegen
hebben.
Wanneer we na alle klusjes lekker in de kuip aan het relaxen zijn, bespreken we ons laatste
reisplan. Het plan was namelijk om naar de kaap bij Athene te zeilen en daar ergens in een
Regen op komst

Na regen komt zonneschijn
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baai te gaan liggen om opa op te pikken van het vliegveld. Maar eigenlijk is dat best een hoop
gedoe, omdat dit pal tegen de wind in is en we ook niet precies weten hoe het daar is.
Waarom laten we opa niet gewoon met de Flying Dolphin naar Poros varen, eigenlijk wel zo
makkelijk. Het is hier een stuk leuker denken we. Zo dicht bij Athene kan nooit veel goeds
beloven. Het is vanaf Athene, maar een uurtje met de Flying Dolphin en met de Rebel, ten
minste 10 keer zo lang. Voorlopig is het weer ook behoorlijk instabiel. Het is duidelijk
september. Alhoewel de zon nog steeds vreselijk heet kan zijn, is het vaker bewolkt en
hebben we nu al een paar plens-, en onweersbuien op ons hoofd gekregen, tot groot plezier
van Rowald, die dan gelijk in de gietende regen het dek gaat schrobben.
Dus eigenlijk zijn we nu opeens een soort van op onze eindbestemming. Vanaf Poros vertrek
ik ook samen met Sierk naar Malta. We zullen natuurlijk nog wel een beetje in deze omgeving
gaan varen, maar echte lange trips zullen het niet meer worden.
Vanmiddag zijn de kinderen en ik
gewoon ergens op een bus gestapt
en keken we wel waar we
uitkwamen. De bus bracht ons naar
een klooster, met een klein strandje
vlakbij. Het klooster herkende ik
opeens weer van twintig jaar
geleden, de jongens hebben
heerlijk gezwommen in prachtig
helder water.
We besluiten een baai verderop te
gaan liggen, omdat het water daar
een stuk helderder is. Wanneer we
een paar 100 meter gevaren hebben, springt Rowald op en zet de motor uit. Het blijkt dat de
temperatuur binnen een paar minuten is opgelopen tot bijna 100 graden. Oeps, dat is
absoluut niet goed! Rowald gooit er koelvloeistof bij en we besluiten terug te varen naar de
mooring boei waar we aan lagen. Als we weer vast liggen, ben ik blij dat we de motor weer uit
kunnen zetten, want hij was opgelopen tot over de 100 graden.
Nu een week later liggen we nog steeds in Poros. Het is tot op heden één groot mysterie.
Ondertussen is er al ongeveer 10 liter koelvloeistof weggelopen en waarheen mag Joost
weten. Vandaag dachten we ‘het lek boven te hebben’, we zijn zelfs naar de kade gevaren om
water te laden. Maar dan opeens aan het einde van de middag is weer alle vloeistof
verdwenen. Ondertussen lekt de motor niet alleen olie, maar ook een beetje diesel. Het lijkt
wel alsof de Rebel het ook welletjes vindt en gewoon hier in Poros wil blijven.
Rowald is dus nu voornamelijk met de motor in de clinch en ik breng de laatste dagen met de
jongens door op strandjes en in het water. Ook niet erg hoor, maar het is wel verschrikkelijk
balen. De mannen moeten tenslotte nog het hele eind terug zeilen en ook al is het een
zeilboot een goede betrouwbare motor is toch wel erg belangrijk. Nog een weekje en dan zit
het erop voor mij en Sierk. Ik hoop dat we nog een paar mooie (zeil)dagen hebben!
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Tijdens onze reis heb ik naar aanleiding van een oproep op Facebook een blogje geschreven over mijn puber aan boord.
Naar aanleiding van deze blog mag ik vanaf januari op de website http://www.praktijk-deregenboog.nl/ gaan bloggen over
mijn opgroeiende kids:

