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Na een lange tussenstop in Cherbourg kunnen Ankie en Cees van Dijk eindelijk 
hun reis hervatten. Ze zetten koers naar La Coruña in het noordwesten van 
Spanje, maar opnieuw moeten ze hun plannen bijstellen. Uiteindelijk belanden 
ze in het Franse La Rochelle. Niet voor een korte stopover, maar voor een inten-
sieve onderhoudsbeurt. Dat levert een interessante ontmoeting op.

tekst en beeld Cees van Dijk

bedevaart naar
Santiago de compostella
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Als we dit jaar nog in Spanje komen, ga ik naar Santiago de Compostella 

om een paar kaarsjes aan te steken, zei ik toen het er opnieuw op leek dat 

het geen gemakkelijke tocht zou worden. Met recht een ‘bede vaart’ dus. 

Als we in Cherbourg losknopen en eindelijk de haven uitvaren, verwacht ik 

al dat ik de lucifers in gereedheid kan brengen. Op dat moment kunnen we 

echter niet bevroeden dat het nog een paar maanden zal duren voordat we 

de kathedraal van het Spaanse perlgrimsoort betreden.

“Where are you heading for?”, klinkt het vanaf de fraaie klassieke loods-

kotter. “Spain”, roepen we terug. “Then you have te right course”, luidt de 

reactie. Dat is een hele geruststelling, maar het zal nog wel even duren 

voordat we het Iberisch schiereiland in zicht krijgen. Het is namelijk wind-

stil en de zee is glad als een spiegel. Dat levert mooie plaatjes op van de 

prachtige klassieke zeilschepen om ons heen, maar het schiet niet op.

DESNOODS OP DE MOTOR
Afgelopen nacht hebben we in Falmouth doorgebracht. Prachtige plek, 

maar veel rust om er wat uitgebreider rond te kijken, hadden we niet. Na 

een veel langer verblijf dan de bedoeling was in Cherbourg willen we nu 

eindelijk een flink stuk naar het zuiden. La Coruña moet toch lukken, ver-

wachten we. 

We hebben uitgerekend, dat we desnoods de Golf van Biskaje op de motor 

kunnen oversteken. Mocht het uit de hand lopen dan kunnen we altijd nog 

naar Brest of een andere haven in Bretagne. Stel dat de wind toch aantrekt 

en, tegen de verwachting in, meer uit het zuidwesten gaat waaien, dan zijn 

er aan de noordkust van Spanje voldoende alternatieve bestemmingen.

Als we op een windstille ochtend de bAAi vAn FAlmouth Achter ons lAten, 
worden we getrActeerd op deze wonderschone beelden.

FAlmouth, nA ruim een etmAAl kunnen we 
eindelijk de FrAAie bAAi binnenvAren.
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Cherbourg. Het had wat voeten in aarde om er te komen en toen we er 

eenmaal waren, konden we niet meer weg. Zeker, we hebben er een mooie 

tijd gehad, maar we waren gisteren blij dat we de havenhoofden achter ons 

konden laten. Met een flinke stroom mee zeilden we naar de Engelse zuid-

kust om na meer dan 24 uur de fraaie baai van Falmouth in zicht te krijgen.

Toen Ankie in 2011 onze boot terugbracht van Portugal naar Nederland, 

maakte ze hier een korte stop die voor de nodige commotie zorgde. Bij het 

wegvaren vanaf het tankstation voer ze namelijk bijna de achterpreekstoel 

van een voor anker liggend zeiljacht af. Een gedenkwaardige plek dus. En 

de herinneringen aan dat voorval komen weer boven als we onze tanks 

volgooien met voordelige Britse diesel.

Graag zouden we wat langer in dit mekka van de Engelse watersport zijn 

gebleven, maar de onrust om snel verder te gaan is te groot. Die Golf van 

Biskaje blijft toch een beladen begrip. In 2006 deden we er ruim drie etma-

len over om van Plymouth in La Corunã te komen. Nu verwachten we, gelet 

op de weersvooruitzichten opnieuw een niet al te snelle, maar wel comfor-

“where Are you heAding For?”

