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Stel	  dat	  je	  twee	  boten	  krijgt,	  geen	  einddoel	  bepaald	  hebt,	  het	  weer	  slecht	  lijkt	  te	  worden	  en	  je	  toch	  
ergens	  heen	  wil	  waar	  wat	  te	  beleven	  is…	  Wij	  eindigden	  na	  de	  eerste	  dag	  in	  de	  stadshaven	  van	  Leiden.	  
Op	  de	  heenweg	  kwam	  het	  met	  bakken	  uit	  de	  hemel	  en	  toen	  het	  eind	  van	  de	  middag	  droog	  werd	  zijn	  
we	  de	  tent	  op	  de	  10e	  	  gaan	  zetten.	  Zo	  was	  ons	  onderkomen	  voor	  de	  volgende	  10	  dagen	  opgebouwd.	  
Het	  eerstvolgende	  doel	  was	  Volendam	  maar	  met	  als	  tussenstop	  Haarlem.	  Vorig	  jaar	  was	  dat	  zo	  
positief	  bevallen	  dat	  we	  ’s	  avonds	  zelfs	  naar	  dezelfde	  kroeg	  gegaan	  zijn	  als	  vorig	  jaar.	  De	  volgende	  
dag	  werden	  we	  vermoeid	  maar	  met	  een	  glimlach	  van	  de	  vorige	  nacht	  (en	  Roy	  zonder	  portemonnee)	  	  
wakker	  en	  zijn	  we	  naar	  Volendam	  vertrokken	  via	  het	  Noordzee	  kanaal	  en	  Broek	  in	  Waterland.	  Het	  
eerste	  wat	  we	  deden	  bij	  aankomst	  was	  een	  lekker	  visje	  eten	  bij	  de	  visafslag.	  Robin	  was	  de	  eerste	  die	  
het	  kamp	  moest	  verlaten	  omdat	  hij	  met	  zijn	  ouders	  naar	  Tsjechië	  op	  vakantie	  ging	  en	  dus	  zijn	  we	  nog	  
gezellig	  met	  z’n	  allen	  uit	  eten	  geweest.	  De	  volgende	  dag	  hebben	  we	  de	  Gouwzee	  verkend	  vanaf	  het	  
plankje	  achter	  de	  sleper	  en	  ’s	  avonds	  kregen	  we	  bezoek	  van	  Nick,	  Coen	  en	  Rob.	  Het	  werd	  een	  lange	  
nacht	  in	  het	  Gat	  van	  Nederland,	  zij	  zullen	  dit	  nooit	  vergeten	  door	  de	  prachtige	  toeristenfoto	  die	  ze	  
hebben	  laten	  maken.	  	  

Op	  aanraden	  van	  de	  havenmeester	  zijn	  we	  niet	  over	  het	  Markermeer	  vertrokken	  naar	  Muiden	  maar	  
via	  dezelfde	  weg	  terug	  als	  we	  gekomen	  zijn.	  Muiden	  was	  enkel	  een	  tussenstop	  op	  weg	  naar	  
Vinkeveen	  waar	  we	  twee	  dagen	  heerlijk	  gelegen	  hebben.	  Op	  de	  tweede	  dag	  hebben	  een	  paar	  
fanatiekelingen	  een	  zeilbootje	  gehuurd	  en	  de	  windvlagen	  van	  5	  Bft.	  getrotseerd.	  Het	  was	  op	  zijn	  tijd	  
best	  spannend	  omdat	  wij	  toch	  de	  stabiliteit	  van	  een	  grote	  stalen	  boot	  gewend	  zijn.	  Op	  de	  tweede	  
dag	  is	  Roan	  opgehaald	  voor	  de	  vakantie	  met	  zijn	  ouders	  en	  waren	  we	  nog	  met	  9	  over. 

	  

Na	  de	  twee	  rustige	  dagen	  was	  er	  meer	  behoefte	  naar	  een	  stad	  of	  dorp	  (en	  een	  douche	  voor	  
sommigen)	  dus	  de	  volgende	  halte	  was	  Utrecht.	  Iedereen	  moest	  voor	  zijn	  eigen	  eten	  zorgen	  dus	  dat	  
verschilde	  van	  KFC	  tot	  sushi,	  niet	  bepaald	  hoe	  het	  programma	  bij	  de	  zeeverkenners	  ging	  dus….	  In	  de	  
avond	  hebben	  we	  genoten	  van	  de	  film	  Dunkirk	  in	  de	  bios,	  waarna	  we	  allemaal	  zijn	  gaan	  slapen	  om	  de	  
volgende	  dag	  vroeg	  naar	  Gouda	  te	  gaan	  varen.	  Voor	  dat	  we	  de	  trossen	  los	  gegooid	  hadden	  hebben	  
we	  afscheid	  genomen	  van	  Stijn	  die	  met	  een	  flinke	  keelontsteking	  huiswaarts	  is	  vertrokken.	  Toen	  



waren	  er	  nog	  8.	  

	  

In	  Gouda	  hebben	  we	  heerlijke	  wraps	  gegeten	  maar	  door	  de	  ongezelligheid	  in	  het	  centrum	  zijn	  we	  de	  
volgende	  dag	  gauw	  doorgegaan	  naar	  Alphen	  aan	  den	  Rijn.	  Maar	  niet	  voor	  de	  laatste	  deserteur	  ons	  
verlaten	  heeft	  om	  met	  zijn	  ouders	  naar	  de	  camping	  te	  gaan,	  exit	  Roy.	  Toen	  waren	  er	  nog	  7.	  In	  Alphen	  
was	  het	  moeilijk	  om	  een	  goede	  aanlegplaats	  voor	  de	  nacht	  te	  vinden	  maar	  uiteindelijk	  hebben	  we	  die	  
toch	  gevonden	  bij	  Café	  de	  Heul	  (toch	  een	  beetje	  thuis)	  en	  zijn	  we	  voor	  het	  laatst	  uit	  eten	  geweest	  bij	  
de	  Griek	  Olympia,	  op	  de	  cliché	  van	  een	  naam	  na	  is	  het	  echt	  een	  aanrader.	  Vol	  met	  vis,	  vlees	  en	  
energie	  en	  uit	  heimwee	  naar	  de	  echte	  Heul	  zijn	  we	  ’s	  nacht	  alvast	  naar	  Leidschendam	  gaan	  varen.	  Zo	  
waren	  we	  op	  zaterdag	  lekker	  vroeg	  thuis	  om	  allemaal	  goed	  te	  douchen	  en	  te	  slapen.	  Het	  was	  een	  
spektakel	  van	  een	  kamp	  en	  in	  totaal	  hebben	  we	  bijna	  320	  kilometer	  gevaren.	  



	  


