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De Seal, de Wilde Vaart en de Compaan startten deze tocht al een paar dagen voordat op 4 
september de echte tocht zou beginnen. 
We zeilden op donderdag al naar Hoorn, genoten van het lekkere zonnetje dat zich af en toe liet 
zien, nuttigden een paar biertjes op een terrasje en aten ’s avonds met elkaar op de Compaan. 
Natuurlijk werd het erg gezellig en vloeide de wijn rijkelijk. 
Vrijdag deden we ’s morgens eerst gezamenlijk onze boodschapjes om vervolgens koers te 
zetten naar de Blocq van Kuffeler, waar de overige Y leden zich die vrijdagavond of 
zaterdagochtend bij ons zouden voegen. Helaas erg weinig wind, dus het grootste stuk werd 
gemotord. 
In de BvK haven bleken twee lange steigers helemaal voor ons gereserveerd!! Bordjes erop 
met: “GERESERVEERD VOOR HET Y” We voelden ons welkom. 
 
Enkele weken eerder hadden wij (Rob & Tonneke en Maarten & Marjolein) al een bezoekje 
gebracht aan deze haven om daar onze plannen voor te leggen en te vragen of wij dit weekend 
konden verblijven met ongeveer 12 zeilschepen. 
Zeer gastvrij werden we ontvangen. Ons werd verzekerd dat we welkom waren. Toen we 
meldden plannen te hebben voor een gezamenlijke BBQ, moest dit even overlegd worden, want 
eigenlijk is BBQ’en in deze haven verboden. Maar allervriendelijkst kregen we later te horen dat 
er bij wijze van uitzondering door ons wel gebarbecued mocht worden én dat we – als we dat 
wilden – gebruik mochten maken van hun gezellige clubhuis in het geval dat het regenachtig of 
koud mocht zijn. Onze verbazing over deze zeer bijzondere gastvrijheid was groot; dat maak je 



maar zelden mee. 
 
Die vrijdagavond aten we wederom met elkaar; ditmaal op de Seal en genoten we van heerlijke 
mosselen. En aangezien ook mosselen moeten zwemmen…….u snapt het. Daar hoort een 
glaasje wijn bij, toch? 
De USO was inmiddels ook gearriveerd; zij aten hun gebruikelijke vrijdagavondboterhammetjes 
met aardbeien. 
 
 

Zaterdagochtend. Tonneke en ik fietsten alvast de geplande route voor de middag om te kijken 
of er geen gekke dingen waren. Die waren er niet. Wat wel bijzonder was, was dat we een 
zeearend (of was het toch een visarend, Tonneke?) van zeer dichtbij zagen opvliegen. Wat een 
grote vogel! 
Bij terugkomst was bijna iedereen gearriveerd en zo konden we om 14.00 uur van start met het 
programma. 
We begonnen in het bezoekerscentrum ‘de Vogeltrek’ – direct achter de haven. Daar kregen we 
een diavoorstelling en werd een en ander verteld over het bijzondere gebied, bestaande uit o.a. 
de Lepelaarsplassen en de Oostvaardersplassen. 
Vervolgens splitste de groep zich in een wandelgroep en een fietsgroep. Beide groepen volgden 
een route, waarbij meerdere uitkijkpunten en/of observatieplekken bezocht konden worden. Het 
was werkelijk prachtig weer waardoor het een feestje was buiten zijn. 
 
Teruggekomen op de haven werd een paar rubberbootjes te water gelaten om een estafette te 
gaan roeien. Hoewel het begin nog heel even serieus leek, werd het al gauw een dolle boel en 
kwam er van een estafette verder niks terecht. Maar daarom niet getreurd, we hadden veel 
plezier en dat is nog veel belangrijker, ten slotte. 

 
 
 



Inmiddels was het eind van de middag; hoogste tijd voor de ……borrel! 
 
We verzamelden op de kant, voor het clubhuis. Ieder nam wat te drinken en te eten mee. We 
mochten tafels en stoelen van de haven gebruiken en ook het clubhuis zelf, waardoor we zaken 
als een aanrecht e.d. tot onze beschikking hadden. Superluxe dus. 
Tijdens de borrel werden nog de nodige raadsels uitgedeeld, zoals: Wat is 1000 gr samen met 
100 cm?? (kilometer) of: waarop wacht deze meneer: MVDWO??????? (Mijnheer Van Dalen 
Wacht Op ---- antwoord). 
Bloed, zweet en tranen kostte dit, dus we vonden dat een ieder wel in aanmerking kwam voor de 
prijsjes. Een zaklantaarntje voor ieder en daarnaast had Rob ook nog een regenjack voor 
iedereen. 
 
Tenslotte volgde het officiële moment van de overdracht van het estafettestokje “tocht per 
haven”. Rob, Tonneke en wij hebben het de afgelopen 5 jaar georganiseerd. Tijd voor een 
nieuwe invalshoek! Gelukkig wilden Pascale en Niels het stokje wel aannemen. Zij zullen het nu 
in samenwerking met Susan en Chris de komende jaren gaan organiseren. Succes!! 
 
De BBQ’s werden ontstoken, de hapjes klaargemaakt en zo volgde er een gezellige en 
sfeervolle avond. De eersten gingen al vrij snel binnen zitten want het koelde snel af maar een 
paar diehards zaten tot het eind toe buiten. 
 
Als dank voor de geweldige ontvangst hebben we zondag wat geld ingezameld om de 
verenigingskas van BvK wat te spekken. Ook overhandigden we een wimpel van het Y. Die 
werd meteen in het clubhuis opgehangen! 
Na schoonmaak van het clubhuis en terras ging een ieder weer richting Enkhuizen. Prachtige 
wind (half) maakte van de thuistocht een genot. 
 
Al met al mogen we zeggen dat het weer een erg leuk Y weekend was. Twaalf schepen met 
stuk voor stuk gezellige mensen aan boord. En wat een gastvrijheid in de haven van Blocq! 
 
Als er al iets te bedenken valt dat misschien wat jammer was, dan is dat het feit dat er niet veel 
nieuwe deelnemers waren. Gelukkig hadden we als nieuwkomers wel Kees en Willemien den 
Hollander. Zij waren voor het eerst mee en hebben het gezellig gevonden. Van Harrie en Ineke 
Immink kregen we persoonlijk afbericht in verband met hun vakantie. We hopen dat zij er 
volgend jaar ook bij zullen zijn en misschien nog wel meer Y liggers uit Enkhuizen? 
 
Rob, Tonneke, Maarten en Marjolein 
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