Verslag Rens
Week 1
Maandag, de laatste dag van dit schooljaar dat ik naar Rotterdam reis om een schriftelijke toets af te
leggen. Koppelen/ontkoppelen en Veiligheid (VCA) staan op het programma. Tijdens het
multiplechoice invullen van het VCA-examen bedenk ik me dat ze het toch wel weer héél makkelijk
maken voor ‘ons MBO-ers’, des te meer als je het vergelijkt met de Havo, die ik vorig jaar heb
afgerond. Dus een uurtje later ga ik vol vertrouwen terug naar het lokaal om te horen wie er in de
prijzen valt, en wie niet. Wié niet?! Rens niet! één fout teveel! Oeioei, voortaan zal ik m’n eigenwijze
mond maar houden over dat MBO-niveau. Gelukkig is het te herkansen: “maar, áls je voor die
herkansing slaagt, krijg je geen VCA-pasje hoor! Mocht je dat wel willen dan moet je het buiten
school om halen”, aldus mijn Veiligheid-docent. Aha, zo belangrijk is het dus om het veiligheidexamen (perse vóór aanvang van de matrozenstage) af te leggen
Jawel, die matrozenstage komt steeds dichterbij! Na
een lange zoektocht is uiteindelijk de spits ‘Picaro’
bereid gebleken om mij 4,5 maand mee te nemen.
Gelukkig, want om mijn stage op een 135meterschip af te leggen (zoals het overgrote deel
van mijn klasgenoten) en in die tijd 10 keer dezelfde
route langs Duisburg af te leggen. Dat trekt mij niet
zo. Nee, dan veel liever door de ondiepe franse
kanaaltjes baggeren en minstens 250 sluisjes
passeren op weg naar de Middelandse zee, met een
spits!
De week wordt verder gevuld met het lenen van alle
seizoenen van DVD-soapserie ‘Westenwind’, voor als er aan boord even geen
matrozenkarweitjes meer zijn. Eind van de week even langs Bureau Voorlichting Binnenvaart voor de
laatste besprekingen omtrent de promotie van de kleine binnenvaart. En – niet te vergeten - op de
allerlaatste schooldag vier uur aan gemiste schoolzwemlessen inhalen.
Week 2
De week begint met het herkansen van VCA; Ruim geslaagd dit keer. Dat geldt gelukkig voor alle
kandidaten, zelfs voor degene die na 20 minuutjes zuchten en steunen het lokaal al weer uit
slenterden.
Dan zou je zeggen, ‘Alle klassikale toetsen zijn goed afgerond (al hoewel niemand nog iets van het
examen Koppelen vernomen heeft..), dus: Op stage!’ Ware het niet dat de Picaro nog leeg in
Limburg ligt, voorlopig zonder een reis in het vooruitzicht.. De matrozenklusjes die er aan boord te
doen zijn, hebben geen al te grote prioriteit, dus blijf ik thuis in spanning afwachten welke reis er
komen gaat.
‘Als er geen reis is, gaan we er eentje zoeken’. Niet dat ik
opzoek ga naar een reis voor mijn stagegevers, maar als ik
de rest van de week toch vrij ben maak je daar natuurlijk
gebruik van. Door er ‘eentje’ te zoeken, in Hasselt! Voor de
duidelijkheid; het gaat hier om een spits. Een wel heel
mooie, waarvan ik hoorde dat-ie in Hasselt lag, dus kwaad
kan het nooit om daar eens langs te gaan voor een
eventueel kennismakingsbabbeltje. Het wordt een heel
uitgebreid - en gezellig - babbeltje. Binnen in ‘de hut’ van
het M.s. Deo-Iuvante vertelt schipper Knoop dat hij het erg

waardeert dat er toch nog jongeren zijn die het zien zitten om met een spits te gaan varen. Ook hij
begrijpt niet waarom vrijwel de hele jonge generatie zich in de gehaaste grote-schepen-markt stort,
terwijl je met een spits een prachtig rustig, maar toch avontuurlijk leven kunt hebben, door de
mooiste kanaaltjes van Europa vaart en nog een mooie boterham verdient ook, en dat zonder een
hypotheek van zoveel miljoen.
Week 3
De Picaro is nog niet aan de reis, dus ga ik deze week thuis wat nuttige werkzaamheden verrichten:
mijn kamer een grote schoonmaakbeurt geven, stapels oude tijdschriften doorbladeren (en
weggooien).
Sommige vrienden van het HBO hebben het ook slecht getroffen: Toetsweken.. Dat houdt dan in dat
je vier toetsen hebt (waarvan twee herkansingen) in een toetsperiode van drie weken. Geheel
toevallig worden alle vier de toetsen in de 1e week afgelegd, zodat hij de overige twee weken vrij
heeft! Onder het motto “in je vrije schoolweken kom je nog ‘ns ergens”, besluiten we om
Antwerpen-in-winter eens te bezoeken. Alleen het nieuwe station is de 1,5 uur vertraagde treinreis
naar België al waard! Prachtige stad, ondanks een troosteloos lege Schelde en het ontbreken van
echte bakkers.
Mijn vader kent het als voormalig stuurman op zee maar al het goed: Alle bagage ingepakt, van
iedereen uitgebreid afscheid genomen, kortom, helemaal klaar voor de grote reis (of ‘grote
stageperiode’ in dit geval), maar nog niet weg kunnen vanwege ladinggebrek.. Ach, het zij zo.. Het is
wel een mooie aanleiding om de vaderlijke verhalen
boven te halen over ‘hoe het vroeger was’; zoveel
rommeliger, ongeorganiseerder en onbezorgder dan de
huidige tijd en het huidige varen.
Zaterdag komt een verlossend telefoontje: De spits
Westropa ligt in Comines en zal volgende week haar reis
koolzaad naar Spyck brengen. Als ik wil kan ik komende
week met hen meevaren? Maar natuurlijk! En zo reis ik
de volgende dag met de familie Kranenburg - op de
terugtocht van het internaat - mee naar Comines.
Laden koolzaad
Week 4
Vannacht om 02:00 in Comines aangekomen, vanmorgen om 06:30 vertrokken. Kort nachtje dus.
Althans, voor schipper Janarie, want de rest van de bemanning (: Vrouw Henny, 2x kind en matroos)
mogen uitslapen. Tegen twaalven hebben we alle Leie-sluizen gehad en volgt er een pand van vijf
uur. Een mooie gelegenheid om een middagdutje te doen, vind Janarie. Henny houdt beneden de
kinderen bezig met voorlezen en spelletjes spelen en ik mag naar Merelbeke varen. Dat doet goed,
zo de eerste dag zoveel vertrouwen. Het liefst waren Janarie & Henny over Terneuzen gevaren, maar
er wordt wel erg veel wind verwacht, dus wordt het de Zeeschelde. Om 23:00 maken we in
Steendorp vast.

