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           Als de zee   
je koers uitzet
Herman en Juliette van der Vaart verruilen op  

12 augustus 2012 der schönen blauen Donau 

voor de Zwarte Zee. Het eerste doel is de Roemeense 

havenstad Constanta. De wind is aflandig. Door net onder de kust te varen 

rekenen ze op een rustige tocht, maar een zandbank gooit roet in het eten. 

HeRman Van DeR VaaRt
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Om 5.00 uur loopt de wekker af en 

een halfuur later maken we in het och-

tendgloren los. Het zicht is goed. De 

Grib-file voorspelt aflandige wind, nw 

Bft 3 à 4 met ’s middags kans op 

regen. we kiezen voor een route rede-

lijk dicht onder de kust. Ik weet dat ik 

eerst circa 3 zeemijl in rechte lijn de 

zee op moet om vrij te sturen van de 

zandbanken, waarna ik koers kan zet-

ten naar Constanta, een tocht van 65 

zeemijl. Plotseling hebben we bran-

ding vlak voor de boeg en een doffe 

dreun volgt. we zitten op een zand-

bank. nog niet bekomen van de 

schrik, pakt een volgende golf ons 

van achteren op, draait het schip 90 

graden en knalt ons wederom op die-

zelfde plaat. Een nieuwe golf tilt ons 

op en dreigt ons nu met roer en 

schroef op de plaat te smakken. Ik sla 

vol achteruit en probeer tegelijk met 

boeg- en hekschroef het schip 90 

graden terug te draaien. Dat lukt. Dit 

keer geen smak maar wat gekras en 

daarna liggen we vrij.

Ja, en wat nu? niets op de kaart, 

niets in het water. In plaats van pal 

oost houd ik zuidwest aan, parallel 

aan de kust en ruim een zeemijl er 

buiten. Ik hoop dat de dieptemeter me 

tijdig waarschuwt voor ondieptes. Zui-

ver op het zicht en gevoel verleg ik 

steeds weer de koers zodanig dat de 

dieptemeter waarden van meer dan 

10 m aangeeft. Helaas wijken we zo 

verder af van de geplande koers 

onder de kust en komen op open zee. 

uiteindelijk rest ons een koers die in 

een rechte lijn naar Constanta voert, 

een koers die op zijn verste punt bijna 

22 zeemijl uit de kust ligt.

Gillende chaos
‘s Middags om 13.00 uur is het nog 

17 zeemijl naar Constanta als zich on-

weerswolken vormen. links en rechts 

van onze route vallen stortbuien die 

zonder ons nat te maken aan ons 

voorbijtrekken. Daarachter neemt de 

wind toe: van een rustige Bft 3 naar 

een volle 5 en erger. De zijdelings in-

komende golven van 0,5 meter 

groeien naar meer dan 1 meter hoog. 

we realiseren ons nu dat we door de 

rechtstreekse route te nemen alle 

voordelen van de aflandige wind teniet 

hebben gedaan. De wind heeft nu 

ruim 20 zeemijl aan zee om golven op 

te bouwen. Om 14.00 uur neemt de 

wind toe tot Bft 6-7 en de golven zijn 

meer dan 2 meter hoog. In een laatste 

poging dit geweld te ontlopen, keren 

we het schip in de wind om dichter bij 

de beschutting van de kust te komen. 

Het schip staat bijna op z’n staart als 

het tegen de golven op klimt en smakt 

daarna met zoveel geweld het golfdal 

in dat het buiswater finaal over de tent 

spat. De bakskist gaat aan de wandel, 

de boeken vliegen in het rond, de fiet-

sen donderen van het bed in de voor-

kajuit, in de kasten horen we van alles 

schuiven, de voordeur schiet uit zijn 

vergrendeling en knalt zo hard dicht 

dat alle lijmverbindingen breken, 

kortom: gillende chaos. Het is duide-

lijk geen haalbare koers, vooral omdat 

een golf dwars door de tent kan 

komen. na tien minuten keren we het 

schip en varen met de storm mee op 

een zuid-zuidoostelijke koers. Dat be-

tekent dat we Constanta niet halen. 
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1   Dolfijnen in de haven van Zonguldak. Het is een haven 

voor kolenoverslag. 

