
Solozeilen is bekend terrein voor Jan Kloeze. Hij heeft al heel wat 
Nederlandse solotochten gemaakt met zijn Wilson, een Winner 9.50. 
Ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag vat hij het plan op om 
de Noordzee over te steken. Hij staat op het punt om in zijn eentje 

naar de Engelse Oostkust te vertrekken…
Tekst en foto’s JAN KLOEZE

IN JE EENTJE DE 
NOORDZEE OVER

‘Ik weet niet of ik het durf’
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 ‘I k weet niet of ik het durf, Frank.” Dat is de onvermijde-
lijke conclusie van het telefoongesprek op donderdag-
morgen in IJmuiden. Frank bevindt zich in Hongarije 
voor zijn werk en ik zit aan boord van mijn Winner 9.50 

uit 1995. Ik kocht het schip drie jaar geleden en moderni-
seerde de navigatiesystemen, herstelde wat motor- en 
schroefproblemen, leerde het schip de afgelopen twee 
 seizoenen kennen boven de eilanden van de Waddenzee, 
op de Westerschelde en langs de Noordzeekust – alles ter 
voorbereiding op de tocht naar de Engelse Oostkust waar 
ik vandaag aan zou beginnen. Frank belde me net om me 
een hart onder de riem te steken. “Stabiel hogedrukweer, 
geen buien, wind oost tot noordoost, kracht 4 afnemend 
naar 3 voorspeld. Veel beter wordt het niet, Jan.”

Zeilschool de Stipe
We trekken als zeilers en vrienden met elkaar op sinds we 
elkaar 45 jaar geleden leerden kennen als zeilinstructeurs 
op zeilschool de Stipe in Balk. We hebben samen over-
steken gemaakt naar Engeland, naar Noorwegen, Zweden 
en Helgoland. We hebben stormen doorgemaakt op de 
Waddenzee, op het IJsselmeer en op de Noordzee. Frank 
kocht zijn eerste schip toen hij een jaar of dertig was.  
Als ik niet bij hem bemande, huurde ik. Eerst met mijn 
vrouw, later solo. Noordkaper, Dehler, Drascombe, 
Friendship, Zeeschouw, Bavaria, Beneteau – je kunt het  
zo gek niet bedenken of ik heb ermee gevaren. Huren is 
slimmer dan kopen, beweerde ik altijd.

Toch zat ik in de winter vrijwel dagelijks te kijken op 
Boten bank, plaatste ik schepen in mijn favorieten en zag  
ik hoe ze vervolgens werden verkocht of anderszins van  
de site verdwenen. Ondertussen droomde ik van een solo-
tocht op eigen kiel naar de Engelse Oostkust.
“Die keuze moet je zelf maken,” zegt Frank aan de telefoon 
als ik mijn angst uitspreek. Ondanks de afstand vanuit 
Hongarije klinkt het alsof hij naast me staat. Rustig. Bijna 
onverschillig. Hij meent het en ik weet dat hij gelijk heeft. 
Ik weet ook dat hij erop vertrouwt dat ik het kan. Als 
iemand weet hoe ik me op zee op een zeilboot gedraag,  
is hij het. Ik heb zijn schip urenlang gevaren terwijl hij 
 zeeziek te kooi lag (en andersom trouwens ook).
Maar nu moet ik daadwerkelijk de trossen losgooien en 
voor het eerst in mijn eentje een nacht doorzetten op zee, 
om de volgende dag in Lowestoft aan te komen. Honderd 
mijl. Veel is het eigenlijk niet. En toch voel ik een enorme 
weerstand en ik weet dat het angst is. Angst voor het onbe-
kende, voor de nacht alleen, voor de oerkracht van de zee.

Ganz allein
Tegen mijn Duitse buren in Seaport Marina zeg ik dat  
ik naar Lowestoft ga. Zij bereiden een tochtje voor naar 
 Scheveningen, en kijken me bewonderend en ook een tikje 
bezorgd aan. “Ganz allein?” “Ja, ganz allein.” 
Maar zelfs als ik precies op het middaguur van donderdag 
27 juni het zeegat uit ga, weet ik nog niet wat ik ga doen. Ik 
had allerlei vrienden en familieleden beloofd dat ik ze een 
appje zou sturen als ik vertrok, zodat ze konden meeleven 
en even tueel alarm konden slaan als ik niet aan zou 
komen. Maar ik doe het niet. Zelfs mijn kersverse vriendin 
Yvonne, van wie ik de avond voor mijn vertrek in IJmuiden 
romantisch afscheid heb genomen, hoort niets van me. 
Stel dat ik na tien of twintig mijl alsnog omkeer of toch 
maar naar  Scheveningen ga? Alleen Frank krijgt even later 
een berichtje. “Ben op zee. Lowestoft.”

