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In goed gezelschap! 
 
Zo’n 18 jaar geleden maakten we met 3 vrienden het Hemelvaart-weekeinde een tochtje naar Pin Mill. 
Op woensdagmiddag spoedden Theo M. en ik ons direct vanuit ons werk naar “De Put” en scheepten 
in op Theo’s Wibo 930 “Undine”. Direct voeren we naar Stellendam waar zijn zwager Meke B. zich 
via de ladder in de sluis bij ons voegde. In de buitenhaven troffen we de laatste voorbereidingen voor 
zee en voeren de avond in: Tot even voorbij de Belgische grens bleven we tussen de shipping lane en 
de kustlijn. Daarna verlegden de de koers NW om in een rechte lijn richting Harwich over te steken. 
Voordelen van die route: gemakkelijk bezeild bij ZW wind, je steekt de shippinglane haaks over, je 
blijft vrij van het verkeersknooppunt, en onderweg kom je een aantal boeien tegen; dat was handig in 
het pré-GPS-tijdperk. 
Eenmaal op deze koers, sprak onze schipper: “Jullie kunnen zeilen en navigeren, dus doe je best. Ik ga 
pitten. Als er wat bijzonders is, dan roepen jullie maar.” Dat was zo zijn strategie: Als er bijvoorbeeld 
bij nacht gereefd zou moeten worden, is de eigenaar die aan boord blindelings alles weet te vinden in 
elk geval redelijk uitgerust. 
 
Het werd wat hobbelig op zee en het gebeurde 
een paar maal dat m’n maag me achter de 
kaartentafel vandaan riep met de opdracht snel 
de frisse lucht in te gaan. Eén maal was ik te 
laat, en de inhoud van m’n maag was eerder in 
de kuip dan m’n lijf, maar dat probleem was 
eenvoudig op te lossen met een paar putsen 
water. Dat luchtte in elk geval op! 
Meke voelde zich ook niet helemaal tof en 
ging naar kooi. Toen zijn maag echt ging 
pruttelen, deponeerde hij de inhoud in zijn 
schoenen die naast hem in de kajuit stonden. 
 
Zonder verdere bijzonderheden bereikten we 
donderdag in de namiddag Woolverstone 
Marina, en vonden een lege box. Nauwelijks 
lagen we vast, of er verscheen een RIB, 
bemand door een heer in een soort kleurrijk 
legeruniform met een fraaie baret. Dus dat 
moest wel een héle belangrijke autoriteit zijn! Hij wilde weten waar we vandaan kwamen, en wat de 
verdere plannen waren. Daarna droeg hij ons op om de douane te verwittigen van onze aankomst. Hij 
vertelde waar we de telefooncel konden vinden, gaf het nummer, en verdween weer. Terwijl Theo aan 
boord bleef, wandelden Meke en ik naar de telefooncel. Meke belde het aangegeven nummer en gaf 
zijn naam, de naam van boot, box en verdere gegevens door. Al snel verscheen er een vrouwelijke 
douane-beamte per auto bij de Undine en vroeg aan Theo: “Bent u de heer B.?” 
“Nee, mijn  naam is M.”. Nadat dit misverstand uit de weg was geruimd, werd er gevraagd of er wat 
aan te geven was, en hoe lang we in het land zouden blijven. Er was niets aan te geven, en reeds de 
volgende dag zouden we weer terug gaan. “Maar waarom heeft u me dan hier laten komen?” 
Blijkbaar was dat operette-uniform toch geen autoriteit, en daarmee waren de formaliteiten 
afgehandeld. Overigens was de dame wel zo aardig om Theo naar Pinn Mill te rijden. Meke en ik 
wandelden intussen over het pad door de rietkragen langs de rivier naar “The Butt and Oyster” waar 
we gezellig ons gezamenlijk avondmaal nuttigden.  
 
Op de terugreis was er geen aanleiding voor protesterende magen. In tegendeel: Het was windstil en 
blijkbaar had iemand een strijkijzer over de Noordzee gehaald. Die was zo vlak als een bevroren 
tuinvijver. 
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De Bukh en de stuurautomaat mochten het werk doen. Het was een heldere nacht, ik zat in de kuip op 
wacht, en de beide anderen lagen te kooi. Ik had niets anders te doen dan te turen naar mogelijke 
scheepvaart, maar zag slechts een sterrenhemel. 
Of toch..... Hé, wat is dat? In de verte verscheen een wit licht. Opletten! Geleidelijk werd het licht 
helderder en ook de reflectie in het water werd zichtbaar. Maar nog géén silhouet van een schip en 
géén andere lichten. 
Even repeteren: Een klein zeilscheepje op onbekende koers? Achteraanzicht van een motorschip? 
Maar het merkwaardige was dat het licht snel feller werd. En de vertikale afstand tussen licht en 
reflectie nam nu toch ook wel snel toe. Conclusie: we naderden elkaar in rap tempo! Maar wat 
naderden we, en onder welke hoek? 
En in zo’n geval is het dan heerlijk dat er een kapitein is die de knoop mag doorhakken! Ik riep naar 
binnen “Hé Theo, kom eens boven!” Het lodderige hoofd van de baas verscheen in de kajuitopening: 
“Wat is er aan de hand?” 
Ik wees hem op m’n probleem. Hij keek vooruit, en sprak de gedenkwaardige woorden: “Dat is de 
volle maan die opkomt”. Maar goed dat je in het donker niet kan zien wanneer iemand bloost! 
 
Aan deze gebeurtenis moest ik weer 
denken toen ik onlangs (17 april 2012) op 
Teletekst het volgende las: “Een piloot 
van Air Canada heeft in het donker een 
duikvlucht gemaakt omdat hij de planeet 
Venus aanzag voor een vliegtuig dat 
frontaal op hem afkwam. .....” 
Schrale troost; ik ben dus niet de enige! 
 
Gep Engler 
 
Het Bestek nr. 165, juli 2012 
 
Met tekeningen van Bart van Leeuwen 
(Door een misverstand binnen de redactie, waren in Het Bestek verkeerde tekeningen bij dit verhaal 
geplaats. Maar in overleg met Bart zijn hier de juiste plaatjes opgenomen.) 