2   Massaal hulp bij het verwerven van een Turkse sim-

kaart.

3 Heel veel kleine vissers op de Zwarte Zee.
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4 Schuilen voor de storm aan het eind van de stapel vissersboten. 5  De afgebroken davit. 6 Turks toerisme in de baai van Amasra.
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Varna is nu het doel. we proberen 

steeds onze koers naar het westen en 

naar de kust te verleggen, maar de 

golven blijven groeien. uiteindelijk is 

maar één koers mogelijk, die van 145 

graden, +/- 10 graden. Buiten die 

koers rolt het schip zo dat een golf 

ons zo dwars zet. Zo steken we ook 

de shipping lanes over. Ik moet een 

zeeschip vragen voor ons uit te wij-

ken. wij kunnen alleen rechtdoor. 

Zonder antwoord te geven verandert 

het schip zijn koers en loopt vlak ach-

ter ons door. Die zullen wel gedacht 

hebben: wat doen die toeristen hier in 

godsnaam! Om 16.00 uur conclude-

ren we dat ook Varna onbereikbaar is. 

Om 17.00 uur weten we dat het een 

lange nacht wordt.

Juliette is sinds de aanvaring met de 

zandbank zeeziek. nu, met de storm 

in de rug, gaat ze beneden in de 

chaos ‘primatour’ zoeken. Ook vult ze 

een tas met flesjes water, koekjes en 

Bounty’s. Gelukkig werkt de prima-

tour snel en heeft ze daarna geen last 

meer. En zo gaan we de nacht in. 

Vastgekluisterd aan onze stoelen, red-

dingsvesten aan, de puts voor nood-

gevallen onder handbereik en af en 

toe een slok water en een koekje. 

De eerste paar uur stuur ik nog met 

de hand, maar ik heb al snel door dat 

ik dat geen 12 uur vol ga houden. Ge-

lukkig lukt het me de autopilot zo in te 

stellen dat hij zelfs deze omstandighe-

den aankan. Juliette ligt af en toe een 

uurtje op bed en komt dan weer bij 

me aan dek zodat ik in de stuurstoel 

kan doezelen. De nacht is stikdonker: 

geen maan, geen sterren. Rond mid-

dernacht is de storm op zijn hevigst 

en raken we in een soort ritme. De 

golven komen achterop, het wit van 

de schuimkoppen komt op vlaggen-

masthoogte op ons af. De golven tillen 

het achterschip op, het schip maakt 

snelheid (tot 14 km/uur), dan rolt de 

golf onder het schip door en glijdt het 

schip met de boeg omhoog het golf-

dal in waarbij de snelheid terugloopt 

naar 8 à 9 km/uur. En zo gaat dat uur 

na uur: omhoog en versnellen, om-

laag en vertragen. Een kermisattractie 

is er niks bij.

Bij dageraad (6.00 uur) verslechtert de 

situatie. Golven van 3 tot 4 meter 

lopen nu door elkaar heen waardoor 

we ook hevig rollen. De hoop om de 

Roemeense of Bulgaarse kust te be-

reiken, is gevaren. Hopelijk blaast de 

storm ons nu rechtstreeks de Bos-

porus in. Om 10.00 uur blijkt ook dat 

geen haalbare kaart. nog steeds 

dwingt de wind ons zuid-zuidoost en 

om 12.00 uur ga ik zoeken naar een 

veilige haven aan de Turkse kust, die 

min of meer op onze gedwongen 

koers ligt. Het wordt Kefken, een klein 

vissershaventje.