De Westropa staat als ‘extreem langzame spits’ bekent. En
om toch nog een beetje afstanden af te kunnen leggen,
wordt dat op groot vaarwater gecompenseerd met lange
dagen maken. Zo ook deze week, dus dat betekent elke dag
eten tijdens het varen.
Begin van de week kwam de regen met bakken uit de hemel,
maar woensdag begint de dag met prachtig zonnig weer.
Henny grijpt die mogelijkheid aan om mij buiten eens flink
aan het boenen te zetten. Eerst de stuurhut- en roeframen,
daarna een van de herften, waarin alle – grotendeels slap
geworden – pakken melk en frisdrank opgeslagen staan.
Dat was hard nodig; het emmertje sop moet vier keer worden vernieuwd. Achteraf bekent Henny dat
het inderdaad wel een héél lange tijd geleden geweest kan zijn dat er daar schoongemaakt is.. Tja,
het is dan ook echt matrozenwerk!
Donderdag lossen we in Spyck. De losinstallatie ligt pal aan de
drukke Rijn, dus het schommelt flink tijdens het lossen. Daarbij
komt dat de losploeg er ook een spel van maakt om het schip zo
scheef als mogelijk te krijgen, door de (koolzaad-)aanzuigpijpen
veel tegelijkertijd aan één kant van het schip te zetten. Het
uitzicht-op-Rijn maakt echter wel wat goed.. ’s Avonds ga ik met
Janarie nog ‘even’ de machinekamer in; Accuwater bijvullen, olie
verversen, filters vervangen..
En dan zit het ‘weekje Westropa’ er weer bijna op. De familie
Kranenburg gaat op vakantie, en ik ga door naar de Picaro voor de rest van de stage. Het was een erg
gezellige én leerzame eerste stageweek!
De spits Westropa heeft een eigen site: www.westropa.nl
Week 5
Valentijnsdag, om 07:00 zitten we in Maasbracht met z’n zevenen aan het ontbijt van de Picaro.
Vroeg, want ja, de Kranenburgers willen vanavond nog op hun vakantiebestemming aankomen. Na
een aantal bakken koffie eerst maar eens mijn, door VTL goedgekeurde, kamertje inrichten. Het
voormalig ‘wasophangkamertje’ is prachtig omgetoverd tot matrozenverblijf, geheel opgevrolijkt met
stripprenten en glas-in-lood-decoratie. Toch hang ik de, van huis uit meegenomen, bierverlichting
aan het plafond: Die geven het kamertje helemaal een feestelijk tintje. In de loop van de week komt
de echte matrozenarbeid natuurlijk ook aan bod: luikengootjes schoonspuiten, verven, touwen
splitsen. Todat...er woensdag gebeld wordt; we zijn aan de reis! 310 ton Coils (rollen staal) van
IJmuiden naar Limay. Een mooie instapreis.
De Picaro heeft najaar 2008 een nieuwe motor gezet, de gasolietanks waren echter nog niet
schoongemaakt. Het lot wrijft ons dat op het Maas-Waalkanaal eens lekker in: de motor begint te
behoorlijk te halen, en na verloop van tijd doet-ie niet anders meer! Oei, andere motor, andere
manier van brandstof aanzuigen; de filters verstopt! Annemarie is een dagje weg, dus terwijl Thijs
vlug het filter vervangt, mag ik proberen om met de kopschroef het schip enigszins recht in het
kanaal te houden. Eind goed al goed, maar de conclusie is matroosvererend: de gasolietanks moeten
binnenkort schoongemaakt worden.
Vrijdagochtend zijn we in IJmuiden, zaterdagmiddag pas geladen. Het laden zelf gaat vrij snel met ‘de
dunne laadarmen van IJmuiden’, maar doordat de losinstallatie in Limay weer bredere hijsarmen
heeft, moeten de rollen zijdelings 70 centimeter uit elkaar staan. Het laden is daardoor wat
gecompliceerder dan de laadploeg in IJmuiden van tevoren had verwacht. Uiteindelijk passen alle
rollen erin, maar aan die 70 centimeter zijn we niet overal gekomen.

Ook de Picaro heeft een zeer interessante website: www.picaro.nl
Week 6
Via de Westerschelde en Terneuzen vindt Thijs geen goed plan met de stevige wind deze week, want
áls de rollen – ondanks de geslagen keggen - zouden gaan rollen, is de kans op zinken toch
aanzienlijk. Dus, we gaan via Schelde richting Frankrijk. De beneden-Schelde tussen Antwerpen en
Merelbeke is, met de vele scherpe bochten, een bijzonder stukje vaarweg. Bijzonder zijn ook de
bolders op de boven-Schelde: die zijn er alleen bovenop de muur, en dan ook nog eens een meter
van de sluiswand vandaan! Pff, het valt niet mee om daar als beginnend matroos een touwtje
omheen te krijgen. De toeschouwers (de Picaro-schippers, sluiswachters en buurman 1 t/m 3)
hebben zich in ieder geval kostelijk vermaakt.
De betonblokoevers in het Canal du Nord lijken
aanvankelijk vrij degelijk, in tegenstelling tot veel
andere kanaal- en rivieroevers in Frankrijk. “Lijken
ja!” reageert Thijs direct. “Zo om de vijf jaar is er
hier een oeverinstorting.” De reden volgens de
franse vaarwegbeheerder VNF: de slappe
ondergronden in noord-west-Frankrijk door de vele
loopgraven, granaten,.. Ah, dus hier ongeveer komt
de Seine-Nord over een paar jaar!
Na het Canal du Nord komen we op de Oise. Een
mooie rivier, vind ik, maar in deze tijd van het jaar
zijn alle bomen nog erg kaal. In de zomer, als de
rivier gehuld is in een groen jasje, zal het net lijken
alsof je door de groene hemel vaart.. In sluis
‘Verberie Sarron’ komt een nederlands-talige
sluismeester een fotootje van de Picaro brengen.
Hij is van vorig jaar, en niet heel bijzonder. Als Thijs
vraagt waaraan we die te danken hebben, komt de
aap uit de mouw: of we misschien een petitie willen
tekenen voor zijn aanblijven als sluiswachter?
Hmm, vooruit.. Omdat-ie Nederlands spreekt,
vinden we achteraf een goed motief!
We hoeven volgende week maandag pas te lossen,
dus kunnen zaterdag in Conflans-Ste-Honorine
blijven liggen om naar het plaatselijke scheepvaartmuseum te gaan. Jaoh, je hebt het als matroos
niet slecht op een spits.
Week 7

