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Van Bremerhaven naar Oldenburg (1981) 
Drie avonturen in één etmaal! 
 
We kwamen met gestreken mast de Geeste af op de terugweg van een vakantie in Denemarken. 
Terwijl de beide tochtgenoten Henno en Paul de Utopia langs de drijvende steiger in Bremerhaven 
afmeerden, liep ik zelf vast naar het voordek om de eerste voorbereidingen voor het overeind zetten 
van de mast te treffen. Want het was al achter in de middag en we wilden nog met het tij mee naar 
Elsfleth. Als het even kan, geef ik er namelijk de voorkeur aan om op de grote rivieren met staande 
mast te varen. 
De boot was gedeeltelijk afgemeerd, toen uit de kuip de kreet "BRAND !!" klonk. En dat met een 
benzinemotor en een gasfles aan boord! 
Blijkbaar onder het motto "eerst doen, dan denken" hadden we, nog voor we zelf beseften wat we 
deden, de motor gestopt, de benzinekraan dichtgedraaid en de brandblusser in de hand. 
Uit een kier van de motorkast kwam inderdaad een snel afnemende stank die deed denken aan 
verbrande isolatie. We waren er inderdaad unaniem van overtuigd dat de storing in het elektrische 
circuit in de buurt van de motor gezocht moest worden. Maar ondanks 3 elektro-opleidingen aan 
boord, leverde een uur zoeken naar de oorzaak absoluut niets op ..... 
Uiteindelijk besloten we met trillende handen en knikkende knieën de motor weer te starten. 
Resultaat: niets, althans niets bijzonders. De motor liep goed en er was geen spoor van rook of 
stank. We controleerden alle daarvoor in aanmerking komende bedrading en dergelijke, maar niets 
kreeg een verdachte temperatuur. 
Dan de mast maar overeind, want u weet: als de motor het niet doet, kan je altijd nog zeilen. 
Toen we dat gehad hadden, wilden we toch maar vertrekken. 
En die kortsluiting(?) dan, zult u zich afvragen. Maar heeft u wel eens een storing gezocht, die er 
(op dat moment) niet is? Natuurlijk spraken we af om de zaak angstvallig in de gaten te houden. 
 
Maar inmiddels was er een ander probleem: al sleutelend hadden we nog niet gemerkt dat er mist 
was komen opzetten en inmiddels begon het tij te verlopen; bovendien was er veel wind op komst 
en zou het nu spoedig donker worden. Dat vonden we geen omstandigheden om de Weser op te 
gaan en dus werd besloten om de nacht maar op deze plek te blijven liggen en we stortten ons op 
het probleem van de maaltijd. 
 
Maar er stond ons deze dag nog een avontuur te wachten: In de loop van de avond begon het 
inderdaad te waaien, en een beetje veel. 
Plotseling verscheen er een ons onbekend hoofd in de opening van de kajuitdeur. Dit hoofd sprak 
wat in een onduidelijk dialect en verdween direct weer. Ik ging naar buiten, maar de eigenaar van 
het hoofd was al in de nacht verdwenen. 
We hadden de korte toespraak nauwelijks verstaan, maar het klonk erg bezorgd. Uit de brokken die 
we min of meer begrepen, bleek het een waarschuwing te zijn voor te verwachten extreem hoog 
water, met het advies om in geen geval te gaan slapen en bij voorkeur op te krassen. Het probleem 
had blijkbaar iets met de steiger te maken; maar wat ? 
We gingen buiten maar eens polshoogte nemen. De stormvloedkering in de rivier was inmiddels 
gesloten. Een Duitse jachtschipper liep nerveus met zwemvest om en life-line aan over de kade te 
ijsberen. Een ander maakte al aanstalten om te verhalen; maar waar naar toe? De sluis werd niet 
meer bediend op dit uur van de nacht en het enige alternatief zou zijn langs de reddingboot aan de 
overkant. Maar wij betwijfelden of ze het daar op prijs zouden stellen als ze jachtjes langszij 
kregen; zeker onder deze omstandigheden. 
Inmiddels waren we er ook achter wat het dreigende gevaar was: we lagen aan een drijvende 
steiger, die kon op en neer schuiven langs een geleiding aan de kademuur. Als nu het water héél 
hoog kwam, dan kon de steiger langs de kade niet verder omhoog en zou om het hoogste 
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bevestigingspunt gaan kantelen, waardoor onze kant ten opzichte van het water omhoog zou 
komen. Als dit in beperkte mate gebeurde, konden we schade nog wel voorkomen door verhangen 
van stootwillen en aanpassen van landvasten en springen. 
Maar in extreme gevallen zou een bootje echter min of meer onder de omhoog staande steiger 
gedrukt kunnen worden. 
Inmiddels begon de brandweer uit voorzorg de 
auto's weg te slepen die nog op de kade 
geparkeerd stonden. 
Ook kregen we belangstelling van de 
"Wasserschutzpolizei": twee agenten kwamen 
(per auto!) kijken hoe het ging met de ca. 5 
jachtjes die hier lagen. Maar voorlopig was het 
nog wel uit te houden, hoewel we inderdaad met 
stootwillen en lijnen aan de gang moesten. 
Om een uur of 1 hadden we het ergste gehad; de 
kade stond inderdaad blank, maar het water 
begon al weer te zakken. De bemanning kon nu 
gaan pitten en ik bleef nog een uurtje op in 
verband met de stootwillen en landvasten. Toen 
de steiger weer horizontaal lag, kon de schipper 
zelf ook plat. 
 
