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En toch, ondanks die prachtige Schokker waar-
mee 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 klas-
sieke lijn. Het onderhoud aan onze stalen Schok-
ker die in prima conditie was en dat ook wilden
houden, nam veel tijd in beslag. Ik deed het met
veel plezier en toewijding, maar zag er na ver-
loop 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, prachti-
ge dagen en ervaringen die ik ook graag wilde
delen met mijn
vrouw Anneke. Zee-
zeilervaring 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 Cux-
haven 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
maakten, verliep prima en zo kregen we meer en
meer het 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,
in de ons gegeven tijd van maximaal vier weken
zomervakantie, Denemarken überhaupt haal-
baar 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 Oost-
zee 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
het 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 Schok-
ker 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 kwa-
men we niet verder dan Juist. Als zeilers zijn we
gewend te gaan met de wind en de omstandighe-
den. Forceren en risico’s nemen die je niet aan-
kunt heeft geen zin. Sterker, het 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. Tijdens een vakantie met zijn tweeën
hadden we die niet beschikbaar.

Zo kwam bij ons de gedachte 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 Lemmer -
aak te gaan zoeken en dan toch maar weer niet,
dat onderhoud nietwaar. We verdiepten ons in
alles wat maar een kimkiel of ophaalbare kiel
had én de mogelijkheid had om tochten buite-
nom te maken. Uiteindelijk was daar opeens de
Wanderer, een stoer schip (net als de Schokker)
met een prachtige door Martin Bekebrede opge-
zette 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 polyes-
ter uitvoering van 31 ft in aanbouw was in visser-
man uitvoering. Wij voelden toch meer voor een
uitvoering à la Wanderer en tja die was er ‘nog’
niet, althans niet in de maat van 31 ft, polyester
en daarmee meer binnen het gestelde budget. De
afspraak werd gemaakt dat zodra de mallen daar-
voor beschikbaar waren Chiel contact op zou

nemen. Vooruitlopend daarop deden wij de Wad-
denjoffer 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 uitein-
delijk zeiden dat dat misschien ook maar het
beste is. 
In de volgende aflevering zal ik uitgebreid op het
varen met onze nieuwe Noordkaper in gaan.
(Wordt vervolgd)

Tekst en foto’s Cees Schilp

Keuze schip

Van Schokker naar Noordkaper
Het is maart 2008 als ons nieuwe schip een Noordkaper 31 Cabin bouwnummer drie genaamd Noords-
vaarder wordt afgeleverd in Ter Herne. De jaren daarvoor hebben we prachtige tochten gemaakt met
onze 9.84 m Vreedenburgh Schokker Waddenjoffer, gebouwd door Westerdijk in 1982. (SdZ 2002.10). 
‘s 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. 

Cees Schilp op de steiger naast zijn schokker.

De schokker en de Noordkaper.
Een totaal ander concept.


