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VAARBESTEMMING

In een snelle zeilboot door Friesland trekken en overnachten in roman-
tische Bed & Breakfasts aan het water. Femmie Goudswaard en Erik van 
den Berg koersten met een gehuurde Keus 22 langs deze fijne combi-
natie van Boot, Bêd & Brochje en kwamen herboren terug.

TEKsT: FEmmIE Goudswaard // FoTo’s: ErIK van dEn BErG En rIchard dE JonGE
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Kan het mooier? Met een snel en wendbaar bootje 
Friesland doorkruisen. Dagenlang scherend langs 
uitbundig begroeide oevers. Omringd door sierlijk 
voor de boeg wegduikende futen, schitterende ver-
gezichten en eindeloos blauwe zomerluchten. Samen 

op stil water en in romantische Bêd & Brochjes even helemaal op 
verhaal komen. Dat was de droom en die kwam ook uit. Maar op 
de eerste ochtend van onze BBB-tocht is de realiteit op een onstui-
mig Slotermeer toch net even anders. Niet voor herhaling vatbare 
kreten van frustratie klinken regelmatig hartgrondig op uit onze 
gehuurde Keus 22. Het is lang geleden dat ik met Erik in een snelle, 
open boot met zes beaufort en net iets te veel zeil op knobbelig 
water aan de wind voer. En dat is goed te merken. Hoppa, daar 
schiet ik alweer onelegant op mijn kont van de hoge naar de lage 
kant, met een bepaald onzachte landing als gevolg die bijna in het 
water eindigt. Uiteraard krijg ik daarop vernietigend commentaar 
van Erik die niets begrijpt van zoveel onhandigheid. Kortom: de 
sfeer aan boord is de eerste paar uren onderweg van Balk naar 
Gaastmeer nog even verre van sereen.

Beginnersfoutjes

In Woudsend leggen we na het passeren van de brug, ‘uitgewaaid’ 
aan bij Café De Watersport. Uit de wind in een knaloranje zitzak op 
het terras genieten we met een kop dampende cappuccino van de 
steeds krachtiger optredende zon. Ik voel mijn spieren hier en daar 
al zachtjes protesteren door het intensieve gebruik van vanochtend. 
Mijn gezicht blijkt ondertussen niet alleen hoogrood van inspan-
ning. Vergeten waterproof  factor 50 te smeren toen we ’s morgens 
in alle vroegte in halfbewolkte omstandigheden vertrokken. Met 
recht een beginnersfout. Net als niet meteen drie riffen steken als 
de wind en het wennen aan een snel reagerende boot daarom vra-
gen. Maar na het bedwingen van de vlagerige Woudsender Rakken 
gaat alles meteen een stuk beter. Met ruime wind spuitend over 
het Heegermeer, ontdekken we pas echt waar onze Keus 22 zijn 
toevoeging ‘Fun’ aan dankt. Wat een ongelooflijk leuk speelgoed 
is dit! We hebben bovendien even volop de ruimte om de boot op 
alle mogelijke manieren uit te proberen. Om beurten hanteren 
we de joystick en hangen ver over het water. De opvarenden van 

Bêd & Brochje
de in deze reportage bezochte adressen zijn: 

Attema-sate, Yntemapolder 2, Gaastmeer (www.attema-sate.nl)

Bloemerstee, Ballingbuer 14, Goingarijp (www.bloemerstee.nl)

stedswâl, Kapelstreek 222, sloten (www.stedswal.nl) 

meer Bêd & Brochje-adressen op www.bedenbrochje.nl

en www.weekendhotel.nl/nl/bed-and-breakfast/Friesland
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een groot motorschip richten massaal hun camera’s op ons. Zij zitten hoog en 
droog, maar wij hebben ongetwijfeld meer lol. Totdat we in Het Piel (what’s in 
a name?) voor Gaastmeer bijna in het riet belanden omdat we de buitenboord-
motor in de bun niet tijdig aan de praat krijgen. Dat ligt ongetwijfeld aan ons, 
want uiteindelijk lukt het zomaar ineens toch en kunnen we prachtig mooi 
voor de deur aanmeren bij Attema-Sate, een knots van een boerderij, onze 
eerste Bêd & Brochje-stek. 

