
Zomerzeilen op de Morgenster 

 

Na een bloedhete voorzomer – ja toen werkten we helaas - kwam het moment van onze 

“zomer”vakantie. 

Omdat Hans het nogal druk had met zijn bedrijf, was ik al een week thuis en heerlijk vrij, boekje 

lezen, oppassen op kleinkind, shoppen en dat soort dingen. Toen toch nog op stap. 

 

Hans naar Marken gebracht, spullen uitgeladen en ik met de auto weer naar huis - een gewoonte, 

staat ie fijn en veilig. Daarna met de bus terug naar Marken. 

Op het CS blijkt dat ik mijn portemonnee thuis op het aanrecht heb laten liggen. Hans gebeld en 

overleg gepleegd. Hij ging alvast varen naar Hoorn, ik terug naar huis en met de trein naar Hoorn. 

Dat ging behoorlijk snel: als een vrouwtje van Stavoren stond ik in Hoorn op mijn schipper te 

wachten. 

 

Een goed begin. Lekker weertje om de volgende dag naar Enkhuizen te gaan. Helaas pech, motor, 

piepgeluiden, stoom, kortom V-snaar gebroken. We zijn Enkhuizen veilig binnengekomen, maar het 

was zaterdag en probeer dan maar een V-snaar te krijgen. Dankzij wat gepraat her en der lukte 

dat toch op zondag. Wij konden verder. 

 

We kwamen op Texel terecht; vreselijk druk, het lijkt wel Vlieland tegenwoordig met al die 

kindertjes. De volgende dag niet de moeite genomen om een box te zoeken omdat de 

voorspellingen wat minder werden. We besloten naar het vaste land te gaan en wel naar Den 

Helder, Willemsoord. Want met slecht weer kun je toch niet veel op Oudeschild. Geen spijt hoor, in 

Willemsoord is het goed toeven. 

 

Het is een vrij nieuwe haven in het monumentale deel van Den Helder, direct aan het stadshart – 

supermarkt tegenover de ingang van Willemsoord, een goed gerestaureerd complex met genoeg 

activiteiten, ook bij minder weer, voor groot en klein. 

De haven ziet er keurig uit, ligt aan het binnenwater, dus vrij rustig, en is modern en voorzien van 

goed sanitair. Zoals in meerdere jachthavens moet ook hier de sepkey worden gebruikt. Het wordt 

inmiddels. al een aardige verzameling van sepkeys … Drinkwater en elektra inbegrepen in de prijs. 

De bereikbaarheid van de jachthaven is goed vanaf open zee, via de Zeedoksluis of via het Noord-

Hollandskanaal via de Koopvaardersbinnenhaven. 

De bediening van de Zeedoksluis is in het seizoen tussen 08-10 uur, 13-15 uur en 18-22 uur, in 

april, mei en september op afspraak. Dit lijkt allemaal wat beperkt, maar is goed te doen en anders 

is de alternatieve route ook zeer snel. 

 

Na Den Helder weer het IJsselmeer op. Een korte vakantie, veel Y-leden gespot die blijkbaar het 

IJsselmeer ook nog steeds leuk vinden. 

Volgend jaar weer verder???? Als je maar plezier hebt en veilig vaart is het overal fijn. 

 

Hans en Yvonne, 

Morgenster- Marken 
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