In Limay staan een paar grote zwarte bolders, bovenop een dijkje. 'Mooie oefenpalen', vindt Thijs.
Dus legt hij tijdens het lossen een touw om een vande palen met de boodschap: "Zo, nu mag je
netzolang proberen los te gooien, tot het drie keer achter elkaar lukt!" Het lukt na verloop van tijd
steeds vaker om het touw eraf te slingeren, maar drie keer achter elkaar, nee.. Het lospersoneel
vindt het ook erg vermakelijk, en bieden achter elkaar aan om het touw voor me van de bolder te
pakken.. "Non non, het is als oefening, laat maar zitten!" Bij het lossen van de laatste vier rollen,
moet er een hijsband aan te pas komen, daarmee kunnen de rollen die toch nog te dicht bij elkaar
stonden er alsnog uitgehesen worden. Tegen het middaguur zijn we leeg.
En dan op zoek naar een volgende reis. Voorlopig ook hier in Frankrijk nog erg weinig werk. We
besluiten terug te varen naar Conflans, met een tussenstop in Triel voor een flinke wandeling door de
heuvels langs de Seine. Een erg mooie tocht, maar met een venijnig staartje: de nacht én dag die
erop volgen ben ik aardig van de kaart, ziek..
Woensdag ben ik gelukkig weer opgeknapt,
dus kan weer aan het werk: Buikdenning
(ruimvloer) verven! Het is een behoorlijk
oppervlak, zeker met een kleinrollertje,
maar na twee dagen is de vloer mooi rood
geschilderd. Nog meer goednieuws: we zijn
aan de reis: 250 ton koolzaad van Vernon
naar Spyck. Volgendeweek maandag zullen
we laden.
Soms, héél soms, vraag ik me weleens af
waar ik beland ben. Vrijdagochtend 06:30
hebik zo'n moment: het is het moment dat
de wekker afgaat, om naar Vernon te
varen. Het stukje Seine van Conflans naar
Vernon is afvarend een halve vaardag ver, en met vier dagen detijd om er te komen kan ik me veel
verschillende scenario's voorstellen van'wanneer er naartoe te gaan', behálve vrijdagochtend zó
vroeg! Ach, er zal wel logica achter zitten, die je leert waarderen als je op leeftijd komt ;-)..
We vullen het weekend met weer een flinke wandeling (zonder gevolgen dit keer..) en nog wat lasen schilderwerk in het ruim. Zondag is de melddag, dan zou je je officieel moeten melden bij de silo,
maardaar is in het weekend – natuurlijk – niemand. Zondag is het ook internationale vrouwendag, en
daar doen we op de Picaro aan mee. Afwassen en koken is mijn aandeel.
Week 8
De pas geverfde buikdenning valt in de smaak, zowel bij de buurman (“Chique!”) als bij de controleur
(“Superieur!”) die ‘s maandags het ruim komt inspecteren. Om 9 uur beginnen we met het laden van
de zwarte koolzaadjes, twee uur later zijn we vol. De buurman, die achter ons moet laden treft het
blijkbaar minder: die wilde graag achter ons aanvaren naar Spyck, en in dat kader het liefst
maandagavond laat nog naast ons komen liggen in Pontoise, de plek waar wij die dag naartoe zullen
varen. Maar nee, de buurman hebben we de rest van de reis niet meer gezien.
Woensdag is het weer eens mijn beurt om brood te halen, in Pont l’Eveque dit keer. Maar een straf is
het totaal niet; de ochtendnevel is zó mooi, dat ik – met hond – nog een pandje extra meefiets! Het
Canal du Nord loopt slecht, we hebben een geladen Pousseur (2 gekoppelde spitsen) voor ons, waar
we telkens op stuiten wanneer we bij een sluis aankomen. In dit kanaal passen we niet bij elkaar in
de sluizen, dus in het lange tunnelpand zet Thijs een inhaalactie in. De Pousseur-buurman denkt er
echter niet aan om ons voorbij te laten en blijft volgas naar de volgende sluis varen, zelfs als wij er –
ook al bijna volaan draaiend – voorbij proberen te komen. Het gevolg is dat we tegen de buurman
aangezogen worden. Met de boegschroef probeert Thijs het schip in bedwang te houden. Dat lukt
redelijk, maar er voorbij komen we net niet meer voor de sluis. Buurman zal breed grijnzen, Thijs
toch niet zo.

De 2e-Canal du Nord-dag, loopt perfect: De Pousseur heeft gisteravond klaarblijkelijk nog het andere
lange kanaalpand gedaan, waardoor we hem de rest van de dag niet meer zien. Toch blijft het
tobben: gaan we ‘gewoon’ over de Schelde (sneller) terug naar Holland, of over de Sambre (leuker!).
Op zondag schutten de sluizen op de Sambre niet, dus willen we de garantie hebben om zondag nog
van de Sambre af te komen, dan zouden we vandaag ongeveer voorbij sluis Fresnes moeten komen..
We komen net boven Fresnes, maar na een etentje-op-mijn-kosten in het vooruitzicht, mochten we
zondag tóch op de Sambre stranden, is de keuze gemaakt: het wordt de Sambre!
Na de eerste twee Belgische sluizen komt een pand van vier uur. Thijs gaat naambordjes maken,
Annemarie het plafond boenen, en ik mag dat pand natuurlijk varen, want ‘ja, jij wilde langs deze
route!’
Alle sluizen plus de lift van Strèpy-Thieu staan klaar, dus we vliegen het Canal du Centre over. ’s
Avonds liggen we in Marchienne au Pont, en morgen zullen we zeker voorbij Namen komen. Op de
Maas wordt zondags wel geschut, dus geen etentje deze keer. Daar verzinnen we nog wel eens een
andere gelegenheid voor.
Zaterdag duurt de groene golf voort, tot… Sluis Ampsin. Na negen keer per marifoon de sluis
geroepen te hebben, komt er nog steeds geen antwoord. Als we de bocht omkomen zien we de
kleine sluis groen staan. “Vreemd, want normaal gesproken schutten we daar nooit door..”, merkt
Thijs op. Als we door de verrekijker kijken, zien we dat de deuren van diezelfde sluiskolk nog dicht
zijn.. Dan belt Thijs maar met de telefoon naar de sluis, en zowaar wordt er opgenomen: “Excusez,
technische storing! We krijgen het groene licht van de kleine sluis helaas niet uit, maar de grote –
welke nog altijd op enkel-rood staat – wordt voor u gereedgemaakt!” Nouja, weer een
(matrozen)leermoment erbij vandaag!
Week 9

