
Tocht per haven – Enkhuizen 2011 
 

 

Een superevenement ligt weer achter ons. De jaarlijkse tocht per haven van de Y leden uit 
Enkhuizen is weer voorbij. En we kijken wederom met ontzettend veel plezier terug! 

 

De groep deelnemers was groot! En gelukkig konden ook meerdere nieuwe deelnemers aan dit 
gezellige weekend meedoen. We verwelkomden Klaas en Agaath als ook Sander en Ellen en 
dan ook nog eens Harrie en Irene. 

Alle drie de echtparen voor het eerst mee, zodat we maar liefst met 18 deelnemende schepen 
waren (eigenlijk zelfs 19, want Jan en Inge besloten op het allerlaatste moment om ook nog aan 
te haken) 

Hoewel ondergetekende de boot in een verkoophaven in Muiderzand heeft liggen, werden we 
tot ons grote genoegen uitgenodigd door Niels en Pascal van den Akker om met hen mee te 
zeilen, zodat we er toch weer bij konden zijn. 

Een soortgelijke constructie werd ook bedacht voor de leden Rob en Mieke, die opstapten op de 
“Dragon Lady”. 



En zo stapten we vrijdagavond al op, aangezien er die zaterdagochtend om 9.00 uur al gestart 
zou gaan worden met het programma. 

Sommigen klaarwakker voor wat voor vorm van actie dan ook; anderen nog wat slaperig. 

 

Er werd verteld dat er voorafgaand aan de eerste activiteit een minuut of 20 gewandeld zou 
moeten worden. Zo gezegd, zo gedaan en aangekomen op de plek van bestemming in 
Enkhuizen werden we verrast doordat we ditmaal in Enkhuizen zouden gaan kanoën. Voor de 
sportievelingen een kano, voor de anderen een fluisterboot, waar je met een man of zes a zeven 
in kon zitten. 

In één van de fluisterboten zaten zowel Roel als BertJan. Beide mannen houden wel van een 
grapje en u raadt het al….. de nodige confrontaties met andere boten bleven niet uit. 

Op de heenweg ging alles nog rustig en toen we halverwege in de tuin bij Piet en Tjarda een kop 
koffie met zelfgemaakte koek door Sander en Ellen kregen, was iedereen nog happy en bovenal 
…. nog droog. 

Niet lang na deze pauze ging de eerste kano al om. Tjerk, Femke en de zoon van Sander en 
Ellen waren doorweekt maar lieten zich niet kennen en kanoden in hoog tempo verder om toch 
maar weer een beetje warm te worden. 

Op een goed moment werd de fluisterboot waar zowel Roel als BertJan in zaten ingehaald door 
Piet, Maarten en Gidi, die er een stevig tempo in hadden. Ze kwamen wat dicht langs de 



fluisterboot, dus met een peddel werd de achterkant van de kano wat weggedrukt. De kano 
belandde vervolgens dwars voor de fluisterboot; een aanvaring volgde en u raadt het al…..de 
kano ging om. Piet ging zelfs helemaal kopje onder. Hilariteit natuurlijk. 

 

Maar ook deze mannen lieten zich niet kennen. De kano werd op de kant gesleept, het water 
eruit gewerkt en ook zij stapten weer in om bijna klappertandend toch verder te gaan, zo snel 
mogelijk terug naar de startplaats. En daar aangekomen in fors wandeltempo terug naar de 
haven om onder een warme douche te kruipen en droge kleding aan te trekken. 

Niet lang daarna werd door alle deelnemers koers gezet richting Andijk. Een forse wind, kracht 5 
a 6 Bft. en bijna pal tegen, zorgde wederom voor het nodige water; ditmaal over de dekken. 
Volgens mij vond iedereen het heel prettig om af te meren in Andijk. Natuurlijk volgde daar een 
borrel; gewoon in ieders eigen kuip. 



 

Voor het avondeten was een heerlijke mediterrane BBQ geregeld; gelukkig stond alleen de BBQ 
maar buiten en zaten wij allen warm en binnen. 

Het eten was prima; het gezelschap zo mogelijk nog beter en aan het eind van de avond ging 
een ieder meer dan voldaan te kooi. 

Zondag werd bijtijds koers terug gezet richting Enkhuizen. Weer een pittig windje maar ditmaal 
bakstag, dus we floten min of meer naar onze thuishaven. 

Daar werd op de boot van Roel en Dicky door een flinke groep naar de kampioenswedstrijd 
voetballen Ajax – Twente gekeken. Poeltje gemaakt (gewonnen!) en erg gezellig gehad. 

Vervolgens werd afgesloten door een grote groep in de kuip bij Ron en Carla want…..Carla’s 
verjaardag moest nog gevierd worden. Dus zingen en een borrel! Alweer gezellig. 

Tegen halfzes gingen we weer huiswaarts. Wat een heerlijk weekend!! Wat hebben we toch een 
gezellige club Y leden. 

En volgens mij dachten alle deelnemers er net zo over! 

Pascale, Niels, Suus en Chris; bedankt voor de puike organisatie!! 

 



Marjolein van Wamelen, 

Te gast aan boord op de Natea.  