Veel te veel zeil
Oost tot noordoost klopt. Maar er staat een stevige 5 beau-
fort die bij halve tot ruime wind aan dek een wind oplevert 
van zo’n 16 knopen, met uitschieters naar 19. Tel mijn snel-
heid daarbij op en ik heb te maken met ruwweg 22 tot 25 
knopen werkelijke wind. Enkel rif. Volle genua. Veel te veel 
zeil. Ik draai de genua half weg en verstel het lijoog. Het 
zeilpunt komt vrij hoog te zitten, maar bij deze ruime koer-
sen is dat niet zo heel erg. Met de overloop van het gereefde 
grootzeil naar lij, de neerhouder aan en de hekstag loei-
strak is het schip goed in balans. Door het water maak ik 
een snelheid van ruim zeven knopen en ik wacht tijdens  
de hele tocht tevergeefs op de afnemende wind, waardoor 
ik veel te hard blijf gaan. Als ik na minder dan 12 uur varen 
de twee diepzeeroutes voor Lowestoft bereik, is het zelfs 
nog enigszins licht en ik vaar dan gemiddeld 6,5 knoop per 
uur. Ik wist dat mijn Winner snel was, maar zo snel…
Elk voordeel heeft meestal ook een nadeel. Mijn relatief 
lichte scheepje vaart dan wel hard, maar danst over de 
 golven. Ze ligt als een huis in het water. Dat wel. Geen 
moment maak ik me zorgen over stabiliteit. Ze schept  
nauwelijks water. Dat gaat allemaal goed. Maar om nou  

OFFLINE VS. ONLINE
De app van NV Charts integreert zonder extra kosten en op 
een soepele manier AIS-informatie in het display van de 
digitale kaart. Toch bleek tijdens mijn oversteek dat de app 
af en toe onstabiel en dus kwetsbaar was. Toen ik – nog 
voordat ik op zee was – iets aanpaste aan de route, vloog de 
app er zonder reden uit. Hoewel ik op mijn iPad Pro offline-
kaarten had gedownload, moest ik vervolgens online zijn om 
ze opnieuw te kunnen laden. Dat is natuurlijk onmogelijk 
midden op zee. 
Ook bleek de app instabiel toen ik ’m opende op een andere 
plek als waar ik ’m had afgesloten: NV Charts kon mijn schip 
niet terugvinden en beweerde geen gps-informatie te 
ontvangen. Om dit te verhelpen, moest ik de app verwijderen 
en opnieuw installeren. Verder was de nachtzichtversie zo 
goed als onbruikbaar; er bleef nauwelijks zichtbare informa-
tie over op het scherm.
Ik leg mijn problemen telefonisch voor aan de vriendelijke en 
behulpzame woordvoerder van NV Charts. Hij geeft aan de 
door mij ervaren moeilijkheden niet goed te herkennen; de 
kans bestaat dat het te maken heeft met het iOS-bestu-
ringssysteem van de iPad Pro. In bijzondere gevallen lijken 
login en setup soms te kunnen leiden tot dataverlies. Men 
neemt zich voor dit in een volgende release te verhelpen en 
daar werken ze momenteel aan. Wat de nachtzichtversie 
betreft, erkent NV Charts dat die te donker is. Ook dit wordt 
aangepast.

Als iemand weet hoe ik me op zee  
op een zeilboot gedraag, is hij het...

Zeilmaat 
Frank.

...en op het IJsselmeer.

Wilson in Lowestoft...
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te zeggen dat ze een rustige zeegang heeft, neuh. Elke golf 
is raak. En ze komen van opzij, van achteren, van voren en 
soms van overal tegelijk. Mijn scheepje pikt de hele klots-
bak van de Noordzee mee. De stuurautomaat op de helm-
stok, nieuw, zelflerend en met weet-ik-het-hoeveel assen, 
kan het nauwelijks aan als ik even moet pissen of eten. En 
het ding vreet stroom. Daarom stuur ik alles zelf, behalve 
als het echt even niet anders kan. Dat is vermoeiend, al 
vind ik het eigenlijk ook wel lekker.