Maandagmiddag naderen we sluis Weurt. Aan de remming zien we een lijnolie-bruine spits liggen,
het is de ‘Stapper’. Stam – eigenaar van de Stapper – vaart alleen, maar moet net als ons naar Spyck.
Om het stukje Rijn te doen heeft hij volgens de wet een extra bemanningslid nodig, die kan morgen
pas, dus daar wacht hij op. Na een marifoongesprekje komen we tot de conclusie dat hij doormag,
als ik met hem meevaar. Zo gezegd, zo gedaan. Leuk en gezellig om met weer een andere spits mee
te varen. Stam is voorzitter van de Algemene Schippers Vereniging (ASV), een vereniging die de
belangen behartigt van een groep ‘kleine schepen’, van spitsen in het bijzonder. Hij vertelt, onder het
genot van een flinke stapel maisbrood, met veel enthousiasme over de idealen van de vereniging.
Meer informatie over de ASV staat op: www.algemeneschippersvereniging.nl
Na dinsdsag zowel de Stapper als de Picaro geholpen te hebben met lossen, varen we weer richting
Nijmegen. Onderweg wordt een volgende reis geregeld: 300 ton kunstmest van IJmuiden naar
Middenmeer. Woensdag te laden, dus varen we ’s avonds nog door tot Utrecht. In de loop van de
ochtend arriveren we in IJmuiden, maar pas om 14:30 komen de eerste korrels uit de pijp vallen. Het
laden zelf gaat vrij vlot, zodat we voor sluitingstijd nog door het brugdichte-Zaandam kunnen. Na
Zaandam wordt het donker buiten. Pikdonker is het op het Alkmaardermeer. Een mooi gevoel geeft
zo’n meer in het donker mij altijd, met al die rode en groene tonnenlampjes die uit- en aan flikkeren,
hier en daar wat lichten op de wal, en verder niets behalve het motorgeronk... De ‘duistere’ kant van
het varen krijgt zo een melancholisch tintje.. Thijs staat overigens wél met beide benen op de grond,
het is ruim tien jaar geleden dat hij hier voor het laatst geweest is, en het valt – zelfs met radar – niet
mee om alle bochten, zijslootjes, en tonnen te vinden. Alert blijven dus! Als dan net-voor-Alkmaar de
motor weer begint te halen is het melancholische er bij mij ook wel weer af. ‘Hè, verdomme, het
brandstoffilter is wéér dichtgeslibt! In Middenmeer gaan we de gasolietank echt schoonmaken hoor!’
Maar eind goed, al goed; laat in de avond liggen we dan eindelijk vast in Alkmaar. Eigenlijk
uitzonderlijk voor een spits, om tot zo laat in de avond door te varen.
“Het lijkt hier Frankrijk wel!”, moppert zowel mijn kapitein als de enige tegenligger van vandaag (des
donderdags).. Tja, het varen hier in Noord-Holland heeft wel wat weg van Frankrijk: De kanaaltjes zijn
niet diep, dus het is grotendeels door de modder baggeren, in plaats van opschieten. De sluis op het
ene kanaaltje moet je 24-uur van tevoren bestellen, terwijl de brug in het volgende kanaaltje in 15
minuten geregeld kan zijn. Alle verschillende bruggen en sluizen vallen natuurlijk onder allemaal
aparte gemeenten, met andere telefoonnummers en bedieningstijden. En als klap op de vuurpijl is er
één sluismeester met zijn auto de sloot ingereden, zodat de andere vrijwel alle bruggen en sluizen op
klein vaarwater in noord-Noord-Holland moet bedienen. Die moet ’s morgens eerst nog ingelicht
worden van de situatie, dus voordat de beste man bij de Roskamsluis aangesjeesd komt, liggen wij er
al zo’n drie kwartier boven te wachten. De volgende twee sluizen en bruggen gaan echter wel sneller,
zodat we ’s middags nog in Middenmeer beginnen met lossen. Na twee uur is het weer afgelopen: de
motor van de lopende band (ook onderdeel van de losapparatuur) heeft het begeven… ‘Morgen
verder’ mits het motortje gerepareerd is. Vervelend, maar het schept wel tijd voor andere klusjes,
zoals het schoonmaken van de bakboord-gasolietank. Geen al te fijn karweitje, maar er zijn zat
werkzaamheden te verzinnen die nog stukken lager op mijn hobbylijst te vinden zijn!

Alkmaar

Zaanse schans

Vrijdag in de loop van de ochtend is de kraan gerepareerd. ‘Dat is dan wel weer héél on-frans, dat
was in Frankrijk zeker na het weekend geworden!’ klinkt het meteen. Na de rest van de kunstmest
gelost te hebben gaan we (na tig telefoontjes naar de regionale sluis-en-brug-telefoonnumers) via
het Noord-Hollands Kanaal weer richting Zaandam. Met een tussenstop in Sint-Maartensvlotbrug,
komen we daar zaterdag aan. En na een ‘schipboenbeurt’ van mijn kant en een Grieks-avondmaal
van de ‘Picaro-kant’, mag ik na zes weken stagevaren een paar dagen met verlof.
Week 10
Woensdagochtend gaat de telefoon: De Westropa heeft een reis rollen van IJmuiden-Evry (iets boven
Parijs), of ik meewil? Even twijfelen, want zondag ben ik jarig, maar na 2 minuten nadenken is het
duidelijk: Tuurlijk ga ik mee!
Als ik de volgende dag in Zaandam aankom in de
veronderstelling daar de Westropa én de Picaro te
treffen, laat ik stomverbaasd al m’n bagage op de
kade ploffen. De Westropa gaat met een zeilklipper
langszij in de rondte en lijkt richting Noordzeekanaal
te varen, en de Picaro is al helemaal verdwenen! Na
wat heen en weer geroep en gezwaai wordt het
duidelijk: de Picaro is een spoedreisje IJmuiden –
Middenmeer doen, dus aan mij de keuze met wie ik
mee wil. De Westropa pikt me op en we varen naar
IJmuiden. Iedereen is het erover eens dat ik moet
kiezen wat ik het leukste vind: Dan wordt het

natuurlijk met de Westropa naar Parijs!
Vrijdagochtend 05:00 gaat het aggregaat in het vooronder aan: laden! Nog half slaperig varen we de
loods in, maar als snel zijn we (inclusief Henny) klaarwakker: het laden gaat aanvankelijk wel heel erg
grof.. Gelukkig wordt er snel een nieuwe methode bedacht. Na een uurtje zijn we vol, meteen nog
wat extra keggen slaan en planken leggen tussen de rollen voor de zekerheid. Daarna schip boenen
en varen maar.. Het wordt een bijzonder lange dag, we gaan namelijk een nachtje door om voor
zondag Vlaanderen nog door te komen. Daarvoor hebben we nog een extra bemanningslid nodig.
Het wordt een bekende, eentje die ook toekomstplannen in de spitsenvaart heeft.
Als ik zaterdagmiddag na een ochtendtukje de
stuurhut binnen kom is die versiert met slingers &
ballonnen, wordt er ‘lang zal-ie leven’ gezongen en
vliegen de – door de kinderen – zelf gemaakte
tekeningen me om de oren. “Gefeliciteerd met je
verjaardag!” Ha, dat is nog eens gezellig wakker
worden! We komen zaterdagavond Vlaanderen nog
door, zodat we zondag de Waalse- en Franse Schelde
doen. Een mooie afsluiting van de week, én een
mooie start van een (voor mij) nieuw vaargebied: het
Canal de Saint-Quentin.

