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Ook een vraag? 
Stuur hern naar 

o.v.v.Q&A 
QErA 

Lastige watersportvragen beantwoord 

MAG ΙΚ AΙSRECREANT 

'Λ/' n\·r 'Ίk vaar met 

mijn boot regelmatig op de 

Waal waar binnenvaartschippers 

soms een blauw bord voeren. Ik beoor

deel de situatie per geval en bepaal 

dan of ik 'bakboord op bakboord' of 

'stuurboord op stuurboord' passeer. 

Dat gaat altijd goed. Nu hoorde ik 

dat een klein schip kan reageren op 

zo'n blauw boord door het zelf ook 

aan de stuurboordzijde te zetten. 

Hiermee geeft het dan aan dat het 

blauw varen b'egrepen is en dat er 

'stuurboord op stuurboord' gepas

seerd wordt. Is dat juist, en zo ja, 

rnag ik als klein schip ook het initia

tief nemen door als eerste een blauw 

bord te zetten? Daarmee zou ik dan 

aangeven dat er op mijn verzoek 

'stuurboord op stuurboord' gepas

seerd wordt." 

,, 
"Blauw varen blijft een 

lastig fenomeen νοοr watersporters. 

Officieel geldt de regel: opvarende (dus 

tegen de stroom in varende) schepen 

tonen een blauw bord als ze een afva

rend (dus met de stroom mee varend) 

schip stuurboord op stuurboord willen 

ontmoeten. Dit betekent dat je een tege

moetkomend schip aan je stuurboord

zijde houdt, dus aan de 'verkeerde' kant. 

Voor dat schip lig jij ook aan zijn stuur-

boordzijde, vandaar de aanduiding 

stuurboord op stuurboord passeren. Het 

verzoek om 'blauw' te varen, dus om 

elkaar stuurboord op stuurboord te pas

seren, is voorbehouden aan grote sche

pen; dat zijn schepen langer dan 20 
meter. Dit staat in artikel 6.04 van het 

Rijnvaartpolitiereglement RPR. Een 

klein schip mag nooit een blauw bord 

tonen, ook niet als antwoord op een 

blauw bord van een groot schip. Ζο'η 

bord heeft trouwens voorgeschreven 

afmetingen en een rondom schijnend 

wit flikkerlicht. Als je zelf zo'n bord zou 

willen maken, is dat ook nog niet 

zomaar gedaan. Een opvarend schip 

mag, maar is niet verplicht om een 

blauw bord te tonen aan een tegemoet

komend klein schip. Een klein schip is 

immers verplicht een groot schip de 

ruimte geven die het nodig heeft om zijn 

koers te houden en te manoeuvreren. 

Aan welke kant het kleine schip het 

grote wil passeren mag hij, met in acht

neming νaη de omstandigheden, zelf 

bepalen. Communicatie kan via de 

marifoon op de voorgeschreven kanalen 

verlopen. Houd dit kanaal dus stand-by 

en vraag naar de bedoelingen als deze 

niet helemaal duidelijk zijn. 

Als een groot schip met een blauw bord 

geen duidelijke reactie krijgt van een 

tegemoetkomend eveneens groot schip, 

dan geeft het een geluidssein dat bestaat 

uit twee korte stoten. Om aan te geven 

dat het verzoek tot blauw varen begre

pen is, antwoordt dit met het geven νaη 

eveneens twee korte geluidssignalen. 

Dit νoorschrift betreffende de geluids

signalen is niet νaη toepassing op, of ten 

aanzien van, kleine schepen. Die mogen 

wel met deze geluidsseinen reageren. 

Meestal kunnen ze toch bakboord op 

bakboord passeren ondanks een eventu

eel νerzoek tot blauw varen omdat er 

νοοr hen nog voldoende ruimte is. Ze 

zijn niet alleen minder groot, maar ste

ken ook niet zo diep en ze zijn beter 

manoeuvreerbaar. Belangrijk is om je 

bedoeling (overdreven) duidelijk aan te 

geven zodat daar geen misverstand over 

kan ontstaan. 

Watersporters met een schip langer dan 

20 meter mogen wel een blauw bord voe

ren. Blauw varen is daarmee dus niet 

voorbehouden aan de beroepsvaart." 
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ijnen hangen vermoeid om de lie

ren en alle actie moet komen van de 

monotoon ronkende diesel en de gierende 

stuurautomaat die constant corrigeert 

voor de golven van opzij. Onze mechani

sche stuurman heeft het lastig en na een 

paar uur springt de eerste zekering. Het 

is heiig en pas als we dichtbij komen, zien 

we de eerste contouren van Vulcano, een 

νulkanisch eiland met een top van vijf

honderd meter. Vulcano is de oervulkaan 

waar alle vulkanen naar vernoemd zijn. 

