
Varen op stroom (1978) 
In de tweede helft van een vakantie, waarin het oorspronkelijke reisdoel 
(Belgische kust) ten gevolge van chronisch slecht weer was veranderd in 
Terneuzen, lag het goede schip Utopia een paar dagen in Goes. In dat knusse 
haventje van de W.S.V. De Werf kon de bemanning weer een beetje 
opdrogen. Nu was de Utopia niet het enige jacht in Goes dat was bemand 
door slachtoffers van de ontstemde weergoden. En dit was van grote invloed 
op het bedrijfsresultaat van het clubhuis. Doordat gezamenlijk lijden de 
mensen tot elkaar brengt, ontmoetten we twee Roermonders met hun 
geliefden die de bemanning vormden van een kleine Enkhuizer Bol. 
Normaal bevoeren ze de Maasplassen, maar deze vakantie waren ze de 
rivieren afgezakt tot in het verre Zeeland. 

Er zat wat verbetering in het weer, dus de volgende dag moest er maar weer 
eens gevaren worden. Onze Roermonders wilden naar Zierikzee en dat leek 
ons ook wel wat. Zij hadden hun vertrek uit de haven vastgesteld op 10 uur; 
dat betekende dus ca. 10h30 bij Sas van Goes de Oosterschelde op. 
"Hoe zitten we dan met de stroom?" vroeg ik. 
"Wàt stroom? We hebben in Almanak Deel 2 van de ANWB alles over 
Zierikzee gelezen en daar staat niets over stroom, dus ... geen probleem! En 
mocht er wel stroom staan, dan hebben we deze in elk geval mee, want we 
varen de rivier af; richting zee." 
"Laten we toch maar even in de stroomatlas kijken" opperde ik voorzichtig. 
Want ik voelde er niet zo veel voor om bij de aangekondigde Westen wind 
tegen stroom in te kruisen. 
"Een stroom-wàt?" was het verbaasde antwoord. 

Getijdentafel bleek ondanks het laatste hoofdstuk van hun almanak net zo'n 
onbekend begrip als stroomatlas. We nodigden het gezelschap bij ons aan 
boord en sloegen de papieren er maar eens op na. En, ja hoor, om 10 uur liep 
de volle stroom tegen: ca. 2,5 knoop; bij 45° aan de wind zou dit zo'n beetje 
neerkomen op heen en weer zeilen langs het zelfde lijntje op de kaart. Maar 
dit werd niet geloofd. Overeenkomstig het bekende uitgangspunt "wat je niet 
ziet, bestaat ook niet" waren ze van mening: "Als dat allemaal waar was, 
dan had daarvoor een waarschuwing in de Almanak moeten staan". 

Of het nu kwam door nieuwsgierigheid wie er gelijk had of door iets anders, 
we vertrokken inderdaad gezamenlijk om ca. 10 uur. Helaas hadden de 
getijdentafel en de stroomatlas tòch weer gelijk! 
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