De ‘Solderkeamer’ die we gereserveerd hebben bij eigenaresse Jolanda Reijn-
ders strekt zich uit over de gehele kop van de boerderij en is meer dan riant. 
In de hoogte is de kamer hier en daar echter wat beperkt door laaghangende 
balken, waar je tijdig voor moet bukken. Dat zorgt af  en toe uiteraard voor 
een lelijk woord. Dat gebeurt ook als ik ontdek dat mijn waterdichte tas toch 
niet zo waterdicht blijkt te zijn als beloofd en een deel van mijn (avond)kleding 
onderweg nat is geworden. Komen die balken toch nog van pas. 

stijf uit eten

Na een hete douche doezelen we weg op een kingsize maagdelijk wit bêd. Ram-
melende magen wekken ons tenslotte voor het diner bij de d’Ald Herberch aan 
de overkant. Wat stijfjes daal ik de steile zoldertrap van de Attema-Sate af. 
Inderdaad: Je wordt ouder mama, geef  het maar toe! Om half  tien ‘s avonds 
gaat het licht bij ons alweer uit en slapen we diep door tot aan het luxe ontbijt in 
de voormalige kaaskamer van de boerderij. Rond negen uur ‘s ochtends hijsen 
we ons wederom in onze zeilkleding. Het heeft iets van skipakken aantrekken 
op wintersport. We leven er hele dagen in. De wind is gelukkig afgenomen, 
maar warm is het niet. Dat wordt het echter vanzelf  als de zon weer doorbreekt 
en we moeten kruisen op de vele sloten en vaarten naar Goingarijp. Helemaal 
op temperatuur komen we bij het strijken (en vooral het weer zetten) van de 
mast om onder de vaste bruggen over de Jutrijpervaart en de Zoolse sloot door 
te komen. Later horen we dat deze klus relaxter te realiseren is met een paar 
man meer (er kunnen vijf  personen met de Keus 22 varen) en dat ontwerper 
Peter Keus overweegt om het strijken en zetten van de mast met een speciaal 
systeem te vergemakkelijken.

thuisgevoel onderweg

Aan het eind van de middag varen we de uiterst smalle, door hoge bomen 
omzoomde Lijkvaart bij Goingarijp op. Warrel, de hond van de Bloemerstee, 
ons tweede B & B-adres, speelt op de privésteiger voor ontvangstcomité. Hij 
heeft een stok in zijn bek die hij ogenschijnlijk per ongeluk voor ons in het 
water laat vallen. Hij kijkt er met zijn koppie scheef  heel zielig bij en dus vissen 
we de stok voor hem op. Later horen we dat hij die truc bij iedere bezoeker die 
over het water aankomt, uithaalt. Ineke Bloemers, de eigenaresse van de monu-
mentale Bloemerstee, ontvangt ons met verrukkelijke Ayurvedische thee in 
haar prachtige woonkeuken. Ze vertelt hoe ze de boerderij twaalf  jaar geleden 
kocht, precies een dag voordat ze erachter kwam dat die eigenlijk een bouwval 
was. En over hoe ze het gevaarte met behoud van veel van de oorspronkelijke, 
driehonderd jaar oude materialen heeft gesloopt en acht meter verderop eigen-
handig opnieuw opgebouwd. Knap, want het voelt helemaal authentiek. De 
details kloppen en alles zit goed in de verf. Maar Ineke is dan ook een perfec-
tionistische doener. In de winter, als er weinig gasten zijn op haar boerderij, 
werkt ze als verpleegkundige in derdewereldlanden. Recentelijk nog in India, 
vandaar waarschijnlijk de Yogi-thee. Achterin haar prachtige, lommerrijke 
tuin staat een houtgestookte hot tub waarin we onze stramme spieren kunnen 
ontspannen voordat we, na een heerlijk diner bij de Goingarijpse Klokkestoel, 
onze bedstee opzoeken. Het gaat ons dan ook zeer aan het hart om de volgende 
dag na een fantastisch ontbijt alweer afscheid te moeten nemen van Ineke en 
haar trouwe Warrel. We hebben ons echt thuis gevoeld bij hun. Ineke geeft 
ons voor we wegvaren nog snel wat aanwijzingen op de waterkaart. Dat is ook 

We komen helemaal op 
temperatuur  als we moeten kruisen

Lezen en app’en
Bij de anwB is het boekje 

Bed & Breakfast aan 

het water verschenen. 

In deze gids staan 100 

romantische B & B’s door 

heel nederland die direct 

aan het water liggen. In 

de natuur, maar ook in 

De boot
Femmie en Erik maakten hun 

tocht met de Fun-versie van de 

nieuwe snelle Keus 22. deze is 

onder meer voorzien van een uit-

schuifbare gennakerboom, Pentax  

laminaat zeilen, rolfok en strijk-

bare mast. de boot is te huur bij 

de Ûlepanne aan het Tsjamke-

dykje 1 in Balk (www.ulepanne.nl). 

de stad. Landelijke, romantische boerderijen 

worden afgewisseld met een grachtenpand in 

amsterdam, een nostalgisch veerhuis in urk 

en een Pipowagen op de dijk. alle B & B’s zijn 

goed te bereiken met de boot, mits deze geen 

staande mast heeft. anwB Bed & Breakfast aan 

het water kost €9,95 (ledenprijs €9,50) en is 

verkrijgbaar bij de anwB-winkel, vvv’s en in 

de boekhandel. ook online te bestellen, onder 

andere via www.anwb.nl/webwinkel.

ook is er nu de anwB Bed & Breakfast-app. 

daarin staan meer dan 1.700 bijzondere B&B-

plekken worden op een flitsende manier in 

beeld gebracht. de app is vanaf nu te down-

loaden, zoek op anwB B&B.
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een prettig voordeel van zo’n BBB-tocht; je logeert bij locals en die 
kunnen je meer over hun omgeving vertellen dan welke gids ook. 