Week 11
We ‘moeten’ via het Canal de St-Quentin richting de Oise,
omdat het Canal du Nord gestremd is. Het is één dag om,
maar dat wordt ruimschoots vergoed door de
lentegroene en rustige omgeving, de behoorlijke
hoeveelheid sluisjes (goed voor de oefening) en, niet te
vergeten, de tunnel van Riqueval. Het is een ongeveer 6
kilometer lange tunnel waar je doorheen gesleept wordt
door een kettingboot, de ‘Toueur’ genaamd. Het is heel
bijzonder om mee te maken, het geeft je een heel
nostalgisch gevoel, alsof je 50 jaar terug in de tijd gaat. Ja,
dit zijn toch wel de kanaaltjes waar je het spitsenvaren
voor doet, zeker met windstil en steeds warmer wordend weer, de alsmaar groener wordende
kanaaloevers, en de vele spitsen die we kruisen nu het Canal du Nord gestremd is. Woensdag hebben
we tussen Saint-Quentin en Abbecourt maar liefst 25 tegenliggers, normaal gesproken is dat nog niet
eens de helft. Een aantal van hen kent Janarie goed, dus daarmee wordt over de marifoon vaak een
uitgebreid babbeltje gemaakt. Maar met zoveel tegenliggers wordt hij er na verloop van tijd schoor
van!
Donderdag komen we op de Oise, het is erg mooi weer, dus het wordt een matrozenklusdag. De
bovenkant van de den (waar de luiken op rusten) mag ik ontroesten, schuren en meniën. Ik ben er de
hele dat zoet mee, maar ’s avonds is het nog steeds niet af.. Ach, morgen weer en dag. Morgen,
vrijdag, moeten we eigenlijk ook lossen, willen we voor het lange paasweekend nog leeg komen. En
om dat te halen, moeten we vannacht tóch weer een keertje door. Rond 00:00 pikken we Henny +
kids op in Gennevielliers, die zijn ‘even’ naar Nederland gereden om de oudste dochter van het
internaat te halen. Om 04:00 komen we door Parijs, dat wil ik natuurlijk niet missen, dus voor ieder
een kort nachtje.
Maar het is het waard. Na aankomst in Evry
wordt er meteen begonnen met lossen, en net
zo snel als het erin zat, is het er ook weer uit. De
terugreis is ook vandaag nog geregeld.
Montcresson – Veghel was eigenlijk onze eerste
keus, maar dat werd te slecht betaald, Een reis
van Tavers ging net voor ons weg, dus het is
Pontoise – Helmond geworden.
Het paasweekend wordt deels educatief en
deels actief ingevuld: zaterdag bij Franse
kennissen op bezoek, en zondag een langdurige
wandeling door het bos Foret de Fontaineblue.
“Dat is ook het mooie van de spitsenvaart” zegt
Henny als we op een zwerfkei staan met weids uitzicht op een nevelig bebost dal. “Je hebt tussen de
reizen door best even tijd om leuke uitstapjes als deze te maken!”
Week 12
Maandagochtend, het werk begint weer. Henny rijdt vroeg weg om de oudste naar het internaat te
brengen. Janarie, zoon(tje) en ik varen naar Pontoise. De 2e paasdag en het lekkere weer maken dat
het flink druk is langs de oevers in Parijs. Wat een verschil met Parijs by night!

De dag erop is Pasen voorbij, dus wordt er
weer geladen in Frankrijk. Zo ook in
Pontoise. Bijna midden in het stadje staat
om 08:00 staat de eerste vrachtwagen
klaar om zijn mais in ons ruim te storten. Er
is maar één vrachtwagen beschikbaar, dus
hij zal negen keer tussen silo (net buiten de
stad) en schip moeten rijden. Het is een
goed leermoment want de laatste twee
vrachtwagenlozingen komen altijd nèt op
de verkeerde plek terecht. Ook vandaag,
dus dat wordt scheppen! We varen ’s
avonds nog tot Creil, Daar aangekomen is
het schip weer schoongespoten, dat hoort

er ook bij, na het laden.. zéker bij mais ;-)
De werkzaamheden gaan de volgende dag gewoon door, maar dan in het herft: boenen, borstelen,
meniën.. En s’avonds, tijdens een spookachtig onweer, veel schrijven voor deze weblog.
Het Canal du Nord is nog steeds gesloten, dus we gaan weer via Saint-Quentin. Net na de tunnel
kruisen we de Picaro. Een mooi moment om weer bij mijn eigenlijke stageschip aan boord te
stappen. De Picaro heeft in Rotterdam rollen staal geladen voor Bonneuil aan de Marne. Dat
betekent nogmaals door de tunnel en nogmaals (2x) door Parijs.. Niet slecht uitgekiend!
We liggen zaterdag al vroeg voor de tunnel. Mooi de tijd dus om de tegenliggende sleep (‘Rame’
genaamd) te fotograferen. Het had slechter gekund: er hangen negen schepen achter de toueur. Om
11:00 vetrekken wij, met maar één lege buurman achter. Dat had dan weer wel wat beter gekund.
Och, misschien op de terugweg weer, dan is het Canal du Nord hoogstwaarschijnlijk nog steeds
gesloten.

In de tunnel
De lange Rame
Zondag, uitslaapdag. We liggen voor precies hetzelfde sluisje als anderhalve week geleden met de
Westropa. En dat sluisje begint vandaag pas om 08:30 met schutten. De ochtendwolken verdwijnen
en maken in de middag plaats voor zon. Het wordt zomers ‘heet’, als dat nog een paar dagen
voorduurt, wordt het zwemmen!

Week 13
Dinsdagmiddag arriveren we in Bonneuil. Het is een
behoorlijk grote haven, net boven Parijs. Het
rollenbedrijf bevindt zich au fond van de zuidelijke
insteekhaven, dus varen we door tot we niet meer
kunnen, gooien het schip rond en gaan onder de
overkapping liggen. Het bedrijf is omheind door dikke
– met prikkeldraad uitgeruste – muren. Dus moeten
we een stuk omlopen om onze aankomst te melden.
Na van het ene gebouwtje naar het andere gestuurd
te zijn, komen we bij een bouwkeet, waar we direct 2
kilo aan stickers in onze handen geduwd krijgen.
Waarschijnlijk met de bedoeling dat we ze op de
rollen plakken, maar daar doen we niet aan. “Dat is een zaak van het losbedrijf, niet van de schipper”
vindt Thijs, dus legt hij het pakketje onderaan de trap in het ruim, zodat de eerste de beste
rolbedrijfmedewerker daar morgen mee kan beginnen, voordat ze gaan lossen.. ‘s Avonds gaan we
met het nieuwe bijbootje de Marne op. Blijkbaar vaart er boven Bonneuil zelden iets, want de ene
walrecreant kijkt nog verbaasder dan de ander..
Nadat de losploeg woensdagochtend – zonder
commentaar – alle stickers heeft geplakt, begint
het. De rollen worden met een magneet gepakt
en weggezet. Best vreemd maar het gaat prima!
Direct nadat de laatste houten balken en keggen
het ruim verlaten hebben gooien we los, we
hebben haast, want: we moeten vrijdag in Joigny
(sur Yonne) laden voor Eindhoven. Als het
allemaal volgens plan loopt zullen we er
vrijdagmiddag nèt zijn, maarja, plannen en varen
gaan meestal niet zo geweldig samen… Het
begint al met de tweede sluis vandaag, het is
een beruchte dus het zat erin. Voordat we
eindelijk kunnen invaren hebben we zo’n drie kwartier liggen drijven. Ook bij de daaropvolgende
sluis is het raak. Uiteindelijk komen ’s avonds tot sluis Campagne, in theorie zit het er nog in, maar
krapjes.
Donderdag zit het gelukkig mee; aan sluis
Varennnes kunnen we precies aanhaken bij
een schutting van drie andere spitsen,
waaronder www.lanauve.nl. Ze moeten ook
allemaal naar Joigny, maar hoeven pas na het
weekend te laden. Het lukt niet om ze kwijt te
varen, daarvoor is de afstand tussen de sluizen
te klein, maar ze zetten allemaal een tandje bij
waardoor wij niet eindeloos in de sluizen op ze
hoeven te wachten. Die sluizen hebben hier
overigens schuine muren, dat verhoogt de
moeilijkheidsgraad van het vastmaken wel
wat. Maar verder is het een prachtig gezicht,
vier spitsen in zo’n ‘Yonne-sluis’.. Vinden ook
de bewoners van de rondomliggende dorpen: veel publiek op de sluizen!