Mijn Rebel

Een paar armen en benen liggen zodanig in de kuip, dat er niet veel plek meer is
voor anderen. Ik laat het maar even zo, ik heb nog geen zin in een zoveelste
aanvaring. Het is immers pas 10 uur in de morgen. We zijn aan het zeilen in
Griekenland met onze boot Rebel.
6 weken zijn we nu onderweg. Vertrokken vanuit Malta (waar wij wonen), via
Sicilië, Zuid-Italië en overgestoken naar Corfu. Maanden hebben we met ons
gezin de reis voorbereid, erover gepraat, gefantaseerd en gedroomd. 3 maanden
de tijd hebben we om met onze 12 meter zeilboot deze reis te maken.
Waar ik echter niet op gerekend heb, is dat het met een puber van 13 jaar op een leefruimte van 30m2, niet altijd
rozegeur & maneschijn is. Waar we 5 jaar eerder nog eenzelfde soort reis hebben gemaakt met onze zoontjes van
toen 5 en 8, die alles om zich heen nog mooi vonden, hebben we nu te maken met een eigenwijze, betweterige,
humeurige puber, die aan de ene kant alles beter weet, maar aan de andere kant nog steeds niet van zijn moeders
zijde is weg te slaan.
Soms is het aandoenlijk, maar meestal weet hij vooral bij zijn moeder (bij zijn vader denkt hij wel even drie keer
na..) het bloed onder de nagels vandaan te halen. Ik heb ooit ergens gelezen dat pubers eigenlijk
ontoerekeningsvatbaar zijn. Dat ze zichzelf als middelpunt van het gehele universum zien en dat iedereen
eromheen wordt gezien als storend, dom, irritant of juis een middel om het leven zo aangenaam mogelijk te
maken. Ik kan je verzekeren, mijn puber is daar het levende voorbeeld van.
En voordat ik woedende reacties krijg van moeders die denken dat ik niet van mijn puber zou houden.... ik ben
gek op dat humeurige mannetje met zijn uit verhouding lange armen en benen. Het is een heerlijk kind met een
klein hartje en een goede inborst.
En wees eerlijk, het valt natuurlijk ook niet mee om een puber van 13 jaar te zijn. Je moet immers je ouders de
hele dag de les lezen, je broertje op z’n kop timmeren, the cool dude uithangen bij je vrienden, alles in principe
stom vinden ook al vind je het stiekem wel leuk. Je hele lijf zit in de weg om nog maar niet te spreken over het
fenomeen meisjes. Een raar soort wezen dat aantrekt, maar ook weer afstoot. Wat de ene dag aardig tegen je doet
en je de volgende dag compleet negeert. En dan nog alle energie die het je kost om alles ter discussie te moeten
stellen en daarbij ook nog eens al rollend met je ogen het laatste woord te moeten hebben. Nee, het is geen easy
job om een puber te zijn.
Soms zie ik wel eens door de discussies heen de jongeman die hij zal worden. Sociaal, behulpzaam,
maatschappij-kritisch en vooral geen meeloper met de massa. Of zou dat de wens van de gedachte zijn? Willen
we immers niet allemaal dat onze kinderen opgroeien tot zelfstandige, zelfdenkende individuen, die respect
hebben voor hun medemens. En hebben we niet allemaal dagelijks onze twijfels of we onze kinderen wel op de
juiste manier opvoeden? Wij als ouders worden immers geacht het toonbeeld van redelijkheid en billijkheid te
zijn, die het allemaal beter weten voor onze kinderen. Ik zou boeken vol kunnen schrijven met de preken die ik
dagelijks voordraag aan mijn kinderen, vol met moraal, moreel, levenslessen, adviezen en opdrachten. Maar op
één of andere manier heb ik niet de illusie dat er ook maar één woord onthouden wordt.
Of toch wel....
Wanneer we ‘s-avonds in onze volgende haven aankomen en we een hapje gaan eten met Engelse zeilers, wordt
door hun verteld wat een beleefde, lieve kinderen we hebben. En door deze woorden weet ik weer dat de strijd
nog niet gestreden is, maar dat we alle twistpunten van de opvoeding wel te boven komen en het vast en zeker
goed komt met mijn lieve Rebel.
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10 september t/m 12 september – Poros
‘s- Morgens vraagt Rowald doodleuk waar we deze dag heen
gaan. Hij is het behoorlijk zat om aan een boei in Poros te
liggen. En hij heeft net nog gekeken en de koelvloeistof was er
nog steeds, dus.. probleem opgelost.
Voor mij is dat helaas iets te kort door de bocht. Als de
koelvloeistof soms wel verdwijnt en dan even niet is het
probleem niet opgelost. Ik heb weinig zin om te vertrekken. Na een kleine discussie wordt
besloten een onderdeel naar een watersportzaak te brengen om te checken of het lekt. De
man die wordt opgetrommeld heeft schijnbaar veel verstand van motoren en weet zonder te
kijken al, dat het niet dat onderdeel is. Dit blijkt later ook het geval, wanneer hij het
meegenomen heeft naar zijn werkplaats. Het is hoogstwaarschijnlijk de heat-exchanger zelf
die lekt. Dus het onderdeel van de motor wordt eruit gehaald en getest en het wordt lek
bevonden. Na 30 jaar dienst gedaan te hebben, is het ding doorgerot. Helaas een duur
onderdeel van de motor. Na een paar telefoontjes blijkt de man een tweedehands te hebben
en kunnen we die de volgende dag voor 650 euro ophalen. Weinig keus, het moet gemaakt
worden.
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De volgende dag ga ik met de jongens het eiland
rond fietsen. Uit ervaring weet ik dat het handig is
als wij met z’n drieën niet in de weg lopen, wanneer
Rowald aan de motor moet werken.
Er is één weg die rond het eiland loopt. Het ziet er
veelbelovend vlak uit, maar zodra we de bocht om
gaan
is het

