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De koperen ploert (± 1984) 
 
Vrijwel iedereen die watersport-avonturen op papier zet, komt vroeg of laat wel met 
een verhaal dat zich in of bij een sluis afspeelt. Daarop kan ik natuurlijk geen 
uitzondering maken. 
 
We zouden het Pinksterweekend een bezoek brengen aan de Grevelingen. Daarom 
werd op zaterdag eerst koers gezet naar de Volkerak-sluizen. En daar aangekomen, 
blijken we beslist niet de enigen te zijn die die kant uit willen. 
Dus voorlopig leggen we maar aan; tegen een hoogbejaarde zeilsloep die ook voor de 
sluis ligt te wachten. Tot grote schrik van mijn tochtgenoten, maak ik een praatje met 
de enige opvarende: een ouwe vent die er net zo verwaarloosd uitziet als zijn schip. 
Mijn passagiers begrijpen er niets van dat ik met hem aanpap, maar ik ben altijd wel 
nieuwsgierig naar de achtergronden van zo'n vreemde vogel. Ik bied hem een pilsje 
aan, dat hij snel verslindt. Hij vergeet het lege flesje terug te geven, maar hij ziet er 
zo smerig uit dat ik dat maar zo laat. 
Hij vertelt dat hij met deze sloep vanuit zijn woonplaats Amsterdam altijd op de 
Noordzee en de Wadden voer, maar nu onderweg is naar "de Koperen Ploert", de zon 
dus, die hij op de Middellandse Zee hoopt te vinden. Hij gaat nu de derde sluis 
passeren van de 250 die hij in totaal tegen zal komen. Zijn vrouw heeft hij thuis 
gelaten. Als hij op de plaats van bestemming is, zal hij haar opbellen; dan moet ze 
maar bekijken of ze overkomt, maar zelf is hij niet van plan om binnen afzienbare 
tijd terug te keren naar dit rotland. Want er deugt hier werkelijk niets: niet alleen het 
weer, maar ook de sociale voorzieningen zijn beneden peil, want hij krijgt blijkbaar 
maar een deel van z'n AOW uitgekeerd omdat hij er vrijwel nooit voor heeft betaald; 
een regeling waar hij het duidelijk niet mee eens is. 
 
Al snel gaat de sluis open en vele schepen wringen zich naar binnen. Onze buurman-
met-de-sloep meent er nog net bij te kunnen. Hij was per slot van rekening voor ons. 
Dus maken we los en laten hem er tussen uit. 
Nu was in die tijd de Volkeraksluis nog voorzien van een bellenbaan aan de kant van 
het Hollands Diep. Deze zorgde voor de scheiding tussen zout en zoet water en 
bovendien had je dan geen last van stroom in de sluis door het zoete water dat het 
zoute verdringt (of omgekeerd). Maar daar stond tegenover dat een boot in de 
bellenbaan volslagen onbestuurbaar was. Je moest er met enige snelheid doorheen 
om direct daarna af te stoppen in de volle sluis. 
Zo ook onze sloep-kapitein die dus nog als laatste de sluis in meent te kunnen. We 
zien hem echter veel te langzaam de bellenbaan in gaan en, zoals velen voor en na 
hem is overkomen, ligt hij direct dwars in het vaarwater; stuurloos. Maar, hoewel de 
boegspriet tegen de kade klapt, heeft hij geluk en alles blijft heel. 
Intussen zwaaien de sluisdeuren dicht en sluiten hem buiten. Dus besluit hij in 
afwachting van de volgende schutting weer aan te leggen. 
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5 minuten geleden lagen wij naast hem; nu ligt hij naast ons, nog steeds foeterend op 
de sluiswachter die z'n vak niet zou verstaan. En dan die bellenbaan, dat is helemaal 
een schandaal!! Ik probeer hem het doel van deze bellenbaan uit te leggen. Als 
voorbeeld haal ik de sluis bij IJmuiden aan, die hij ongetwijfeld kent, en waarin door 
het zout/zoet-probleem een vrij sterke stroom kan staan. En of hij die situatie kent: 
schandalig zo'n stroom als daar soms staat en ook daar veroorzaakt door een naar zijn 
mening volstrekt onbekwame sluiswachter! 
Het is bepaald geen probleem om hem aan de praat te houden: het kleinste 
aangevertje is genoeg om hem weer aan het kankeren te krijgen of een stukje 
levensgeschiedenis te laten vertellen. Zo is hij onder andere strandjutter in Australië 
geweest en natuurlijk betalen die geen premie AOW. 
 
De sluis gaat weer open en de sloep en wij varen vrijwel als eersten naar binnen. We 
blijven nu maar een beetje uit z'n buurt. Wij leggen aan bakboord aan en hij maakt 
aan stuurboord vast: voor en achter een lus om de bolder in de sluiswand en de lijn 
wordt aan boord belegd. 
In verband met de stroom op het Volkerak was het toen het gunstigst om rond hoog 
water naar het zuiden te schutten, maar zij die vastleggen wanneer we Pinksteren 
vieren, kijken meestal niet eerst in de getijdentafel. Dus is het nu vrijwel laag water 
en we gaan zakken. Buurman kan, gewaarschuwd vanaf omliggende schepen nog net 
op tijd de trossen laten slippen. Maar als het tijd is voor uitvaren, zitten de lussen van 
de lijnen hoog boven hem vast. Met een geleende pikhaak krijgt hij ze met grote 
moeite losgeprutst. 
We zullen maar hopen dat het passeren van sluis nummer 250 wat soepeler gaat. 
 

 
 
Gep Engler 
 
Het Bestek nr. 90, december 1993 