Pfoej, om 11:00 liggen we de volgende dag
voor de silo, om 14:00 gaan ze beginnen,
dus we hebben drie uur over.. Niet slecht!
Het laden mogen we – zoals gewoonlijk in
Frankrijk – zelf doen, door middel van een
bedieningskastje waarmee je de laadpijp
bestuurd. De gerst is bijzonder licht deze
keer, dus er past maar 230 ton in het ruim..
Een tegenvaller. Meevaller is het weer: ’s
Avonds - aan de palen van Villevalier - de
eerste BBQ van het jaar!
Typisch altijd, het is weekend en het weer
slaat totaal om; de hele dag regen.. En
daarbij schiet het ook niet op, want ze
schutten hier maar tot 18:00. Vlak voor sluis Vinneuf stap ik af om een stukje mee te lopen. 17:55 bij
de sluis aangekomen is het een dooie boel, geen sluismeester te bekennen.. Nadat ik uitvoerig het
bedieningskastje heb bekeken komt er toch nog een nors kijkende sluiswachter uit zijn (naast de sluis
gelegen) huis lopen. Na een gesprek waarvan ikzelf vrij weinig écht begreep wordt duidelijk dat het
vandaag pas possible is om vijf minuten voor tijd nog te schutten. “Morgen om 08:00 uur weer!”.. De
Picaro is inmiddels richting kant gescharreld, maar dichterbij dan drie meter komt ze niet, daar is het
te ondiep voor.. Dus twee touwen naar de kant, en via het bootje van de sluismeester (die daar heel
toevallig lag) aan en van boord. Het is ‘vastmaken op z’n Frans’..
Week 14
Na een rustige zondag hoort een vroege
maandag. De eerste uren varen we over
een mistige Schelde, maar tegen de tijd dat
de zon doorbreekt wordt het echt
genieten.. Als even later een geurende kop
koffie voor m’n neus wordt gezet, bedenk
ik me dat dit toch wel een van de mooiste
momenten is van varen in het algemeen..
Nog geen vijf minuten verder zit het
natuurlijk weer potdicht van de mist. Pff..
Mist staat naar mijn mening bij de
categorie ‘kwelgeesten’ van varen in het
algemeen!
We gaan via de Westerschelde. Leuk voor
de afwisseling, maar in Terneuzen stap ik
alweer af om de bus naar huis te zoeken. De reden: van dinsdag tot en met donderdag help ik de
ELV, op de Construction & Shipping Industry beurs in Gorinchem, met het werven van
spitsenschippers. Dat lukt vrij aardig: de eerste twee dagen is de belangstelling van onze doelgroep
mondjesmaat, maar donderdag is er veel concrete belangstelling van zowel jongeren als zijinstromers en Groot-schip-bezitters.
De beurs was dus nuttig. Maar ook leuk, door de nieuwe mensen die je ontmoet en de bekende
gezichten die je na lange tijd weer eens ziet.
Donderdagochtend lost de Picaro in Eindhoven. En dan wordt het weer wachten op de volgende reis.
Meer informatie over de ELV: www.elv-transport.nl

Week 15
De eerste dag van deze week kwam het telefoontje om richting de Picaro te reizen! Het zijn
wederom rollen die getransporteerd dienen te worden, van Yvoz-Ramet (Luik) naar Limay.
Woensdagavond liggen we in het haventje van Yvoz-Ramet. De matroos van een Hollandse buurman
blijkt ook op het Scheepvaart & Transport College te zitten (www.stc-r.nl) en is erg nieuwsgierig naar
de spitsenvaart. Met z’n drieën krijgen we hem erg enthousiast, en het lijkt erop dat er weer een
toekomstig spitsenschipper gevonden is. Het wordt een latertje..
06:00 laden, maakt het een kort nachtje.. Het miezerige ‘Ardennenweer’ geeft de dag ook wel een
day-after tintje.. Maar het laden gaat prima; erg rustig en nauwkeurig, daar staat ‘Yvoz’ dan ook om
bekend. Na het laden leggen we de luiken weer dicht, want de rollen mogen absoluut niet nat
worden, en dan stomen we de Maas op richting Namen, waar we de Maas zullen verruilen voor de
Sambre.
Crisis blijkt ook vaargebiedverruimend te kunnen werken:
gisteren was het nog een (lege) Hollandse duweenheid die
zich doodschrok toen hij voor de eerste keer op de
Sambre in Namen voor de krappe boogbrug kwam te
liggen, terwijl er precies op dat moment twee jachten van
de andere kant kwamen. Vandaag (vrijdag), net voor
Charleroi treffen we een schip met thuishaven ‘Szcecin’,
Polen, ook duidelijk voor het eerst op Franstalig
vaarwater! Ze zijn ons erg dankbaar voor de tips &
informatie die we ze over de Belgische vaarwegen geven.
Of we bier of sigaretten als dank willen? “Iets anders
hebben we niet hoor!” melden ze er lachend bij.
Het mooie weer zet aan tot schilderen.
Annemarie is de meest fanatieke wat dat
betreft, die mag de dennenboom doen.
Voor de matroos wordt het de ankerlier.
Eerst schuren en roest verwijderen,
daarna in de Owatrol-olie. Zondag varen
we het Canal du Nord binnen, waar
schilderen – dankzij de hevig
waterlatende hefdeuren van de sluizen
– weinig zin heeft. Het lange tunnelpand
is de enige mogelijkheid, daar begin ik de
plekjes in de menie te zetten. Het lukt me
niet om het vòòr de eerstvolgende sluis
af te krijgen.. Geen wonder ook: met dit
mooie weer wil je tijdens het klussen nog
wel eens wegdromen ;-)
Week 16
Dinsdag arriveren we in Limay. We hoeven morgen pas te lossen, dus hebben we de rest van de dag
de tijd om te verven. ’s Avonds assisteer ik Thijs bij het monteren van een nieuw bilgewateralarm, en
dan blijkt maar weer: het is als zelfstandig binnenvaartondernemer toch wel erg makkelijk om zelf
het een en ander te kunnen knutselen en repareren. Het bespaart niet alleen veel regelmoeite, maar
ook een hoop geld!