Langzaam opladen
Op het schermpje van mijn iPad met de NV Charts-app en 
geïntegreerde AIS-informatie jakkert de avatar van mijn 
bootje van rechts naar links. Iedere keer dat ik de scope 
van de digitale kaart moet bijstellen, voelt dat als pure 
winst. De iPad zit bevestigd op de garage, het schuifluik 
van de kajuit, en krijgt voeding via een usb-aansluiting in 
het hoekje boven de handgreep aan de binnenzijde van de 
kajuit. Tijdens dagtochten gaat dit goed en loopt de batterij 
van de iPad zo langzaam leeg dat ik mijn bestemming 
moeiteloos haal voordat hij uitvalt. Maar nu gaat dat niet 
lukken. Gelukkig heb ik dat voorzien en heb ik een langere 
kabel met een usb-mini connector meegenomen. Die sluit 
ik aan op de 12V-connector bij de kaartentafel en druk er 
een acculader van 3 ampère in, zodat de batterij van de 
iPad zelfs weer bijlaadt. De langere kabel werk ik proviso-
risch weg, zodat ik er niet in grijp als ik me, bij het naar 
 binnen gaan, moet vastpakken.

In gesprek met zout water
Tijd om me angstig te voelen heb ik niet. Voortdurend ben 
ik alert op het sturen, op de navigatie en op het overige 

scheepvaartverkeer. Af en toe voel ik me licht in het hoofd  
of draaierig in mijn maag. Dan eet ik wat. Drink water. 
 Concentreer me op de horizon. En dan verdwijnt dat weer.  
Ik weet niet of wilskracht in staat is om zeeziekte op afstand 
te houden, maar ik verbeeld me van wel. 
Vanuit de kajuit hoor ik af en toe onverstaanbare stem-
flarden. De marifoon staat aan op kanaal 16, zoals het hoort. 
Maar met mijn kop in de wind, het soms sissende kabaal van 
de golven en mijn scheepje dat voortdurend in gesprek is 
met het zoute water, hoor ik in de kuip eigenlijk niets. Ik had 
een nieuwe buitenspeaker willen (laten) installeren, want  
de oude was kapot. Nu had ik daar ook al opdracht voor 
gegeven, maar de  installatie van stuur automaat, windset en 
een nieuw AIS-systeem kostte door allerlei omstandig heden 
zoveel tijd dat het er niet meer van was gekomen. Zinloos 
uitluisteren vreet alleen maar stroom, dus zet ik bij een van 
mijn volgende kajuit bezoeken de marifoon uit.
Al met al is er een redelijk evenwicht aan boord ontstaan. 
Het gaat als een speer. Nog steeds staat het log vaker boven 
de zeven dan eronder. Alles onder controle, voor zover 
mogelijk. Het enige probleem is dus dat ik veel te hard vaar. 
De aanpak daarvan heb ik zolang mogelijk uitgesteld, want 
afnemende wind et cetera, maar als ik de diepzeeroutes voor 
Lowestoft heb bereikt, moet ik toch een keer een serieuze 
beslissing nemen. Ga ik in het donker aan komen? Of niet? 
En zo niet, wat doe ik daar dan aan?

Geen tijd voor pijn
Ik besluit te vertragen door een tweede rif te steken. Smeer-
repen bedienen vanuit de kuip: dat project staat op de rol 
voor 2020. Dus moet ik naar de mast. Ik weet dat ik moe ben, 
daarom repeteer ik meerdere malen hardop wat ik moet 
doen en hoe ik het moet doen. Oploeven tot 60 graden aan de 
wind, stuurautomaat aanzetten, schoot los, val vieren, naar 
voren, onderweg neerhouder los, zeil naar beneden trekken, 
kous met oog om de reefhaak, val bij de mast aantrekken tot 
het oog strak zit, val vastzetten in de curryklem op de mast, 
smeerreep tweede rif op de mastlier zetten en met de lier-
handel stevig aantrekken, smeerreep vastklemmen, loze 