De volgende ochtend was de wind gaan liggen, de kortsluiting(?) bleef een raadsel en we 
vertrokken. 
Bij Elsfleth ging de mast weer omlaag en we vervolgden onze reis de rivier de Hunte op.  
Maar door alle vertraging hadden we nu de volle stroom tegen. Bovendien wilde al het water dat de 
afgelopen nacht de rivier op gewaaid was, nu weer terug naar zee. 
Het gevolg was, dat het oude 10 Pk Albinnetje ons op zeker ogenblik nog slechts met ca. 1 of 2 
km/uur ten opzichte van de wal voortstuwde. Dat was natuurlijk geen doen. Maar nu een 
alternatief. Ankeren op een smalle, snel stromende rivier met beroepsvaart? Nee, dank U. 
Een stukje verderop stonden niet ver uit de oever een paar stevige palen. Wellicht konden we 
proberen om daaraan vast te maken om het tij af te wachten. Want een haven of zo iets was er in de 
wijde omtrek niet. 
We waren al een paar maal opgelopen door binnenschepen die ook stroomopwaarts ploegden. Maar 
toen liep ons een klein vrachtscheepje voorbij. De schipper lachte ons toe vanuit zijn stuurhuis en 
maakt gebaren die duidden op meepeddelen, roeien, duwen, enz. Maar hij manoeuvreerde zijn 
schip voor onze boeg en z'n maat kwam naar buiten: "Haben Sie eine Leine?" riep deze. 
Nu hangt er bij mij altijd een lange lijn gereed op het voorschip, dus deze was snel overgebracht en 
toen begon hij te trekken..... 
Bent U wel eens over de rompsnelheid heen gesleept? Wij wel, dus. Wàt een geweld! 

 
Het achterschip werd bijna tot het dek het water in gezogen en de roerganger moest zijn taak 
bekopen met een paar dagen spierpijn. Voor de zekerheid legden we de bijl klaar om zo nodig de 
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tros te kunnen kappen en we lieten de eigen motor meedraaien om in dat geval direct zo goed 
mogelijk manouvreerbaar te zijn. 
 
In Oldenburg gearriveerd, gooide onze "sleepboot" de tros los en ging langs de kant; hij had z'n 
bestemming bereikt. We legden aan om te bedanken en af te rekenen, maar hij wilde absoluut niets 
accepteren voor de moeite. De schipper vertelde dat hij op dit traject nog nooit zo'n sterke stroom 
had meegemaakt. 
Voor ons was het nog maar een paar kilometer tot de sluis en de stroom was hier aanzienlijk 
minder. 
 
Nu zult U zich wellicht afvragen hoe dat nou toch zat met die kortsluiting. 
De oorzaak van dat probleem achterhaalde ik 1½ jaar (!) later. Toen ik bij die gelegenheid de motor 
startte, was het weer prijs: weer verscheen er die witte rook uit de kier van de motorkast. En nu was 
snel vastgesteld welke draad er heet werd. De oorzaak bleek geen kortsluiting te zijn, maar een 
slecht contact in de kabelschoen van de retourleiding van de dynamo. Parallel aan deze dikke draad 
liep namelijk via de massa van het schip ook een heel dun draadje voor de instrumentenverlichting. 
Bij een slecht contact in de min-leiding op de dynamo, worstelde de "dikke" laadstroom van de 
accu zich via de romp van het stalen schip een weg door dit dunne draadje dat daardoor gloeiend 
heet werd. 

 
 
Het euvel was nu in een paar minuten definitief verholpen door het monteren van een nieuwe 
kabelschoen ter waarde van  een kwartje! 
 
Gep Engler 
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