Vrienden van mijn stagegevers lossen na ons bij
hetzelfde bedrijf, en moeten daarna ook dezelfde
richting op; monter la Seine. Onder het motto:
‘waarom moeilijk doen als het samen kan’, gaan
we naast elkaar gekoppeld verder. In Corbeil
zwaaien de buren af. Wij varen door tot SaintMammés, waar we ons gaan voorbereiden op 5meterwerk.
‘Souppes-sur-Loing – Veghel’, heet de volgende
reis. Souppes ligt aan het Canal du Loing, een
écht spitsenkanaaltje, met 5-metersluizen,
krappe bochten en veel volgroene bomen. Het is
prachtig. Het vrijdagweer gelukkig ook, want om
leeg onder de lage bruggen van het kanaal door
te komen, zullen we naast de stuurhut, ook de
voor- en achtermast, tv-schotel, lichtbakken,
bijboot en radar moeten
neerklappen/demonteren. Met de zon van
vandaag is dat goed te doen, maar met regen en
wind zorgt dat voor baalmomenten, aldus Thijs.
Na aankomst op de laadplek bouwen we de boel
weer op en fiets ik richting Intermarché om BBQinkopen te doen..
“Rens, heb jij het ruim eigenlijk al eens
uitgespoten, deze stageperiode?” vraagt Annemarie zaterdag tijdens het ontbijt. “Nee? Dan mag je
dat vandaag eens grondig gaan doen!” Van verven was anders ook niet veel gekomen, het regent aan
één stuk door!
Zondag begint zonnig, dus alle schildersspullen worden weer opgegraven. Het stuurhutdak voor de
een, de (jawel..) ankerlier voor de ander, en dan begint het uiteraard wéér te regenen.. Met een RvS
plaat als dakje kunnen we de blauwgelakte ankerlier gelukkig nog redden!
Week 17
De gerst wordt ‘s maandags vanuit de silo in Chateau Landon met twee, op en neer rijdende, camions
naar de laadplaats gereden. Daar deponeren ze het op een lopende band, waarmee het in de Picaro
uitgestrooid wordt. Het is flink zweten om alle gerst goed over het ruimoppervlak te verspreiden,
maar uiteindelijk past er (deze keer) wél 250 ton in. Na belading varen we door tot Nemours, waar
we – ondanks de stromende regen – een “tóch nog 5-meter kanalen in deze stageperiode +
bedankt!” etentje doen.
Dinsdagmiddag zijn we het kanaaltje alweer uit. Het
was kort, maar zeker krachtig! Nu we weer op diep
vaarwater zitten, kan het schip ook geboend
worden. In het Canal du Loing had dat door de hoge
bodem weinig nut; dan spuit je meer modder dan
water op het schip! De rest van de Seine- en
Oisedagen worden gevuld met het afmaken van het
schoolverslag, en de bijbehorende technische
onderzoeken.

Donderdag varen we van Isle-Adam naar
Campagne, aan het Canal du Nord. Als ik ’s avonds
rond 22:00 buiten een rondje loop is de zon nèt
onder, kleurt de lucht roze, is het windstil, warm en
nevelig. Met het uitzicht over een uitgestorven
Frans landschap. Wauw, wat een land! Het is een
mooi moment, dat me bij zal blijven als het einde
van een evenzo mooie periode, de matrozenstage,
die er nu – na 546 sluizen en zo’n 3000 foto’s – echt
bijna opzit. Zondag, in Kortrijk, zal ik afstappen.
Het was mooi varen, gezellig en bovenal ontzettend
leerzaam...
Week 18
“Volgende week maandag in Vieux les Asfeld laden voor Spyck, gaan waarschijnlijk via de Maas..”
Terwijl ik foldertjes uitdeel aan passerende jachtschippers als sluissteward in Maasbracht, komt het
SMS-je binnen. Afzender is mijn ex-stagegever; de spits Picaro. Als het uitkomt kan ik mee.. Volgende
week dinsdag t/m donderdag staan puur toevallig als m’n vrije dagen ingeroosterd..
En dus parkeer ik dinsdagochtend 07:30
mijn rode VW-Polotje in Rethel, het stadje
waar de Picaro me even later op zal pikken.
Het is miezerig, echt Ardennenweer, als ik
aan boord stap voor een tochtje over het
Canal des Ardennes. Het voelt wel een
beetje als ‘mijn kanaal’, aangezien mijn
passie voor de spitsenvaart hier al op jonge
leeftijd gevormd is; in mijn kinderjaren
hadden wij een familiehuis aan de Vallei du
Montgon, een stuk Canal des Ardennes
waar over een afstand van 8 km, 27
sluisjes achter elkaar liggen. Het was (en
is!) – hélemaal als klein jochie – elke keer
weer fascinerend om te zien hoe een spits
de smalle sluisjes in prikte, vastmaakte,
steeg of daalde en vervolgens met flink
gas de sluis uit voer.. Kortom, onnodig om
te melden dat een passage van deze route
met de Picaro een langgekoesterde wens
is!
Het stuk van Rethel naar de Vallei gaat vrij
vlot, dat wil zeggen: zonder vastzitten of
haperende sluisautomaten. Maar vanaf
Semuy is het sluis in, sluis uit, en weer de
volgende sluis.. De snelheid is er daarmee
uit, maar het geeft het varen zelf wel een
extra tintje. Vlak voor sluissluitingstijd komen we dan eindelijk langs onze vroegere vakantiestek. De
(inmiddels behoorlijk op leeftijd geraakte) Franse buren weten niet wat ze zien als de Picaro boven
de sluismuren uitkomt. Dat het kleine jongetje van vroeger daar nu stagair is! Twee sluizen verder
maken we vast, leggen de grote loopplank, zodat de oude buurman nog even langs kan komen voor

een borrel. Die neemt hij overigens zelf mee; in
een wit kraakzakje zitten vier biertjes en een
bruine wijnachtige fles zonder etiket. Wat er
precies in zit weet hij eigenlijk niet, ‘Ja, witte wijn
of rosé..’
De volgende ochtend starten we in de nevel, over
‘extra tintjes’ gesproken. Idyllischer kun je de
vallei haast niet treffen! Rond 10:00 zijn we boven
bij het scheidingspand aangekomen. Het water
staat hier duidelijk te laag waardoor we geregeld
over de bodem schuiven, en zelfs nog eens
muurvast komen te zitten. Desondanks komen we
’s avonds nog op de Maas, waarin het Canal des Ardennes uitmondt
Op de Maas vaar je afvarend van Charleville-Mezieres in één dag naar de Franse grens. Maar in Revin
stap ik af, want morgen (vrijdag) begint het werk op sluis Maasbracht weer.. Het Openbaar Vervoer
in Frankrijk is al een avontuur op zich. Natuurlijk rijden er vandaag geen treinen tussen Givet en
Charleville, maar is er – na twee uur wachten – een bus geregeld, die alle tussenliggende
stationnetjes aandoet.. De treinen tussen Charleville en Rethel rijden gelukkig wel, en zelfs mijn
autootje staat in Rethel nog ongehavend te wachten, zodat ik toch nog net voor 00:00 in Maasbracht
terug ben. Een mooi eind van een schitterende vaartocht, kortom; een prachtig startschot voor het
nieuwe schooljaar!
Week 19
Het nieuwe jaar start officieel met het halen van de schoolboeken. Leuk om te zien welke vakken we
dit jaar gaan krijgen. Nog leuker is het om alle (inmiddels) collega-matrozen weer te zien! Onze groep
van vorig jaar is gesplitst; één klas ‘schippers’ en één klas ‘kapiteins’. Bij onze kapiteinsgroep wordt
weer een andere lichting kapiteins toegevoegd, deels van ‘die andere klas van vorig jaar’, twee van
het NOVA-college in IJmuiden en een aantal van het VMBO-Rijn- en Binnenvaart (waarna je direct in
het 2e jaar mag instromen op een MBO-binnenvaartopleiding). Al met al bestaat de klas uit 33 man,
waaronder drie vrouwen. Vakken als EHBO, Gymnastiek, Roeien, Zwemmen en Kennis schip zijn vorig
jaar afgerond. Nieuwe vakken zijn Engels, Boekhouden, Informatica, Meteorologie, Beheer schip en
de drie exacte vakken Wis-, Natuur- en Scheikunde.
Eind van de week komt er een langverwacht telefoontje. Het gaat door! Familie van een goede
Haarlemse vriend heeft een huis al ruim een jaar te koop staan. Om kraak te voorkomen mogen we
daar met drie of vier studenten een soort tijdelijk Anti-kraak studentenhuis van maken, mits we het
schoon (genoeg) houden voor bezichtigen. Kortom, volgende week verhuizen!
Week 20
De kast komt van het ouderlijk huis mee, er staat nog een bed in Rotterdam, twee stoelen vinden we
aan de straat, huisgenoot-1 heeft een Wii, huisgenoot-2 heeft nog wat borden, kopjes en bestek.. En
zo wordt de huisraad van ’t nieuwe huis in de loop van de week steeds completer. Boodschappen
halen & koken, hoort er vanaf nu ook bij. “Best leuk eigenlijk, boodschappen doen!” vindt de nietstuderende huisgenoot, die daarom elke doordeweekse dag naar de supermarkt mag. “Hopen dat-ie
dat over ’n maand nog steeds roept!” zeggen wij, de twee wél studerende studenten achteraf tegen
elkaar..
Op school wordt ook wat afgeouwehoerd. In een 33 koppen tellende klas is niet elke docent daar
even blij mee.. Gesprekken gaan dan deels over ‘het weekend’, maar natuurlijk ook over het varen
en de matrozenstages. Veelgehoorde discussies zijn bijvoorbeeld: ‘Pff, hadden jullie máár 1700 PK
Caterpillar in dat 110-meterschip?!’..‘Ja! Maar wij hébben tenminste Caterpillar!’ Dat 360 PK Doosan
al hartstikke veel is voor een spits, houd ik op dat soort momenten meestal even stil. De
matrozenstages zijn overigens vooral op grote schepen gevaren. Van de 22 (geïnterviewde)