lijnen opruimen bij de mast, terug naar de kuip, onderweg 
de neerhouder weer vastzetten, in de kuip onder de buis-
kap het val strak aantrekken met lier en lierhandel zodat 
dit bij de mast uit de curryklem springt, stuurautomaat 
naar stand-by, afvallen tot 120 graden om op de oude koers 
terug te komen. Klaar. De kraanlijn kan bij de hele 
manoeuvre buiten beschouwing blijven.
Alles gaat goed. Totdat ik terug in de kuip wil stappen. Dat 
is het moment waarop ik me rechts nog even vasthoud aan 
de handgreep op de kajuit en links de beugel van de buis-
kap grijp. Ik laat rechts los en zet mijn linkerbeen op de 
kuipbank, gretig op weg naar de veilige kuip. Niet naar het 
water gekeken. Als ik dat had gedaan, had ik die monster-
golf zien aankomen en was ik nog even in het gangboord 
gebleven. Nu pakt hij mijn bootje schuin van achteren in 
een kurkentrekkerbeweging, precies op het moment dat ik 
uit evenwicht ben. Ik smak de kuip in. Links houd ik uit alle 
macht vast aan de beugel van de buiskap, mijn lichaam 
maakt een kwartslag en ik land zijdelings keihard op de 
kuiprand aan lij, waar ik moeiteloos onder de zeereling 
door had kunnen schuiven, ware het niet dat ik de beugel 
vasthoud en het ding niet breekt. Wel schop ik onderweg de 
morse naar maximaal, waardoor de motor begint te  brullen 
en de stuurautomaat deed dat al. Ik heb geen tijd om pijn te 
voelen, ben blij dat ik nog aan boord ben. Ik ruik de motor 
en haal het gas eraf. Verder is er eigenlijk niks aan de hand, 
zo lijkt het. Ik zet het val van het grootzeil door. Stop de 
stuurautomaat. Neem de helmstok ter hand en val af tot 
120 graden, waardoor de rust aan boord terugkeert.

Nog steeds te snel
Het rif zit er perfect in. Maar ik verrek van de pijn in mijn 
zij en rug. Voorzichtig voel ik door mijn zeilpak heen of er 
iets onregelmatigs is vast te stellen bij mijn ribben, maar 
dat lijkt niet het geval. Diep ademhalen lukt echter niet. 
Zitten is moeilijk. Ik kan na enig experimenteren gelukkig 
een houding vinden die min of meer pijnvrij is, maar ik 
voel dat ik zo stijf als een plank word.
Een blik op de log leert dat de hele operatie niet meer dan 
een halve knoop verlies heeft opgeleverd. Dus moet het 
voorzeil ook weg. Ik verbijt de pijn en draai het zeil op. 
Gelukkig loopt dat systeem soepel en kost het relatief 
 weinig kracht. Nu vaar ik 5,2 knopen in plaats van 7,2.  
De duisternis valt echt in. Minder dan 30 mijl te varen. 
 Aankomst tussen vier en vijf. Nog steeds te snel dus.
Ik besluit om te varen, eerst teveel naar het zuiden, dan 
terug naar het noorden en weer naar het zuiden. Ook 
neemt de wind eindelijk een tikkeltje af. Het wordt licht en 
ik heb de vloedstroom tegen als ik weer uit het zuiden kom, 
waardoor het allemaal nog iets meer tijd kost. Om half 
zeven knoop ik de boot bij helder zicht vast aan de steiger 
voor Visitors in de haven van de Royal Norfolk & Suffolk 
Yacht Club in Lowestoft. 
Nog voordat ik kan gaan slapen, gaat de telefoon. Frank, 
die de vorige avond is terug gevlogen uit Hongarije, is deze 
ochtend vroeg wakker en heeft meteen Marine Traffic 
gecheckt. “Gefeliciteerd, man. Ik ben trots op je.” Zelf ben 
ik eigenlijk te moe om trots te zijn. Voorlopig vertel ik maar 
even niet van mijn doodsmak in de kuip.  

PER ONGELUK?
Ik vraag me nog steeds af of het minder onveilig was geweest om in de nacht aan  
te komen dan bij de mast dat rif te steken. Als ik beter had opgelet voordat ik in de 
verondersteld veilige kuip wilde stappen, was het goed gegaan. Nu maakte ik een 
grote fout die fataal had kunnen aflopen. Mijn rib- en rugblessure heeft me meer 
dan een week veel last bezorgd. Ik heb me ook nog zorgen gemaakt over een 
nierbeschadiging, maar gelukkig ontwikkelde ik geen enkel symptoom in die 
richting.
Op de kade in Lowestoft vertelde een Nederlandse zeiler dat mijn boot meerdere 
malen op kanaal 16 is opgeroepen toen ik zo’n 40 tot 60 mijl onderweg was. 
Nauwkeuriger kon hij niet zijn. Hij begreep niet waarom ik niet antwoordde. Zelf 
was hij ook opgeroepen. Iets met een boot van Fugro die bodemonderzoek deed en 
waar hij minimaal een halve mijl afstand van moest houden. Ik heb geen enkele 
boot gezien die zo dichtbij is gekomen. Waarschijnlijk heb ik het dus per ongeluk 
goed gedaan. Maar die buitenspeaker gaat er alsnog komen.

Mijn scheepje pikt de hele 
klotsbak van de Noordzee mee

Direct na aankomst:  
te moe om trots te zijn.

Een paar dagen  
later weer in  
goeden doen.

Lowestoft Lifeboat.
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