
Van Schokker naar Noordkaper, naar Denemarken. 
 
 
Het is maart 2008 als ons nieuwe schip een Noordkaper 31 Cabin bouwnummer drie 
genaamd “Noordsvaarder” wordt afgeleverd in Ter Herne. De jaren daarvoor hebben we 
prachtige tochten gemaakt met de 9.84 mtr Vredenburgh Schokker “Waddenjoffer” gebouwd 
door Westerdijk in 1982. [spiegel der zeilvaart nr.10 2002]. Zomers waren we veelal te 
vinden op het IJsselmeer de Nederlandse en later Duitse Wadden. Vanuit Medemblik onze 
thuishaven zijn de wadden ook voor een lang weekend prima te bezeilen.  
 
En toch, ondanks die prachtige Schokker waarmee we zeilden wilden we overstappen naar 
een ander schip, een Noordkaper. De redenen waren divers en pendelen van minder 
onderhoud naar verder gelegen horizonten en liefde voor de klassieke lijn.    
Het onderhoud aan onze stalen Schokker die in prima conditie was en we ook wilden houden 
nam veel tijd in beslag. Ik deed het met veel plezier en toewijding maar zag er na verloop 
van tijd tegenop.  
Het verlangen naar verre horizonten speelde ook mee. Als opstapper ben ik diverse keren 
met vriend Ron op zijn 33ft Westerley kimkieler naar Denemarken gezeild. Limfjord, 
Oostzee, prachtige dagen en ervaringen die ik ook graag wilde delen met mijn vrouw 
Anneke. Zeezeilervaring had ze niet en het leek ons verstandig eerst uit te proberen of de 
wens wel in balans was met de keuze. Ter voorbereiding op de te maken keuze zijn we dan 
ook beide als opstapper meegevaren met vriend Ron van Cuxhaven terug naar Hoorn. Een 
absolute aanrader als je samen met je partner voor een dergelijke keuze staat. De tocht over 
zee, die we in één keer maakte, verliep prima en zo kregen we meer en meer de idee op 
eigen kiel naar Denemarken te varen.   
 
De volgende stap was te bezien hoe we zeilend, onder de Duitse Waddeneilanden door, ons 
doel de oversteek van de Duitse bocht naar Deense wateren konden bereiken. We wilden 
weten of we in de ons gegeven tijd van maximaal vier weken zomervakantie Denemarken 
überhaupt haalbaar was. We wisten uiteraard dat dit sterk weersafhankelijk was maar we 
wilden ook weten hoe de ervaring met de Schokker zou zijn. Het is niet lastig te constateren 
dat je op de Oostzee wel veel Nederlandse vlaggen aan een scherp jacht ziet hangen maar 
niet zoveel platbodems ziet met een Nederlandse vlag en zeker niet van het formaat van 
onze Schokker. 
 
Zo vertrokken we voor een vakantie van vier weken met de Waddenjoffer naar het Duitse 
wad. De ervaring in de aanloop naar Borkum vanaf het oostelijk wad bij een aanschietende 
zee en net afgaand water in een stevige zes beaufort uit ZO bevielen niet zo goed. We 
kwamen aan in Borkum, maar niet heelhuids. Voordat ik het roer uit handen gaf om het zeil 
te strijken voor de aanloop, liep ik al twee keer uit het roer. Anneke had te veel moeite om de 
dubbel gereefde Schokker op de wind te houden, terwijl ik met beide benen om de mast op 
het voordek probeerde fok en grootzeil naar beneden te krijgen en vast te zetten. Een 
dubbele liesbreuk en een deuk in het vertrouwen was het gevolg. Het was ruig weer, te ruig 
voor de Schokker en uiteindelijk voor ons. De dagen daarna bleef het stevig waaien en 
kwamen we niet verder dan Juist. Als zeilers zijn we gewend te gaan met de wind en de 
omstandigheden. Forceren en risico’s nemen die je niet aankunt heeft geen zin, sterker is 
onverstandig. Wilden we plezierig en ontspannen zeilen dan was dat met de Schokker tot 
maximaal vijf Bft. Daarboven kan en hebben we ook zeker gedaan maar een extra stel 
handen was dan wel heel erg welkom, en ja op een vakantie met zijn tweeën hadden we die 
niet beschikbaar.   
 