‘s Middags om 14.00 uur neemt ein-

delijk de wind af, maar de golven blij-

ven hoog tot op ruim 1 zeemijl uit de 

kust. Pas dan wordt het wat rustiger 

en durven we uit onze stoelen te 

komen. Om 19.30 uur lopen we Kef-

ken binnen. Vijf mannen vangen ons 

op en helpen ons bij het vastmaken 

aan een vissersschip, drie dik van de 

kade. Veilig! nog nooit hebben we 

ons zo veilig en zo welkom gevoeld 

als in Kefken. De tocht van 248 zeemijl 

(460 km) duurde 37 uur. De motor 

sputterde niet één keer en het schip 

toonde wederom zijn volstrekte be-

trouwbaarheid. Onze stoelen: als we 

die niet hadden gehad! Zo veilig voel-

den we ons daarin. En natuurlijk de 

autopilot, dat oude Vetus-beestje met 

die zware hydraulische pomp onder 

het bed. Tientallen correcties per mi-

nuut voerde hij uit gedurende die 37 

uur. Hij hield ons op koers zo goed als 

geen mens dat zou kunnen en er 

hoefde geen druppel olie bij.

we bedanken de vissers, schuiven de 

ravage opzij, nemen een kop soep en 

gaan naar bed om bij te komen van 

schrik en vermoeidheid. we zijn niet 

echt in gevaar geweest, maar we 

waren nog nooit zo bang!

Zo gaat dat uur na uur: 
omhoog en versnellen, 
omlaag en vertragen
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Al met al was tegen 12.00 uur de vol-

gende ochtend, behalve de voordeur, 

alles weer gerepareerd en was het 

schip weer klaar voor het volgende 

traject. De bemanning had wat meer 

tijd nodig om bij te komen!

Pas op woensdag 15 augustus voelen 

we ons voldoende hersteld voor de 

volgende etappe. Die ochtend gaat 

de wekker om 5.00 uur, want één 

ding hebben we geleerd: op de 

Zwarte Zee vaar je ’s ochtends. Je 

moet om 12.00 uur, uiterlijk 14.00 uur, 

in een haven zijn, want dan trekt de 

wind aan en neemt de deining toe. 

we varen naar Eregli, 65 zeemijl naar 

het oosten en we hebben geluk: een 

zee als een biljartlaken, een strak-

blauwe hemel en een stralende zon.

De klus van het inklaren
In Turkije moet zowel bemanning 

(visum) als schip (Transit log) inklaren. 

90 procent van de jachten doet dit in 

Istanbul, wij doen dat in Eregli. In de 

haven maken we vast bij een tanksta-

tion. 

De staf van het tankstation bespringt 

ons zo ongeveer. Een juffrouw met 

een bloknoot, blijft maar “Fifty lira, 

parking” roepen. Anderen willen 

weten wat voor motor in het schip ligt 

én een Engelssprekende meneer wil 

weten of we al onze papieren hebben.

“nee”, antwoord ik hem, “ik moet nog 

inklaren.”

“Dan mag u nog niet van boord”, ver-

klaart de man.

“Fifty lira”, roept de juffrouw.

“Do you want diesel?”, vraagt de man 

van het tankstation. Om gek van te 

worden! Ik neem de man van de pa-

pieren aan boord, de juffrouw poeier 

ik via hem af en de dieselman krijg ik 

aan het verstand dat ik wel diesel wil, 

maar dan dadelijk.

Aan boord blijkt de man een zoge-

noemde ‘agent’ te zijn. Tegen betaling 

nemen zij het inklaringsprobleem van 

je over en sjouwen ze alle instanties af 

en verzamelen voor jou de benodigde 

stempels. Ze draaien je een poot uit. 

Maar ze regelen alles in een halve dag 

wat jou twee dagen kost. En zo ge-

schiedt. De man verlaat de boot met 

alle papieren en ik tank diesel en praat 

met iedereen die wat van ons wil.

Om 13.00 uur de volgende dag komt 

de agent, samen met zijn baas, aan 

boord met alle benodigde papieren en 

een gepeperde ongespecificeerde re-

kening. En wat zit daar dan allemaal 

in? “well..., visa, Transit log, harbour, 

agent fee and… facilitating, you 

know?” nou, ‘I don’t know’, maar ik 

vermoed dat het meeste van de ‘facili-

tation’ in hun eigen zak verdwijnt. 

niettemin betalen we een veel te hoog 

bedrag, maar wel minder dan wat ze 

vragen. 