geslaagde matrozen hebben tien klasgenoten op een groot drogeladingschip (vanaf 100 meter)
gevaren, vijf zijn op een – eveneens – grote tanker gestapt, drie op een ‘middenklasse-schip’ tussen
de 70 en 86 meter, twee op een beun(zand-)schip, één op een kempenaar, één op een sleepboot,
en.. één op een spits.
Het vaargebied was over het algemeen ook groot. Stagairs op drogelandingsschepen gingen eigenlijk
overal waar mogelijk: binnenlands, Rijn & zijrivieren, Duitse kanalen, Donau,.. De tankers voeren
vrijwel allemaal in het ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen)-gebied. De beunschepen bleven
binnenlands, de kempenaar voer op de Kempische kanalen, de sleepboot baggerde in België, en de
spits ging naar Frankrijk.
Week 21
“Binnenvaart? Ooh leuk joh, lekker de zee op enzo!” Of: “Binnenvaart? Ehm, en dat is?” In het meest
positieve geval is het: “Binnenvaart, is dat niet met die zandschepen op het Spaarne?!” Vrijwel altijd
krijg ik één van deze reacties als ik Haarlemse leeftijdsgenoten vertel wat ik studeer. Binnenvaart
leeft blijkbaar totaal niet onder in ieder geval de Haarlemse jongeren. Terwijl er via Haarlem toch
heel wat zand naar de Cruiquis, Hillegom en Katwijk wordt verscheept. Afgelopen week ben ik
daarom eens langs het Spaarne gaan wandelen en heb een aantal rasechte Haarlemse jongeren drie
vragen over de binnenvaart gesteld.
Waar denk je aan als je ‘zo’n binnenvaartschip’ door het Spaarne ziet varen?
Vrijwel alle ondervraagden (16) kijken op de een of andere manier wel een beetje tegen de
langsvarende binnenvaart op, meestal zijn dat beunschepen tussen de 60 en 70 meter. “Het past nét
door die bocht daar, dat vind ik knap!”, is een uitgesproken reactie. Onder de plezierbootvarende
ondervraagden is van huis uit het gevaar van de relatief grote, zuiging veroorzakende
binnenvaartschepen meegegeven. Verder reizen er bij de ondervraagden veel vragen op, zoals:
“Waar zijn die sproeiertjes dan voor?” Of nieuwsgierigheid naar de bestemming, lading &
ladingcapaciteit. Slechts één van de voorbijgangers ziet zichzelf in de toekomst best op een
binnenvaartschip varen.
Waarom leeft de binnenvaart niet onder Haarlemse jongeren?
Een aantal reacties: “Haarlem is geen échte havenstad, je ziet de bedrijvigheid om de binnenvaart
heen niet.”, “Je ziet elke dag dezelfde scheepsnamen voorbij komen, die varen dus elke keer
hetzelfde stuk, dat lijkt me toch saai!”, “Volgens mij is het een heel gesloten wereldje waar je
moeilijk tussenkomt.. Ik denk dat je alleen gaat varen als je familie in de binnenvaart hebt”, “Ik zie
die schepen alleen als ik voor een brug aan het wachten ben. Dat maakt de binnenvaart natuurlijk
ook niet populair!”, “Die schepen zijn ouderwets, niet van de I-pod categorie, zeg maar”. Deze laatste
reactie wordt eigenlijk door alle ondervraagden als belangrijkste reden genoemd. Dat is verklaarbaar:
Het zijn grotendeels oudere, blijkbaar ouderwets ogende, beunschepen die het Spaarne bevaren.
Maar wat zou ‘de binnenvaart’ dan moeten doen om jongeren enthousiast te krijgen voor een functie
in de binnenvaart?
Dat bleek een moeilijke vraag. In ieder geval moet de binnenvaart af van het ouderwetse imago.
Maar hoe? “Laten zien dat een binnenvaartschip méér kan dan alleen vracht van A naar B vervoeren
misschien. Bijvoorbeeld door housefeesten in het ruim van schepen geven!”, vindt een van de
ondervraagden. “Ja! En dat dan op Youtube of Hyves zetten! Dat zijn toch de kanalen waarmee
jongeren het meest bereikt worden, lijkt me”, voegt zijn buurman er gelijk aan toe. “Of
binnenvaartmensen zouden door het land moeten reizen en informatie geven over de binnenvaart,
zoiets als jij nu doet!”
Week 22
Na zes weken school eindelijk weer eens varen, met de Princes Christina, één van de twee
binnenvaartopleidingsschepen van het Scheepvaart en Transportcollege. Maandag en woensdag
varen we dagtochten door de Rotterdamse haven. De klas wordt dan in vier groepen ingedeeld,
waarmee je elk dagdeel een ander onderdeel beoefend.

De maandag start voor mijn groep met ‘stuurhut’. Daar oefenen we het varen, aanleggen, melden op
de marifoon. Eind van dit schooljaar komt daar ook radarvaren bij. ’s Middags assisteren we de
deksman met vastleggen, ankeren, boenen, verven. Woensdag starten we de Caterpillarhoofdmotor. Daarna krijgen we van de machinist uitleg over onder andere brandstofpompen en
verstuivers. We sluiten de vaardagen af met koken, bij de hofmeester. Het zijn vaak gezellige dagen,
zo met je klas er even uit. Leerzaam is het uiteraard ook, dat spreekt voor zich!