Weerberichten Engeland
• www.metoffice.gov.uk
• www.bbc.com/weather
• www.myweather2.com

http://www.metoffice.gov.uk
http://www.bbc.com/weather
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een voorbode vAn slecht weer?
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tabele oversteek te kunnen maken. Hoewel we volop genieten van het zich 

op de fraaie klassieke boten om ons heen, de spiegeling op het water en de 

golvende kustlijn, besluiten we toch de motor te starten wat voortgang te 

maken. Er staat nauwelijks deining en met een knoop of zes en 1800 toeren 

varen we koers zuid.

In de loop van de avond komt er een windje uit het westen opzetten en 

kunnen we onze zuidelijke koers, nu onder zeil, vasthouden. Als dit zo 

doorgaat, zijn we over drie dagen in Spanje. Snel wordt echter duidelijk dat 

we te optimistisch zijn. Zodra de wind een beetje aantrekt en we lekker 

voortgang maken, begint de rchting te veranderen. We blijven aan de wind 

varen, maar moeten onze koers voortdurend bijstellen. Als het zo door-

gaat, komen we zelfs niet in Spanje, realiseren we ons. Wat nu? Naar Brest 

of een haven in de buurt of proberen om de punt van Bretagne heen te 

komen en dan naar La Rochelle? 

KOERS VERLEGGEN
Tegen beter weten in proberen we zo hoog mogelijk aan de wind te varen 

om onze zuidelijke koers vast te houden. Natuurlijk gaat dat ten koste van 

de snelheid en uiteindelijk leggen we ons er bij neer. Dit wordt niks. We 

liggen alleen maar te stampen en maken nauwelijks voortgang. De aan-

groei van bijna een jaar stilliggen in Cherbourg eist zijn tol. Jammer, maar 

dit gaat niet lukken. Dan maar naar La Rochelle. Ook leuk, maar niet de 

bestemming die we voor ogen hadden.

Ankie zet een koers uit nAAr lA rochelle.nAuwelijks wind en we dwArrelen Alle kAnten op.
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ZODRA WE DE FRANSE TERRITORIALE 
WATEREN NADEREN, HIJSEN WE DE 

GASTENVLAG
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Als we de nieuwe koers hebben bepaald, stellen we de zeilen bij en met 

nog geen zes knopen varen we nu in zuidoostelijke richting naar de kust 

van de Charente-Maritime. Zo het er nu naar uitziet, zullen we er opnieuw 

in slagen midden in de nacht aan te komen. Daar hebben we immers 

patent op. Ach, dat is vast geen probleem, stellen we onszelf gerust. Er 

is plaats voor vierduizend jachten, dus het moet al gek zijn als wij er niet 

terecht zouden kunnen.

STOPOVER IN LA ROCHELLE
Nu we zeker weten dat we La Coruña niet halen, zien we ineens de voor-

delen van een stopover in La Rochelle. We kunnen in ieder geval de boot 

uit het water halen om het onderwaterschip flink onderhanden te nemen. 

Onze auto staat nog in Cherbourg en dankzij de goede treinverbindingen is 

het een stuk eenvoudiger om hem op te halen dan wanneer we eerst met 

het vliegtuig naar Parijs moeten. Enfin, als we gestaag naar de Franse kust 

scharrelen, leggen we ons er maar bij neer dat we ons aanvankelijk reisdoel 

niet halen.

In het donker - inderdaad, het is weer gelukt - lopen we La Rochelle aan. 

Hoewel de pilot aangeeft dat de havenautoriteiten altijd het etmaal rond 

bereikbaar zijn, blijkt de praktijk anders. Van communicatie via de mari-

foon is geen sprake en uiteindelijk geven we de moed op. Dan maar zelf een 

plekje zoeken. 

Dat blijkt in deze immense haven nog niet zo simpel. Alle passantensteigers 

zijn bezet door uit de kluiten gewassen catamarans en de plekken waar 

geen boot ligt, zijn voorzien van het bordje ‘reservé’. Na een paar rondjes 

dreigende luchten boven de golF vAn biskAje. we vertrouwen 
op de weerberichten, mAAr het oogt onheilspellend.



w
ee

rb
ar

st
ig

e  
go

lf
 va

n
 bi

sk
aj

e

in lA rochelle is plAAts voor vierduizend jAchten, mAAr voor pAssAnten is de ruimte 
beperkt, zo merken we Als we middenin de nAcht Arriveren.
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zijn we het zat. De vermoeidheid begint zijn tol te eisen en we willen maar 

één ding: douchen en slapen. Aan de kopse kant van een steiger vinden we 

ruimte en een flinke havenmeester die ons hier weer weg krijgt.