Op vrijdag 17 augustus vertrekken we 

om 9.00 uur voor een korte trip naar 

Zonguldak. Het weer overtreft zichzelf 

opnieuw op de Zwarte Zee. Bij het 

mooiste weer van de wereld lopen wij 

om 13.30 uur de haven binnen. Het is 

een haven voor kolenoverslag en dat 

is hij al jaren. Alles is grijs, vuil en roke-

rig. En wat hier allemaal in het water 

drijft! Ongelooflijk.

Maar ze regelen alles in 
een halve dag wat jou 
twee dagen kost

Dus de volgende ochtend willen we 

weg. Het weerbericht valt tegen, maar 

alles beter dan de viezigheid van Zon-

guldak. Dat hebben we mis. De rollers 

zijn veel heftiger dan verwacht en  

bovendien is een kopwind voorspeld, 

die toeneemt in de loop van de dag.  

we wagen een poging, maar na  

800 meter keren we om en gaan 

terug.

uiteindelijk liggen we drie dagen ver-

waaid. Twee keer per dag lopen we 

naar de kop van de pier en nemen de 

zee in ogenschouw en keren dan te-

leurgesteld terug. Op dinsdag 21 au-

gustus zijn de condities verbeterd en 

maken we het korte tochtje naar Fi-

lyos. De 22ste kopen we ‘s ochtends 

eerst verse vis en dan zetten we onze 

tocht voort vanuit Filyos in oostelijke 

richting, naar Amasra waar we net na 

5 6
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7 Branding aan het 

strand van Sile.

de middag aankomen. Amasra is 

leuk. Het is een eeuwenoud stadje 

met overblijfselen van de Thraciërs, 

de Romeinen, Genuanen, Ottomanen 

en verder zo’n beetje alles wat ooit de 

Zwarte Zeekust koloniseerde. Amasra 

ligt op een zadelrug tussen het vaste-

land en ‘Rabbit’-eiland. In de haven 

ligt een prachtig strand dat vakantie-

vierende Turken volop gebruiken.

Opnieuw zijn de weergoden ons on-

gunstig gezind, want weer steekt de 

wind op en uiteindelijk liggen we vijf 

nachten verwaaid. Als elk stadje vier à 

vijf ligdagen betekent, halen we het 

noordelijk gelegen Sinop en terug 

nooit. Eén ding is duidelijk: wij gaan 

niet overwinteren aan de Zwarte Zee. 

Er zijn stomweg geen faciliteiten en 

het weer is veel te ruig om ‘Vaarttuig’ 

hier in het water te laten.

we halen zondagochtend 26 augus-

tus eindelijk het anker op en profiteren 

van de korte weersverbetering. we 

hebben besloten niet verder oost-

waarts te varen. De zee is echter verre 

van vlak. De golven gaan alle kanten 

op en de tocht is weinig comfortabel, 

maar zonder al te veel problemen 

komen we weer in Eregli, terug aan de 

steiger van het tankstation. we ‘slaan’ 

iedereen van ons af, tanken diesel en 

water en verkassen naar de vissers-

haven, want er is een nieuwe storm 

op komst. Die zitten we uit tussen de 

vissersboten, die massaal naar bin-

nen komen. Op sommige plekken 

wachten ze tien dik de storm af. wij 

liggen aan de kop van zo’n rij en moe-

ten over negen schepen klimmen om 

aan de wal te komen. Opnieuw vier 

nachten wachten, opnieuw wind-

kracht 7-8 onder een stralende zon 

met prima temperaturen, opnieuw de 

tijd doden. Eindelijk, op donderdag 30 

augustus, kunnen we naar Kefken.

we vertrekken om 6.30 uur uit Eregli 

samen met de vissers. De zee is nog 

niet helemaal gekalmeerd, dus rollen 

we er lustig op los. Om 9.15 uur horen 

we het geluid van brekend metaal en 

een knal. De rollers zijn blijkbaar te 

veel voor een van de davits, die finaal 

van de console breekt. Omdat we alle 

nodige voorzorgsmaatregelen hadden 

genomen, hangt de Zodiac aan zijn 

landvasten en slingerlijnen aan de 

achterkant van het schip, met daar de 

davit dwars overheen. Hiermee kun-

nen we duidelijk niet verder, dus koers 

naar Akçacoca waar we om 9.40 uur 

binnenlopen.

