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Hans Beerman (85) zeilt al 45 jaar met de Stampede, 
een Rustler 31. Zijn boot ligt bij Zeilvereniging het Y in 
Durgerdam.
Een huis of een boot moest het worden. Maar Hans 
wist het eigenlijk al. De Engelse Rustler 31, die lag 
te lonken in Hellevoetsluis, had zich al vastgezet in 
zijn hoofd. De Engelsman die zijn Rustler 31 te koop 
aanbood, kon er niet voor niets 
zo moeilijk afstand van doen. 
Het was niet zomaar een boot, 
maar een heel speciaal type. 
“Oerdegelijk. Hij weegt 6,5 
ton. Onder de gestroomlijnde 
kiel zit 2.500 kilo lood-ballast. 
De boot is stabiel en sterk, 
alsof je op een veerboot zit. 
Tegenwoordig heeft iedereen 
van die polyester bakken met 
alle comfort. Eenheidsworst, 
zoals je die overal tegenkomt op 
het water. Deze boot is anders”, 
vertelt Hans. Samen met zijn 
vrouw besloot hij vijfenveertig 
jaar geleden de Rustler 31 te 

kopen. Hun vijfde boot en de grootste die ze tot dan toe 
hadden gehad. 

‘Ik raak nooit in paniek’
Hans zeilt al sinds zijn veertiende. 

“Eerst bij de Nieuwe Meer en 
later bij Durgerdam. Zakje 

brood in mijn kraag, 

De meeste Nederlanders blijven deze zomer in eigen land; voor velen een goede 
reden om een boot te kopen en er zo op uit te trekken. Dat ons mooie Nederland 

veel te bieden heeft op en aan het water, laten André van Duin en Janny van 
der Heijden weer zien in ‘Denkend aan Holland’. Aanleiding om met drie 

fervente watersporters te praten over hun ervaringen met de boot.

zodat het niet nat werd. Zelf raakte ik doorweekt. Het 
was één groot waterballet. Vraag me niet hoe, maar we 
kwamen altijd aan. Ik herinner me dat we eens vastliepen 
aan de grond bij Makkum. Iedereen was in paniek, 
maar ik zei dat ik eerst even ging plassen. Dat heb ik 
mijn leven lang moeten horen. Ik blijf altijd rustig. Er stak 
eens onverwacht een harde wind op toen ik een spinaker 

van vijftig vierkante meter 
had gehesen. Ik dacht dat 
het windstil zou blijven, 
maar het weer sloeg om. 
Op zo’n moment maak 
ik eerst een paar mooie 
foto’s. Daarna ben ik een 
halfuur bezig geweest om 
in mijn eentje het zeil naar 
beneden te krijgen.”
Met zijn vrouw en twee 
dochters bracht Hans veel 
vakanties op de boot door. 
“We zijn onder meer naar 
Zuid-Engeland, België en 
Frankrijk geweest. Bij slecht 
weer zat mijn vrouw in de 

kajuit om de kinderen bezig te houden en de eeuwige 
vraag ‘hoe lang duurt het nog?’ te beantwoorden. Ik 
moest buiten blijven om de zaak gaande te houden en 
op te letten.” 

‘Ik klim nog de mast in’
Meerdere keren per week is Hans bij  
Zeilvereniging ’t Y in 

NIET NAAR HET BUITENLAND DEZE ZOMER?

DAN NEMEN WE TOCH 
DE BOOT! Durgerdam te vinden. “Een boot is niets voor luie 

mensen. Het is een ‘werkhuis’ dat nooit af is. Ik doe 
bijna alles zelf en klim gerust nog in de mast om die te 
schilderen. Eenmaal boven takel ik mijn gereedschap 
omhoog.” Hans en zijn vrouw gaan nog altijd met de 
boot op vakantie. “Mijn vrouw zeilt dan niet meer mee, 
omdat ze wat minder mobiel is. Zij gaat met de trein 
naar Zeeland en ik over zee. Vervolgens varen we rustig 

over de Oosterschelde. Dat is meer kamperen op de boot 
dan sportief zeilen, maar ook leuk.”
Hans zeilt daarnaast vaak alleen op het IJsselmeer. 
“De boot is single-handed en uitgerust met zowel een 
windvaan als een elektrische zelfstuurinrichting, dus dat 
gaat prima. Vorige week ging ik er nog op uit. Een dikke 
windkracht vijf. Zo mooi om het water aan weerszijden 
van de boeg te zien schuimen!” 

 ‘EEN BOOT IS NIETS VOOR LUIE MENSEN’

Henk (72) en Henny ter Velde (72) 
varen in Nederland op hun 
Jeanneau Aquila 29. De zeilboot 
ligt bij watersportvereniging De 
Eendracht in Spakenburg.
‘Zigeuners op het water’, noemen 
Henk en Henny zichzelf weleens. 
“We willen niet aan één plek 
gebonden zijn. Het liefst zwerven 
over het water van plek naar plek”, 
vertelt Henny. Henk knikt: “Van drie 
weken op een camping zou ik gek 
worden. Net als van het bos.  
Ik hou van de vrijheid van het 
water en van me af kunnen kijken, 

een horizon zien. En als we het 
ergens wel gezien hebben, gaan 
we weer verder.”