Zo kwam het bij ons in gedachten om naar een ander schip uit te gaan kijken.   
In de waddenhavens keken we naar Ovnis, Feelings en wat al niet meer. Dan besloten we 
weer naar een Lemmeraak te gaan zoeken en dan toch maar weer niet, dat onderhoud 
nietwaar. We verdiepten ons in alles wat maar een kimkiel, ophaalbare kiel had en de 



mogelijkheid om tochten buitenom te maken had. Uiteindelijk was daar opeens de Wanderer, 
een stoer schip [net als de Schokker] met een prachtige door Martin Bekebrede opgezette 
klassieke lijn, een Noordkaper 34.  
Prachtig, maar veel groter dan de Schokker en in staal. Chiel de Zeeuw die dit schip op de 
markt zet kon melden dat er inmiddels ook een polyester uitvoering van 31 ft in aanbouw 
was in visserman uitvoering. Wij voelden toch meer voor een uitvoering à la Wanderer en tja 
die was er ‘nog’ niet, althans in de maat 31 ft, polyester en daarmee meer binnen het 
gestelde budget. De afspraak werd gemaakt dat zodra de mallen daarvoor beschikbaar 
waren Chiel contact op zou nemen. Vooruitlopend daarop deden wij de Waddenjoffer in de 
verkoop. Toen we deze aan het einde van de zomer van 2007 verkochten en ondanks dat 
het schip waar we erg naar uitkeken nu binnen bereik kwam viel het afscheid van de 
Waddenjoffer zwaar. Ze zeilt nu op de Zeeuwse wateren ver uit ons blikveld, waarvan we 
uiteindelijk zeiden dat dat misschien ook maar het beste is.  
 
 
Deel 2. 
 
In het voorgaande deel kwam het zeilen met de 9.84 mtr Vredenburgh Schokker 
“Waddenjoffer”  als ook de veranderde keuze van schip en de reden voor dat  besluit aan de 
orde.  
In dit deel wordt nader in gegaan op de bouw van de Noordsvaarder.  
 
Na de verkoop van de Schokker konden we Chiel de Zeeuw van NAZ bellen om een 
afspraak te maken in Harlingen. We hadden op de klassieke schepenbeurs als eens een 
Noordkaper 31 Visserman en wederom een Wanderer 34 bekeken. Het schip van onze 
keuze De Noorkaper 31 Cabin stond op stapel maar bouwnummer 1 was nog niet in 
Nederland. Dit schip had ook de zeilvoering die wij ambieerden, een kottergetuigde NK31C. 
In Harlingen bespraken we eerst nog de vragen die we hadden naar aanleiding van de 
bouwbeschrijving. Vragen over gebruikte materialen, huiddikte van het polyester, dikte van 
de kielbalk, montage van de wandputtings, uitleg over het ophaalsysteem van het zwaard 
enz. enz.  We wilden zekerheden halen. Zekerheden omdat we ons bewust waren dat we 
kozen voor een schip en werf dat zich nog niet kon beroepen op veel gebouwde voorgangers 
van dat type. Wat hielp bij de keuze was de gerenommeerde naam van Martin Bekebrede 
die onder het ontwerp stond. Maar, met alle respect voor de ontwerper, dat zegt nog niets 
over de gebruikte materialen en toegepaste componenten als beslag, verlichting, gewenste 
boiler en verwarming e.d. daarvoor was NAZ verantwoordelijk. We realiseerden ons en dat 
voelde Chiel ook wel goed aan, dat we op het punt van aanschaf stonden van een schip in 
ontwikkeling en bovendien gebouwd zou worden in Turkije waar we niet om de vier weken 
even konden gaan kijken hoe de bouw verliep.   
 
 
Op basis van de antwoorden en ruimte die we kregen om onze eigen ideeën in te brengen 
besloten we tot een proefvaart met bouwnummer 1 die inmiddels in Nederland was 
gearriveerd. Daarna zouden we een beslissing nemen. Anderhalve week later was het zover. 
Een mooie omgeving, prachtig weer, stevige wind en met voldoende ondiepte voeren we de 
proefvaart op de Fluessen. We waren verrast. De binnenruimte was aanmerkelijk meer dan 
in de Schokker van gelijke lengte. We hadden slechts de Noordkaper 31 Visserman 
uitvoering tot nu toe als referentie maar nu in de 1e Cabin uitvoering hadden we voor het 
eerst goed zicht op de werkelijke ruimte. Ook het zeilgedrag en de stabiliteit beviel ons. Ze 
zeilde rustig,  reageerde niet heftig op vlagen en slechts met ingetrokken zwaard voelde je 
dat het roer wat van die functie over ging nemen. Het stuurde iets zwaarder maar van driften 
was geen sprake. Ze stuurde ook onder die condities mooi recht door het water.  
We zetten naast de eerder uitgerolde kluiver nu ook de stagfok bij. Merkbaar was dat de 
beide fokken, kluiver en stagfok als werkpaarden van het  schip fungeerden. Eerlijk is eerlijk 
we voeren op met een Marieholm die hoger aan de wind kon zeilen, maar wij doken zonder 