Bijna lijken we de volgende morgen te bezwijken onder de druk van de wei-

nig klantvriendelijke bemanning van het havenkantoor. Inmiddels waaien 

de plooien uit je broek en het laatste wat we willen doen is nu gaan ma-

nouevreren in een overvolle haven. Zodra de wind wat gaat liggen, zullen 

we verkassen melden we de sputterende Française. Nee, vrienden gaan we 

hier niet maken.

TRILLING IN DE SCHROEF
Onze eerste gang is nu naar de machinisten van de havenkranen. Onze ge-

liefde Nomas moet echt even het water uit voor een grondige reiniging van 

het onderwaterschip. Bovendien hebben we een vervelende trilling in de 

schroef gemerkt en dat zou best eens veroorzaakt kunnen worden door de 

ongebreidelde aangroei van mosselen en andere zeeflora en -fauna.

Al snel realiseren we ons, dat we echt in Frankrijk zijn. De mannen doen 

hun best, maar in het Engels communiceren is er niet bij. Gelukkig is ons 

Frans net voldoende om een afspraak te maken voor een kraanbeurt. Nee, 

dat het vanmiddag niet kan snappen we, maar eind van de week wellicht? 

“Mais non, monsieur...”, volgende week, op zijn vroegst. 

Dat zet dus een fikse streep door onze plannen, want we moeten eerst naar 

huis en kunnen pas over een paar weken weer terug zijn. Goed, dit gaan 

we later wel regelen. Eerst maar zorgen dat we iemand vinden die de boot 

twee torens bewAken de ingAng nAAr de oude hAven vAn lA rochelle.
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schoon kan spuiten als hij eenmaal op een bok staat. Dat lukt bovenver-

wachting snel- er zijn hier tientallen watersportbedrijven - en zo hebben we 

hindernis één overwonnen.

Voordat we met bus, trein en auto weer naar Nederland gaan, nemen we 

nog even de tijd om het charmangte La Rochelle te verkennen. Er zijn slech-

tere plekken denkbaar en we amuseren ons hier uitstekend. Talloze restau-

rants en bars, een sfeervolle oude stad en alles staat in het teken van de 

scheepvaart.

SPONTANE IERSE HULP
“Give me some sandpaper”, klinkt het dwingend met een sterk Iers accent. 

Onder de boot staat een onbekende man en Ankie kijkt hem verbaasd aan 

als hij om schuurpapier vraagt. Een dag eerder heeft zij ‘singlehanded’ de 

boot onder de kraan gevaren en dat had bij de buurman het nodige respect 

afgedwongen. Nu biedt hij spontaan zijn hulp aan om de boot, en vooral 

de schroef, te ontdoen van aangroei. Even later is hij druk in de weer en de 

hoge temperaturen lijken hem niet te deren. “Ach, ik ben toch alleen aan 

boord en ik heb verder niets omhanden”, zegt hij. Later begrijpen we dat 

het in zijn Ierse thuishaven gebruik is dat zeilers elkaar helpen bij het on-

derhoud van hun boot. “Doen jullie dat niet?’, vraagt hij enigszins verbaasd.

Nou is een beetje hulp zeer welkom, want ‘even schoonspuiten, anti-fou-

ling er op en klaar’ blijkt een te optimistisch concept. Er moet aardig wat 

werk worden verzet om de Nomas weer in zijn oude glorie te herstellen. 

Drie dagen later en dankzij onze Ierse vriend, hangt de boot weer in de 

kraan. De weerberichten laten een gunstige verwachting zien, dus morgen 

gaan we eindelijk richting La Coruña.

PITTIGE TEGENWIND
Eigenlijk wisten we het al toen we de haven uitvoeren. Met wind tegen 

stroom zullen de eerste paar uur pittig worden. Gelukkig komt die ver-

wachting uit. We moeten kruisend om Les Minimes heen om open zee te 

bereiken. Daarna kunnen we een iets zuidwestelijker koers varen totdat we 

de vuurtoren van Chassiron achter ons kunnen laten. Daarna stuiven we, 

koers zuidwest, full-speed richting La Coruña. 