‘Turks mirakel’
En daar overkomt ons het ‘Turkse mi-

rakel’. Als een Turkse visser de Zodiac 

ziet hangen, maakt hij acuut de hoek 

vrij waarin hij ligt. we liggen nog niet 

vast met de hulp van twee man of er 

staat al iemand op de zwemplank, die 

de lijnen en kabels ontwart zodat de 

Zodiac loskomt. Ik kan maar ternau-

wernood voorkomen dat er ongeluk-

ken gebeuren. Met hulp van de 

enigszins Engelssprekende haven-

meester scheppen we orde in al die 

bereidwilligheid en staat om 9.50 uur 

de Zodiac op de wal en is de davit los.

wat blijkt: tussen de rvs voet van de 

davit en de stalen console zit een tus-

senplaat met daarin de zes draadein-

den waarmee de davit vastzit. Deze 

tussenplaat is op de stalen console 

gelast, maar is afgebroken en de hele 

lasrups zit nog op de tussenplaat. Er 

was niets meer van een las te zien op 

de console. Een mail met foto’s en 

een haastig telefoongesprek met 

Smelne levert de oplossing. De davit 

rechtstreeks op het console schroe-

ven door zes gaten te boren en daar 

M8-schroefdraad in te tappen.

Dus ik duik de gereedschapskisten in 

en zowaar: ik heb de boren en de tap-

pen om M8-draad te maken en zelfs 

de zes benodigde rvs M8-bouten. Als 

ik daarmee bovenkom, is er in no-time 

iemand met een boormachine (kan 

helaas alleen kloppen), nog iemand 

met een boormachine (kan helaas al-

leen voor snelkoppelboren) en dan 

nog iemand met een boormachine, 

die wél aan alle voorwaarden voldoet. 

Vervolgens stelt een man zich voor als 

Eén ding is duidelijk: wij 
gaan niet overwinteren 

aan de Zwarte Zee
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Tips En 
wETEnswAArDiGhEDEn 

Papieren: (geldig) paspoort, ICP (ver-

krijgbaar bij ANWB) dat ze bij alle gren-

zen consequent ‘boat certificate’ 

noemen en bewijs van verzekering (let 

op: in sommige landen moet de WA-

dekking minimaal € 2 miljoen zijn), mari-

foonbewijs, bemanningslijst (naam, 

voorletters, functie, geboortedatum, 

nationaliteit, paspoortnummer) en het 

vaarbewijs. In theorie is het vaarbewijs 

niet nodig als je dat in Nederland ook 

niet nodig hebt. In de praktijk bespaar 

je jezelf vele onnodige discussies en 

stress door het wel te hebben. En een 

bootstempel! Veel meer dan naam en 

type hoeft er niet op te staan. In het 

voormalige Oostblok zijn ze er dol op. 

Stempel vooral alle formulieren die je 

moet invullen! 

In Hongarije verlaat je de EU met enig 

ceremonieel. Je wordt naar een steiger 

geordonneerd en krijgt een loopbriefje 

om dat achtereenvolgens bij paspoort-

controle, douane, waterpolitie en ge-

zondheidsdienst te laten afstempelen. 

Dan lopen er drie mensen mee om de 

boot en opvarenden te controleren en 

dan mag je gaan.

Bij het invaren van Servië gebeurt het-

zelfde. Nadat alle papieren in orde zijn 

bevonden, krijg je een zogenaamd 

Transit Log en dat is een uitermate be-

langrijk document dat in alle volgende 

landen wordt gevraagd.

Let op: de aanlegplaatsen bij alle doua-

nekantoren in Servië, Bulgarije en Roe-

menië zijn in particuliere handen. Zodra 

je vastligt, dien je eerst te onderhande-

len over de ligprijs alvorens naar het 

douanekantoor te gaan. Vraagprijzen 

variëren tussen € 10 en € 100 en vaak is 

dat niet per dag maar per uur. Onder-

handelen is zinvol, echter wij hebben 

ook ooit Juliette aan wal gezet met pa-

pieren en toen ben ik aan boord geble-

ven om op de rivier te wachten. Daarna 

oppikken zonder vast te maken. 