Koffie en ’n KrAntje

We houden een lange tussenstop in een zonovergoten Langweer 
voor koffie, het kopen en lezen van een krantje en het laten samen-
stellen van een overheerlijk belegd broodje bij de plaatselijke 
warme bakker. Dat broodje eten we aan boord. Want een mooier 
terras dan je eigen boot aan een drukbezochte steiger midden in 
een toeristisch stadje kun je je op een mooie zomerdag niet wensen. 
Om ons heen komen en gaan watersporters met hun verschillende, 
veel grotere (en lastiger aan te leggen) vaartuigen en dat zorgt voor 
zeer onderhoudende taferelen. Onze relatie lijkt in vergelijking met 
die van sommige andere passanten zo slecht nog niet. Die wordt 
overigens later op de dag wel weer danig op de proef  gesteld als we 
de mast weer moeten zetten in hartje bloedheet Sloten. Dat we daar-
bij nu op onze beurt bekijks (en commentaar) krijgen, spreekt voor 
zich. Watersport is in de drukkere delen van Friesland nu eenmaal 
een kwestie van zien en gezien worden. Ook op je minst voordelig.

Maar in de voormalige pastorie waarin de Stedswâl-B&B van de 
familie Oenema gevestigd is, kunnen we er alweer om lachen. Min-
der grappig is het dat onze kamer zich naast de elk half  en heel uur 
doordringend slaande klok van de katholieke kerk bevindt. Pas na 
twaalf  uur ’s nachts slaat hij niet meer alle uren. Na het ontbijt en 
een stadswandeling varen we naar het Slotermeer waar we nog 
even lekker klooien met de kanariegele genaker. Echt geweldig 
gaat dat niet, want de wind valt helemaal weg. Het meer wordt een 
spiegel. Wat een verschil met de woeste en gure omstandigheden 
op de heenweg. We zijn inderdaad, zoals beoogd, net als het water 
helemaal tot rust gekomen. Tijd om terug te motoren naar Balk. 
Met tegenzin, maar ook heerlijk voldaan. Want deze Boot, Bêd & 
Brochje-formule zorgt bij ons voor een geweldig gevoel van welbe-
vinden dat nog lekker lang nawerkt.

mET danK aan: www.hEnrILLoYd.com

“Wat een ongelooflijk 
leuk speelgoed is dit!”

1Een goede voor-

bereiding van zo’n 

BBB-tocht verhoogt de 

relax-factor tijdens de 

zeildagen. Kies en boek 

de huurboot en Bêd en 

Brochjes daarom bij  

voorkeur van tevoren. 

Zeker tijdens het hoog-

seizoen en in vakantiepe-

riodes.

2 houd een gedetail-

leerde waterkaart bij 

de hand bij het zoeken 

naar geschikte Bêd en 

Brochjes zodat je zeker 

weet dat je er met de boot 

van je keuze kunt komen. 

dit in verband met brug-

hoogtes en dieptes.

3Informeer van tevoren 

of de logeeradressen 

inderdaad aan het water 

liggen (scheelt gesjouw) 

en of je er voor de deur 

kunt aanleggen. reser-

veer als dat mogelijk is 

ook alvast een ligplaats. 

4Plan niet te grote 

dag-afstanden.  

weer en wind kunnen 

behoorlijk tegenwerken 

en als het te snel gaat  

kan je altijd nog een  

leuke omweg maken.  

Een rustdag nemen op 

een mooi adres met 

bezienswaardigheden 

in de buurt of welness-

voorzieningen (zoals een 

hot tub in de tuin of een 

sauna) kan ook een goed 

idee zijn.

5Zorg voor voldoende 

warme, waterdichte 

en ademende zeilkle-

ding waarin je je prettig 

voelt en waarin je goed 

kunt bewegen. Je zit er 

tenslotte de hele dag 

in. neem daarnaast niet 

te veel gewone (kreuk-

proof) kleding mee. Je 

hebt het alleen ’s avonds 

even aan. verpak je 

droge kleding in water-

dichte tassen of tonne-

tjes. niet alle vooronders 

van snelle huurboten zijn 

even droog!

6Tenslotte nog een 

open deur: bescherm 

je huid, hoofd, ogen  

en handen (zeilhand-

schoenen!) goed tegen 

weer en wind en laat  

niets van waarde in een 

open boot liggen als je 

van boord gaat.

Handig om te weten


