Een bewogen dag van Stavoren naar Bolsward,
De elfsteden week, dit jaar deden wij, kano
vereniging Natsec, voor de derde maal mee
met de 11 persoon Canadees (de C11) van
onze vereniging uit Vlaardingen.

Tijdens de Elfstedentocht is het vaak
afzien zeker de eerste twee dagen door de
tegenwind vanuit Leeuwarden naar IJlst en
over de meren bij Sloten en Stavoren.
Vanaf de derde dag gingen we richting het
noorden met uiteindelijk de wind in de rug
een mooie dag langs Hindelopen en
Workum naar Bolsward.

Het surfen op de hekgolf van het schip
ging als de brandweer, “hoe hard gaan we”
het antwoord ging verloren in het gebrul
van de motoren, de kapitein had er
duidelijk schik in zo’n grote “sloep” mee te
sleuren. Door de ruim tien jaar ervaring
met de C11 zagen wij ook geen gevaar tot
dat de schipper iets gas terugnam en toen
zijn boeggolf toch hoger bleek dan onze
voorpunt. Dit tezamen met onze open boot
en de door de hulp van het schip bereikte
snelheid deed de C11 in een fractie van een
seconde vollopen en kapseizen. En ja hoor
daar lagen de 8 bemanningsleden van de
C11 te zwemmen in het toch nog lekkere
water van de Dijkvaart.
In tegenstelling tot de illustere voorgangers
van de C11 bleek de boot inderdaad niet te
zinken maar bleef met een vrijboord van
toch één centimeter drijven. Deze test
wilde we altijd nog een keer uitvoeren!

Hoewel Bolsward onze favoriete
overnachtingplaats is, bleek dat het kanaal
van Workum naar Bolsward toch bijna het
Waterloo van de C11.
Eigenlijk hadden we beter moeten weten,
de geschiedenis kent vele gelijken, boten
die onzinkbaar werden geacht De Titanic
De Bismark en ook de Natsec C11 stuk
voor stuk onzinkbare schepen tot dat de
omstandigheden zodanig zijn dat de
ontwerpcondities toch verkeerd bleken
gekozen.
Het bleek bij de C11 geen ijsberg of een
vijandig schip te zijn maar een schip wat
ons op de Dijkvaart min of meer hielp om
het saaie stuk zo snel mogelijk te kunnen
afsluiten om zo meer van de gastvrijheid
van Bolsward te kunnen gaan genieten.

Al snel werd er van diverse kanten hulp
aangeboden Fokke en Gert waren al snel
ter plaatse de boot dreef nog onderste
boven maar was in een mum gedraaid en
kon het leeg maken beginnen, een andere
boot gaf ons een emmer waardoor het
hozen een stuk sneller ging binnen 5
minuten was het sein boot meester gegeven
en nadat we ook de 3 vissen uit de C11
hadden geschept, konden we de tocht
hervatten.

De Juliana, de boot van de voorzitter van
de Meeuwen had 2 van onze opvarenden
die wat meer last van de kou hadden
meegenomen (waarvoor nog onze
hartelijke dank) zodat we met de
resterende 6 in een sneltreinvaart naar
Bolsward vertrokken voordat we Bolsward
bereikten was het droog proces al
begonnen. In Bolsward hebben we onze
WigWam,

Echter; buiten onze vlaggen van de 2
eerder gevaren tochten, een fleece trui en
een zitje bleek ook de camera van de
stuurman te zijn verdwenen, ter plekke was
de modder zodanig dat we geen van deze
items hebben kunnen terugvinden.
Een heel verlies, maar de emotionele
schade is nog groter, alle foto’s die in de
voorgaande dagen zijn geschoten zijn met
de camera in de diepte verdwenen.
Daarom de vraag aan een ieder die onze,
toch wel herkenbare blauwe C11,
gefotografeerd heeft graag zijn foto’s te
mailen naar C11@natsec.nl of
ruud@natsec.nl
De eerste foto’s zijn reeds al gestuurd door
Fokke en Gert waarvoor bedankt.
Dankzij de enthousiaste en complete
organisatie van dit evenement, daarbij
opgeteld de ideale kampeerplek van, voor
Natsec, “de” stad Bolsward, de chinees en
wat vloeibare streekproducten van
Friesland konden we deze ervaring
verwerken en de laatste 3 etappes van de
tocht met succes afronden.
De Elfsteden week een perfect
georganiseerde tocht waar we met plezier
aan terug denken, en in 2011 zijn we weer
van de partij.

die het ongeluk had meegemaakt, opgezet
en alle lijnen waren in gebruik om onze
kleding te drogen maar ook de stempel
kaarten en diverse portemonnees waren nat
geworden zodat er zelfs euro biljetten aan
de drooglijn hingen.
Geholpen door het zonnige weer en de
aanhouden zuidenwind was voor het vallen
van de avond onze uitrusting net zo droog
als toen wij van start gingen.

WSV de Meeuwen bedankt, namens de
deelnemers van Natsec.

