Verslag 44e Singlehanded 2021 a/b Oostenwind
Za 16/10/2021
De eerste keer meedoen aan de Singlehanded. Ik had er al eens een paar jaar over
nagedacht, maar dit jaar gaat het echt gebeuren.
Ik ben blij dat we zaterdag rond 12u van wal kunnen om te starten. Er moet gevaren
worden! De dag daarvoor was leuk voor de kennismakingen, maar er moet natuurlijk ook
gezeild worden.
Om 12u30 start! Het was even zoeken naat het startschip, maar uiteindelijk de code toch
gevoden.
Snel een plannentje gemaakt om naar Oude Schild te gaan! Maar dan ligt Enkhuizen wel erg
dicht langs de rouet, dus daar maar een snelle stop gemaakt voor een selfie bij het
Enkhuizer Almanak. Volgens mij was dit ook het enige moment met ‘echte’ zon!
Vervolgens op weg naar Den Oever nog lopen prutsen met het wegnemen van de genaker
na een plotse winddraaiing. Uiteindelijk in de miezer aangekomen in Den Oever, vlotte
sluispassage en uiteindelijk nog een stukje kruisen naar Oude Schild. Het was een mooie
eerste zeildag
Zo 17/10/2021
Slecht geslapen. Nog veel adrenaline van de dag daarvoor en keuze stress! Hoe laat moet ik
vertrekken? Wil ik wel in het donker tussen de onverlichte boeien varen.
Uiteindelijk toch maar in de nacht vertrokken (even na 5 uur) en prachtig gezeild. De wind
was stevig en uiteindelijk in de Meep opgelopen door een aantal ‘snellere jongens’ die na
mij waren vetrokken uit Oude Schild.
Een paar van deze ‘snellere jongens’ liepen vervolgens vasst in de Meep. Voor mij
onbegrijpelijk want de ondiepte stond duidelijk op mijn kaart. Later zag ik dat de Navionics
kaarten een ander beeld laten zien.
In West Terschelling samen met Koen van de Flytande een stempel gehaald op het
havenkantoor en snel weer vertrokken om het laatste beetje ebstroom meet te pakken op
de Meep.
Op een nette tijd aangekomen in Harlingen, een paar biertjes en een paar hamburgers.
Vroeg gaan slapen met de wetenschap dat we de volgende morgen pas om 8u vetrekken
Ma 18/10/2021

Een kruisrak op de boontjes als ochtendgymnastiek. Ik zag er een beetje tegenop, maar na
een paar slagen begin ik er van te genieten. Het viel eigenlijk best mee (zolang ik de Bliss en
Tzigane maar voorblijf)
Vlot geschut naar het IJsselmeer en nog vlotter naar Makkum gevaren, snel een foto bij de
Bajus of Baaius?
De Makkumers op het leugenbankje vroegen zich al af wat er gaande was en waar de
interesse voor het oude politieburo vandaan kwam.
En toen, het 8-je maken tussen de kreupel en de windmolens. Het duurde lang, het was heel
veel wind en ik was blij dat ik uiteindelijk even na 22u aan kon leggen in de haven van
Stavoren. Nog snel een selfie gemaakt met het ‘vrouwtje’, 2 blikjes bier leeg gedronken en
als een blok in slaap gevallen.
Di 19/10/2021
Wakker geworden in Stavoren met buren aan beide kanten. Ik heb ze niet gehoord. Ik heb
voor het eerst ontzettend diep geslapen. Zou het dan toch de vermoeidheid zijn?
Rond 7u30 vertrokken richting Lemmer. Eerst een stukje hoog a/d wind en vervolgens halve
wind naar Lemmer.
Bij het casino in Lemmer een stempel gehaald (de casino uitbater had er niet een, maar
heeft zelf geschreven) en een appelflap mee gekregen voor onderweg.
Lemmer weer verlaten en in de Lemsterbaai begonnen aan de ankeroefening.
Daarna weer door naar Lelystad voor de Finish. Stevige wind, miezer en kruisen. Een mooie
afsluiting van een nog mooiere tocht.