Onze Nomas vaart na de opknapbeurt in La Rochelle weer als vanouds 

en in de loop van de middag zien we het laatste stukje Frankrijk achter de 

horizon verdwijnen. Met nog ruim driehonderd mijl te gaan, verwachten we 

twee nachten op zee te zitten.

‘even schoonspuiten’ blijkt een te 
optimische benAdering vAn het AAn-
grieoprobleem. gelukkig krijgen we 
hulp vAn een vriendelijke ier.

Weerberichten Frankrijk
• www.meteofrance.com
• www.meteo-marine.com
• www.buoyweather.com

http://www.meteofrance.com
http://www.meteofrance.com
http://www.buoyweather.com
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de kiel vergt ook nogAl wAt AAndAcht. eindelijk kunnen we de AntiFouling AAnbrengen.

ook nog tijd voor een bArbecue onze ierse hulp.

dAnkzij john is de schroeF Als nieuw.
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Al snel vinden we ons oude ritme, maar zeilen en slapen gaan nog steeds 

moeizaam. Hoewel we ons bij vertrek hadden voorgenomen een ijzeren 

discipline van werken en waken te hanteren, komt daar toch weer weinig 

van terecht. Zelfs de high-tec oorpropppen bieden geen soelaas. Erg over-

stuur worden we er niet van, want een spannende oversteek lijkt het niet te 

gaan worden.

In de loop van de tweede dag ontwaren we de eerste contouren van de 

Spaanse noordkust aan de horizon. We sturen aan op Cabalo Xoan en va-

ren dan min of meer parallel langs de kust. Dat is een waar genoegen, want 

‘mooi’ of ‘prachtig’ zijn niet voldoende om het landschap te beschrijven. 

Danzkij de matige westelijke wind is het hier betrekkelijk rustig, maar we 

moeten er niet aan denken hoe het hier tekeer kan gaan als er een stevige 

noordwester staat.

Onze berekeningen lijken aardig te kloppen en we zullen opnieuw midden 

in de nacht de Ria da Corunã aanlopen. Tegen een uur of drie ronden we de 

strekdam die de nieuwe jachthaven beschermd tegen de oceaandeining. 

Voor ons ligt een splinternieuwe jachthaven waarvan de meeste steigers 

onbezet zijn. We zoeken een aantrekkelijk plekje uit in de verwachting dat 

we na de aanmeldprocedure op het havenkantoor toch meer moeten ver-

kassen. Drankje, hapje, douchen en slapen. Van de verwachte euforie - ein-

delijk zijn we in Spanje - valt nog weinig te merken. Dat komt waarschijnlijk 

morgen als we ons tegoed gaan doen aan de streekgerechten.

BELOFTE MAAKT SCHULD
Zodra we de Nomas stevig hebben vastgelegd, onze verplichting op het ha-

venkantoor hebben afgewikkeld en voldoende spijs en drank tot ons heb-

ben genomen, stappen we in de trein richting Santiago de Compostella. Die 

slApen tijdens de overtocht, het blijFt 
een uitdAging. (links).

onze omniA, de pAn die broodbAkken kAn, 
blijkt een uitkomst. (rechts).

Omnia, de wonderpan
Benieuwd naar onze ervaringen met 
de Omnia? Kijk op www.nomas.nl 
voor een beschrijving.

http://http://www.nomas.nl/omnia-een-pan-die-brood-bakken-kan/
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kaarsjes moeten immers branden. Je kunt van die Spanjaarden zeggen wat 

je wilt, maar het openbaar vervoer - in ieder geval in deze regio - is uitste-

kend geregeld. De treinen zijn schoon en vertrekken op tijd.

HOOG BEZOEK IN DE KATHEDRAAL
Na een half uurtje met de trein komen we aan in het pelgrimsbolwerk. 

Direct worden we gegrepen door de bijzondere sfeer als we denken in een 

processie te zijn verzeild. Dat blijkt echter niet het geval. Er is een demon-

stratie van linksgeoriënteerden gaande en er is opvallend veel politie op de 

been vanwege de aanwezigheid van de Spaanse koning. In de kathedraal 

woont hij een speciale dienst bij en dat trekt extra veel publiek.