klimmen geblazen. Aan de andere kant van het
eiland is er helemaal niets. Alleen stilte, groen
en mooie baaien. We komen helemaal niemand
tegen. Het is een prachtige maar hele
vermoeiende fietstocht. 80% van de 20
kilometer is klimmen en dat bij 30 graden! Ik
hou de jongens maar voor dat we er uiteindelijk
voor beloond zullen worden. Het laatste stuk,
wanneer we het hoogste punt van Poros bereikt hebben is een prachtige afdaling.
Natuurlijk gaat deze veel te snel, we zijn zo beneden. We lunchen heerlijk en gaan dan weer
richting boot in de hoop dat Rowald goed nieuws heeft.
Zodra we op de boot zijn begint het te
stortregenen. Rowald vertelt dat het
probleem verholpen is dus dat is heel goed
nieuws.
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12 september t/m 14 september – Vathi (Methana)
Vathi staat nog op ons verlanglijstje. Dit
is het laatste weekend dat we met z’n
vieren op de boot zijn. Het is ongeveer
20 mijl. Het weer ziet er voorlopig rustig
uit, dus we vertrekken rond een uur of
11. In de baai van Poros komen we nog
de Star Clipper tegen. Wat een
gevaarte. De zeilbootjes die er omheen
zeilen, zijn opeens ieniemienie. We
moeten het grootste gedeelte motoren,
wat natuurlijk jammer is, maar
misschien wel goed om de motor te
testen.
Aan het einde van de middag komen we binnen en hebben een goed plaatsje aan het einde
van de pier. Ook hier zijn we 20 jaar geleden geweest en hebben daar mooie herinneringen
aan. Het is een klein visserhaventje, met destijds één restaurantje en verder helemaal niets.
We werden destijds in de keuken uitgenodigd om ons eten uit te zoeken. Nu 20 jaar later lijkt
het wel alsof iedere inwoner van het kleine gehuchtje heeft besloten een taverna te openen.
Er zijn zeker vijf restaurants op vijf huizen. Daarbij kunnen er hooguit 16 boten in het kleine
haventje liggen. Dus hoe ze een restaurantje vol willen krijgen is mij een raadsel. Maar buiten
dat heerst er een ontzettend relaxte sfeer aan de kade. De terrasjes zitten letterlijk naast je
boot en we hebben gelijk ontzettend leuk contact met anderen. Maarten en Hanneke van de
Merlijn hadden ons al verteld dat in Vathi een vriend van hun ligt die wellicht kon helpen met
de motor. Deze vriend was ook door hun op de hoogte gesteld dat wij er waarschijnlijk aan
kwamen, want we werden gelijk verwelkomd. Hij vaart weer een tijdje op met een Frans gezin
die een trip van 7 maanden heeft gepland, en vertrokken is in april vanuit Zuid-Frankrijk en
eindigent hier eind oktober. Ze hebben twee dochters van 10 en 8. De eerste avond zitten we
heerlijk te borrelen tot twee uur ’s-nachts en de volgende dag vinden ook de kinderen elkaar
en spelen de hele dag.
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Van Vathi weer terug naar
Poros om op de komst van
opa te wachten. Het is zo
fijn en bijzonder hem hier in
Griekenland te zien. Met z’n
vijven doen we nog een
rondje Poros, Hydra,
Ermioni en weer terug naar
Poros en dan is helaas het
moment aangebroken om
afscheid te nemen van de
Rebel. Ik vlieg met Sierk
terug en Rowald, Teun en
Thyl staan te popelen om
met de Rebel aan de
terugreis te beginnen.