Na Servië kom je weer in de EU;  Bulga-

rije en Roemenië maken echter geen 

deel uit van Schengen. Elke keer als je 

van wal wisselt varend over de Donau 

op de grens van deze twee landen, dien 

je uit te klaren in het ene land en in te 

klaren in het andere. Hoogst irritant. En 

elke keer wordt gekeken naar dat Servi-

sche Transit Log en stempelt men in- 

en uitreisdata op datzelfde document. 

Wij zijn vanaf dat moment heel veel 

gaan ankeren om het even aan welke 

kant. Maar zodra je vastmaakt in een 

stad of haven staat ogenblikkelijk de 

politie aan de reling om je papieren te 

controleren.

werfmedewerker. Tegelijk claimt hij de 

boormachine en zet zich aan het 

boren. Ik mag nog net draad tappen 

in het eerste gat, maar dan staat er 

een tweede Turk die ook dat van me 

overneemt en vervolgens de andere 

gaten van draad voorziet. Ik maak 

snel wat epoxy aan en als alle gaten 

getapt zijn, maak ik de boel schoon, 

smeer het dik in met epoxy en zet de 

davit met de zes M8-bouten vast. Die 

gaat nergens meer naartoe!

we liepen de haven om 9.40 uur bin-

nen en om 13.00 uur hangt de Zodiac 

weer in de davits. Het is alsof er nooit 

iets is gebeurd. En dat noemen wij het 

Turkse mirakel. Ongelooflijk!

Gastvrijheid
De volgende ochtend varen we om 

6.45 uur verder naar Kefken waar we 

zonder incidenten aankomen. Op za-

terdag 1 september, op het randje van 

de volgende windperiode, varen we 

nog naar Sile, maar daar komt een 

eind aan drie dagen voorspoed. Om 

11.00 uur komen we met zware be-

wolking en Bft 6 in de rug net op tijd 

binnen en moeten vervolgens tot 

woensdag 5 september wachten al-

vorens we deze laatste haven voor de 

Bosporus verlaten.

Sile ligt tegen de heuvels aan en is 

druk en gezellig, maar ook hier, onder 

de rook van Istanbul, spreekt geen 

mens Engels. Verder alleen maar lof 

voor de mensen. Een gepensioneerde 

luchtmachtkolonel komt zich aan ons 

voorstellen. Hij heet ons welkom met 

een watermeloen. Een visser ziet ons 

eten en geeft een dot oud visnet en 

doet ons voor hoe dat te gebruiken 

als schuurspons voor de afwas. En wij 

kunnen bij hen geen kwaad meer 

doen nadat ik twee uur heb gewerkt 

aan een van hun netten. Ze nodigen 

me uit voor een maaltijd (niet gedaan), 

geven twee flesjes bier en de vol-

gende dag een zakje verse vijgen.

De avond van 4 september heerst er 

een zenuwachtige bedrijvigheid op de 

kade en bij de bootjes. Iedereen 

maakt zich klaar om die avond of de 

volgende ochtend te vertrekken. Onze 

vrienden, de vissers, schepen zich in 

en vertrekken en ook wij maken het 

schip klaar en gaan vroeg naar bed.

Met zonsopgang, om 6.25 uur, gooien 

we los, halen onze mishandelde lijnen 

binnen (die zien eruit!) en varen uit. we 

hebben ons voorbereid op een heftige 

ochtend en dat was niets te weinig. 

De golfrichting is erg ongunstig en we 

moeten tweemaal kruisen om weg te 

blijven van de kust. Dat is beide keren 

maar tien tot vijftien minuten, maar 

behoorlijk heftig tegen de wind en de 

golven in.

Einde van de tocht
Tegen 10.00 uur ronden we de laatste 

kaap voor de noordelijke ingang van 

de Bosporus en zetten we eindelijk 

een meer zuidelijke koers in met de 

wind en de golven in de rug. Om 10.15 

uur zijn we ter hoogte van Poyraz en 

veilig in de Bosporus. De Zwarte Zee 

ligt eindelijk achter ons. 
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8 Netten boeten: zo 

maak je vrienden.
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