Wij sluiten achter in de rij aan in de hoop dat we binnen een paar uur het 

fameuze wierookvat kunnen bewonderen. Vandaag worden aan de lopen-

de band diensten gehouden. We kunnen er één - staande in de coulissen - 

bijwonen voordat we het inwendige van het kerkgebouw verkennen. 

Het branden van die kaarsjes wordt minder enerverend dan we ons had-

den voorgesteld. In de kapelletjes staan automaten opgesteld en als je 

er een euro aan besteedt, lichten er lampjes op. Dat is het dan. Niks geen 

flikkerende vlammetjes dus. 

JACOBSSCHELP EN WANDELSTOK
Santiago de Compostella is een opmerkelijk bedevaartsoord. Eigenlijk 

hadden we verwacht hier vooral in religieuze toestanden terecht te komen, 

maar dat is zeker niet het geval. Er heerst een bijzondere sfeer en de be-

faamde Jacobsschelp is meer dan een toeristisch symbool. Hier verbindt 

het mensen uit alle lagen van de bevolking. Mensen die om uiteenlopende 

persoonlijke redenen de soms vele kilometers naar Santiago hebben afge-

legd. Ook wij voelen ons een beetje verbonden met degenen die hier met 

schelp, rugzak en stok rondlopen. Weliswaar hebben we niet gewandeld of 

gefiets, maar de tocht over de weerbarstige Golf van Biskaje was toch ook 

bijzonder, vinden we zelf.

Weer terug in La Coruña belanden we in een cultureel historisch feest waar 

eten, muziek en drank de boventoon voeren. Met moeite vinden we een 

plekje aan één van de lange tafels en we vergrijpen ons aan lokale gerech-

ten waarbij we in een aloude valkuil stappen: onze oogjes zijn groter dan 

onze buikjes. In ieder geval stappen we de volgende dag weldoorvoed in 

het vliegtuig naar huis. Over een paar weken beginnen we aan de laatste 

etappe naar Portimão.

Weerberichten Spanje
• www.latestmarineweather.com
• www.aemet.es

nAdAt we lA coruñA veilig hebben bereikt, 
kmen we onze beloFte nA. we gAAn kAArs-
jes brAnden in sAntiAgo de compostellA. 
we zijn niet de enigen, en nA AnderhAlF uur 
wAchten mogen we eindelijk nAAr binnen.

http://www.latestmarineweather.com
http://www.aemet.es
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Cherbourg - La Coruña

Nadat we de haven van Cherbourg 
verlaten, varen we iets noordelijker 
dan west richting Falmouth. 
Afstand: ongeveer 140 NM.

Vanuit Falmouth zeilen we met een 
ruime bocht om Bretagne. Daarna 
verleggen we onze koers richting La 
Rochelle. Afstand: ongeveer 350 NM.

Als we de Franse kust achter ons 
laten, kunnen we in een vrijwel rechte 
zuidwestelijke lijn naar La Coruña 
varen. Afstand: ongeveer 360 NM.

Havens
• Cherbourg - www.portchantereyne.fr
• Falmouth - www.falmouthhaven.co.uk
• La Rochelle - www.portlarochelle.com
• La Coruña - www.northwestmarinas.com

Toerisme
• Cherbourg - www.cherbourgtourism.com
• La Rochelle - www.larochelle-tourism.com
• La Coruña - www.tourismspain.org
• Santiago de Compostella - www.santiagoturismo.com

Transport
• Trein naar Santiago - www.renfe.com
• Vluchten - www.vueling.com
• Trein Frankrijk - www.sncf.com

Vervolg van de tocht
In deel drie een verslag van onze tocht 
van La Coruña naar Portimão.

de mArkAnte toren vAn de 
hAvendienst in lA coruñA.

muziek en voorAl veel eten tijdens de 
Festiviteiten in lA coruñA.

http://www.portchantereyne.fr
http://www.falmouthhaven.co.uk
http://www.portlarochelle.com
http://www.northwestmarinas.com
http://www.cherbourgtourism.com
http://www.larochelle-tourism.com
http://www.tourismspain.org
http://www.santiagoturismo.com
http://www.renfe.com
http://www.vueling.com
http://www.sncf.com