Voor ons zit het er
dus op. Sierk en ik zijn
weer thuis, Teun,
Rowald en Thyl zijn
onderweg naar
Malta. Ik kijk met een
goed gevoel terug op
onze reis naar
Griekenland. We
hebben hoge pieken
gehad, maar ook
diepe dalen. We hebben
leuke, lieve,
interessante mensen
ontmoet, maar ook
mensen waar je met een
grote boog omheen wilt. We hebben mooi weer gehad, maar ook veel wind. We hebben
gelachen en gehuild. We hebben de mooiste volle maan ooit gezien en de kleinste. We
hebben de zon op zien komen en weer onder zien gaan en we hebben de sterren en de
melkweg gezien. We hebben tonijnen, dolfijnen, schildpadden en flamingo’s gezien, maar we
hebben helaas ook de menselijke vervuiling van de zee en het land gezien.
Maar het belangrijkste is dat we alles met ons vieren hebben beleefd en dat iedere dag weer
een nieuw avontuur was. Het is een trip die ons allemaal de rest van ons leven bij zal blijven.
The End (zie verder voor epiloog!)
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Goodbye Greece
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Epiloog
Dezelfde avond dat wij in Athene aankomen is de Rebel al geankerd voor de ingang van het
Corinth Kanaal. De volgende dag kunnen ze er na een paar uur vertraging eindelijk doorheen.
Het weer is rustig, dus ze jakkeren helemaal door tot Trizonia. Daar besluiten ze een dagje te
blijven liggen om even bij te komen. Dit worden twee dagen, omdat de wind te sterk is om er
tegenin te gaan. Ik heb het op de heenweg meegemaakt, dat er boten al drie weken verwaaid
lagen omdat de wind ongunstig was. Ik was dan ook erg opgelucht toen ik de volgende dag
een foto kreeg opgestuurd van de brug over de Golf met de tekst “een foto zegt meer dan
woorden”.

En weer terug door het Kanaal van Corinthie
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Een foto zegt meer dan woorden

Ze zijn er dus bijna doorheen! ’s-Avonds tegen schemer komen ze aan in Kioni. Het
weerbericht ziet er redelijk gunstig uit, alhoewel ze niet te lang moeten wachten want er is
wel veel wind op komst. Wanneer ze de volgende ochtend richting Cefalonie zeilen besluiten
ze dan ook maar gelijk de oversteek te wagen. Het is halve wind, behoorlijk krachtig, maar uit
de goede richting. Wanneer ze een paar uur onderweg zijn worden ze overvallen door
vreselijk slecht weer. Het is windkracht 9 op dat moment en de golven nemen steeds hogere
vormen aan. Zo hoog zelfs dat de kuip half vol met water staat. Iets wat wij nog nooit hebben
meegemaakt, omdat er in principe weinig water over de boot heen komt, ook bij slecht weer.
Een andere bijkomstigheid is dat er deze nacht geen sprankje maan te vinden is, wat de
oversteek in het pikkedonker met een woedende wind en zee om je heen niet echt relaxed
maakt. Uiteraard is Thyl ‘not amused’, maar uiteindelijk weet hij ook z’n draai te vinden in de
woelige nacht. De storm raast door tot de volgende ochtend. Ondertussen heb ik uiteraard
geen contact meer met ze. Ze zitten buiten bereik van internet, telefoon, maar ook zelfs via
de AIS komt er geen signaal door. Het laatste wat ik op Marinetraffic heb gezien is dat ze een
ongekende snelheid van 8,2 mijl per uur hadden, wat mij al deed vermoeden dat het niet echt
fijn weer was. Ik kan slechts inschatten wanneer ze weer boven water zouden moeten komen.
Het is duidelijk dat ondanks het feit dat ik er niet bij ben, ik nu net zo slecht slaap. Het idee
dat mijn oudste zoon, mijn man en schoonvader ergens midden op een zee zitten en ik er niet
bij ben is toch wel een heel apart gevoel. Twee dagen en twee nachten hebben we geen
contact. En dan uiteindelijk op donderdagochtend komt het verlossende telefoontje van Thyl.
Ze zitten 12 mijl uit de kust van Syracuse (Sicilie) en ze verwachten daar over een paar uur te
zijn.
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Helaas worden deze paar uur, heel wat meer uren, want niet lang nadat ze ons gebeld
hebben, breekt er nogmaals een storm los, maar nu helaas met de wind vanuit de verkeerde
richting. Uren kruisen ze om de baai van Syracuse te bereiken. Aan het eind van de dag
komen ze als drie verzopen katjes de baai binnen varen. Het moeilijkste gedeelte is achter de
rug. De vrijdag wordt gebruikt om Syracuse aan opa te laten zien. Het is één van onze
favoriete steden. Ook worden er Italiaanse kruiden, gedroogde tomaatjes en olijfolie
ingeslagen. Zaterdag varen ze met de wind in de rug naar Porto Palo en vandaar is het nog
maar één keer oversteken naar Malta. Deze 60 mijl maken ze met goed weer op zondag en
eindelijk op zondagmiddag om vijf uur wordt de Rebel met Rowald, Teun en Thyl verwelkomd
door Sierk, Oma en mijzelf.
Iedereen is weer veilig thuis. Het was een bijzondere reis voor de drie mannen. Drie
generaties op één boot hebben gezamenlijk een paar stormen doorstaan.
Liefs Rowald, Yolande, Thyl en Sierk
September 2014, Birgu, Malta
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