probleem met meer snelheid onder hem door. Op de terugweg naar de Galamadammen 
draaide de brug [die tijd is inmiddels voorbij] hetgeen inhield dat we met meerdere schepen 
met kop op wind lagen te wachten en draaien. Ook nu was het verschil met de Schokker te 
merken die zodra de wind maar even vat kreeg op de kop, doorzwaaide. Nu met het 
midzwaard neer was de manoeuvreerbaarheid eenvoudiger.  
Een paar keer tijdens de proefvaart zochten we elkaars blikken, wisselden van roerganger 
en keken elkaar weer eens aan. Was dit het nu of waren er nog vragen?  We waren op weg 
naar een beslissing. 
We namen afscheid van Chiel met de mededeling dat we een goed beeld hadden van de 
zeileigenschappen, de kwaliteit van de betimmering en de afwerking, dat we het zouden 
bespreken en sloten af met; “we nemen nog contact met je op. Lekker zuinig dus. We waren 
om, we waren enthousiast, we wilden het en we zeiden het niet…..terug. Beste Chiel, je hebt 
een Noordkaper verkocht, kom op we gaan wat drinken, op het terras om het te vieren. 
 
23 september 2007 de bestelling is een feit. We hebben tijdens de proefvaart heel wat 
interieur foto’s gemaakt. Op de daarvan gemaakte A4 prints hebben we aangegeven hoe wij 
de uitvoering van de betimmering wilden hebben. Chiel reist elke pakweg vier a drie weken 
af naar Turkije om op de werf de vorderingen te beoordelen. Van die bezoeken, maar ook 
tussendoor, worden foto’s gemaakt die wij dan weer om de drie à vier weken toegezonden 
krijgen. Oh wonder van het internet en  e-mail. Zo krijgen we een prachtig overzicht van de 
vorderingen en nog beter zicht op de details die bij de aanbouw van belang zijn. 
We zien zo de romp ontstaan, het plaatsen en lamineren van de hoofdschotten, de 
samenstelling van de romp en dekdelen de zwaardkast en de doorvoer voor de as waaraan 
het zwaard draait en dan ook het ontstaan van het door ons gewenste interieur. Het 
aanbrengen van de wegeringlatten die het schip de door ons gewenste klassieke uitstraling 
geven maakt ons enthousiast over de afwerking.  
Zodra een van ons, eerder dan de ander,  ziet dat er weer foto’s binnen zijn bellen of sms’en 
we dat direct door. Het is half januari als het enthousiasme dermate toe neemt dat we 
besluiten een lang weekend naar Istanbul te gaan en op maandag de werf te bezoeken. Als 
we arriveren is de Noordsvaarder in de afbouwfase, nog twee a drie weken en ze gaat op 
transport. We krijgen een rondleiding op de werf en zien dat alle onderdelen ter plekke 
gemaakt worden. Voor de gaffelgetuigde schepen worden de rondhouten in eigen beheer 
gefabriceerd. Maar ook al het RVS werk als boegspriet en bolders is handmade in Istanbul. 
Goed ook is de fasering in de bouw te zien. Ook is goed  te zien dat er anders wordt gewerkt 
in Turkije dan, om maar eens wat te noemen op de Hanse werf in Greifswald. Het is geen 
productiehal en ook het machinepark is van een andere orde.  
 
Half februari ontvangen we het bericht en de foto’s dat de Noordsvaarder op transport [als 
deklast op een kustvaarder] is gezet naar Antwerpen en vandaar per dieplader verder zal 
gaan naar Terherne. De verwachtte aflevering is 1e helft Maart. Het begint nu echt te 
kriebelen.  
Waar de meeste watersporters zich opmaken om bij de eerste mooie dagen aan het 
onderhoud te beginnen volgen wij in gedachten ons schip via de zee van Marmaris, 
Middellandse zee, Golf van Biskaje door het kanaal naar Antwerpen. En dan, ja hoor op 10 
maart komt de verlossende mail:  
 
Van: NAZ-schepen  
Bijlage: 3 foto’s 
Onderwerp: Noordsvaarder in Nederland,  
 
Beste Cees en Anneke,  
 
De Noordsvaarder is in Terherne, de boot heeft de reis zonder schade doorstaan. Vandaag 
is Auke de Groot begonnen met het inmeten van de tuigage enz. enz.   
Groet, Chiel 



Wij natuurlijk de dag daarop naar Terherne. Heel koud, heel nat maar dat maakt ons niet uit, 
ze lag er in bijna volle glorie. De week daarop zes maanden na het verlenen van de opdracht 
was de proefvaart en overdracht, ons eerste zeilseizoen met de Noordsvaarder kon 
beginnen.  
 
      
  
   