‘De fietsen gaan mee’
Henk en Henny kochten hun eerste 
boot van vier meter in 1983. “Elke 
zomer gingen we daarmee een 
maand weg met onze dochter. 
Later hebben we deze grotere boot 
gekocht. Die is beter aangepast op 
mijn twee kunstknieën, omdat de 
binnenruimte wat hoger ligt.” 
Vroeger zeilden Henk en Henny ook 
wedstrijden, nu doen ze het rustiger 

aan. “We blijven alleen 
op de binnenwateren 
en het IJsselmeer. Voor 
onderweg nemen we onze 
elektrische vouwfietsen 
mee om de omgeving te 
verkennen. Als het hard 
waait of regent, draaien 
we ons nog lekker 
een keer om. Steekt er 
onderweg een stevige 
bries op, dan doen we 
een zeil minder. Je wordt 
toch ouder en daar moet 
je rekening mee houden.” 

Deze zomer willen Henk  
en Henny met de boot op  
vakantie naar Friesland. 
“Waarschijnlijk gaan de 
kleindochters dan ook mee. De ene 
helpt graag met sturen, de andere 
gaat vaak meteen met haar iPad 
de kajuit in. Dan roepen we nog 
wel: ‘Kijk eens hoe mooi het buiten 
is.’ Even steekt ze haar hoofd om 
de hoek en zegt: ‘Oja’, om weer 
verder te gaan op haar scherm”, 
lacht Henny. 
 
Gezellig babbeltje maken
Soms zitten Henk en Henny ook 
gewoon in de jachthaven van 
Spakenburg op de boot, zonder 
uit te varen. “We wonen hier 
vlakbij. Als in onze tuin een 
harde noordenwind staat en veel 
schaduw is, gaan we lekker op 
de boot in het zonnetje zitten. Er 
zijn hier veel mensen van onze 
leeftijd waar we een babbeltje 
mee maken. Laatst nog lagen we 
in Harderwijk met de boot naast 
allemaal kennissen van ons. Dat 
was happy hour op anderhalve 
meter afstand!”

 ‘HET LIEFST ZWERVEN WE VAN PLEK NAAR PLEK’

• Vanaf maandag 3 augustus • Elke week rond 21.25 uur op NPO 1

André van Duin en Janny van der Heijden zijn ‘coronaproof’ op pad gegaan voor een 
nieuw seizoen van het populaire programma ‘Denkend aan Holland’. Met hun motorjacht 
en teckel Nhaan aan boord doen ze weer bijzondere plekjes aan.
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Joke Koelewijn-Vink (63) en Arthur Koelewijn (65) hebben 
sinds 2003 een motorboot. Eerst een Doerak van 6,5 
meter en sinds vijf jaar een Boarnstreamvlet van 9,5 
meter. Hun boot ligt in Warmond aan de rand van de 
Kagerplassen.
Joke en Arthur begonnen als fanatieke zeilers bij 
Zeilvereniging Noordwijk. “Onze kinderen zeilden 
ook. Het is ze met de paplepel ingegoten. Jaren 
hebben we dat met het gezin gedaan, totdat mijn man 
een hernia kreeg. Vanwege die rugklachten moest hij 
noodgedwongen stoppen. Toch bleef het vaargevoel  
bij ons. We haalden allebei ons vaarbewijs en kochten 
een motorboot, een Doerak. Daar gingen we regelmatig 
mee op vakantie.”

‘De boel de boel laten’
In 2015 ruilden Joke en Arthur de Doerak in voor een 
Boarstremvlet, een iets grotere boot waarin ze meer 
bewegingsruimte hadden. “Sinds mijn man met pensioen 
is, gaan we nog vaker weg. Varen is zo ontspannend.  
Je kunt lekker de boel de boel laten. Op de boot 
hebben we een fietsenrek, zodat we ook met onze 
elektrische fietsen op pad kunnen. Laatst zijn we nog 
naar Purmerend gevaren en vandaaruit naar Volendam 
gefietst. We vinden het heel prettig om in Nederland te 
vertoeven. Het is er zo onwijs mooi!”

‘Met volle teugen genieten’
Joke maakt zich tijdens hun vaartochten bovendien 
nog sterk voor een goed doel. Zij is sinds twee jaar 
vrijwilligster bij Stichting Vaarwens. “Ik ga in de 
havens langs de boten met een collectebus en de 
Vaarwensvlaggetjes. Die kunnen mensen kopen en op 
hun boot bevestigen. Afgelopen weekend haalde ik 
nog 300 euro op! Ik vind het belangrijk om me hiervoor 
in te zetten en zo het nuttige met het aangename te 
combineren.”
Ook deze zomer zullen Joke en Arthur weer veel op de 
boot te vinden zijn. “We gaan onder andere onze dochter 
en kleinkinderen bezoeken die op de camping in Friesland 
staan en zullen overal weer met volle teugen genieten.”

De vraag naar gebruikte zeilboten in het lagere segment is door de 
coronamaatregelen sterk gegroeid. Boten zijn nauwelijks aan te 
slepen, merken botenbouwers, -verhuurders en -verkopers. Normaal 
gesproken worden gemiddeld tien boten per week verkocht, de 
afgelopen tijd waren dat er dertig. Vooral open boten en kleinere 
boten tot vijf meter zijn erg in trek. Daarnaast is er meer vraag naar 
nieuwe boten en jachten rond de veertig- à vijftigduizend euro veel. 
Opvallend is dat bij de kopers ook veel nieuwe watersporters zitten. 

Door de coronamaatregelen gaan mensen op zoek naar een 
andere manier van vakantievieren. Zij investeren in een 

eigen boot of ze knappen hun boot op. Aanbieders van 
zeilvakanties en groepsreizen per boot hebben het 

daarentegen moeilijk.

 ‘VAREN IS ZO ONTSPANNEND!’

Run op tweedehands zeilboten en jachten
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