Volgens de Romeinse mythologie bevond 

zich onder de Eolische eilandengroep een 

smidse van Vulcanus, de god νaη het vuur 

en metaal. Hier stookte hij zijn smidsvuur 

op orri wapentuig te smeden en bliksem

schichten νοοr zijn vader Jupiter. Aan de 

gele damp te zien die opstijgt boven het 

eiland, is hij daar nog steeds druk mee. 

Vulkanίsche modder 

Niet alleen op Vulcano bruist het van de 

vulkanische activiteit, maar in de hele 

archipel, die bestaat uit grotere eilanden 

als Lipari en Salina en een hoop kleinere 

eilanden. De Eolische eilanden bevin

den zich niet ver boven Sicilie en de 26 
mijl varen vanaf Sant'Agata di Mili

tello is het slingeren op de golven meer 

dan waard. Vulcano is dunbevolkt met 

zevenhonderd inwoners op twintig vier

kante kilometer, met een veerhaven waar 

17 11i11.nιfntιJΛ.,.rnr-nΛh.,..,..,, 

vooral rondvaartboten aanleggen. Grote 

grotten aan de kust en warm, opborre

lend zeewater op verschillende plekken 

vormen, naast de enorme vulkanische 

krater, de toeristische trekpleisters. 

Pleziervaarders vinden beschutting bij 

een νaη de vijf ankerplekken. Faciliteiten 

zijn er niet of nauwelijks, maar dat is een 

kleine prijs die je betaalt νοοr het prach

tige uitzicht op de levende vulkaan. De 

laatste uitbarsting was in 1888, maar nog 

altijd slaapt de vulkaan niet en spuwt ze 

voortdurend zwavelhoudende dampen uit, 

waardoor het hele eiland ruikt naar rotte 

eieren. Tientallen zeiljachten en motor

boten liggen νοοr anker bij het strand en 

genieten van het heldere zwemwater. Vlak 
aan het kiezelstrand kun je vulkanische 

modderbaden nemen. De gele, zwavelhou

dende modder met een temperatuur νaη 40 
graden is naar verluidt goed νοοr je huid, 

al schijnt het ook giftige stoffen te bevat

ten. Wie zin heeft in een flinke klim, kan 

hier de Gran Cratere bezoeken, de Grote 

Κrater op driehonderd meter hoogte. 

Polίtίe ίn go\fkarretjes 

Op een kwartiertje varen van Vulcano 

ligt Lipari, het hoofdeiland νaη de vulka

nische archipel. Lipari-stad is zo'n typisch 

kleurrijk, mediterraan plaatsje dat zich 

voorgoed nestelt in je herinneringen. 

Blikvanger vanaf het water is de Castello, 

Ορ het stadsp/ein van Lipari bίj de oude 

vissershaven zίjn de zomer lang evenemen

ten, spe/en kinderen tot dίeρ ίn de nacht 

bίj het stadsstrand]e en gonst het van de 

levendigheid. Achter het p/eίn bevinden zich 

boetiekjes, hippe kledlngzaken, 'glacerla's' 

met k/eurrijke ijsbakken, kraampjes met vers 

fruit en de kappertjes waar de eilandengroep 

om bekendstaat. ln stalletjes vind je vu/kaan

stenen ίn al/e soorten en maten. 

een 15e-eeuwse Spaanse burcht bovenop 

de rotsen die drie kerken en een kathe

draal omsluit. Voor de imposante rotsen 

is het water kraakhelder en kun je tot in de 

diepte de bodem zien. Ernaast, achter het 

vissershaventje, vormt zich het stadscen

trum. De jachthaven bevindt zich een paar 

kilometer verderop, maar op het stads

plein bij de oude vissershaven gebeurt 

het. Hier zijn de zomer lang evenementen, 

spelen kinderen tot midden in de nacht bij 

het kleine stadsstrand en gonst het tot in 

de kleine uurtjes νaη de levendigheid. 

Op veertien mijl afstand van Lipari varen 

we een andere wereld in, die toch onmis

kenbaar onderdeel is van dezelfde archi

pel. Waar Lipari op een paar plekken 

na het eiland is van de gewone Italiaan, 

is Panarea het eiland van de miljonairs, 

waar de politie rondrijdt in golfkarretjes. 

Een bloemeneiland met smaakvolle villa's, 

waar je vanuit je zwembad uitzicht hebt 

over de prachtige rotskust. Maar ook een 

eiland waar je als gewone bezoeker ther

mische bronnen kunt bezoeken, waar 

warm en heilzaam water uit de grond bor

relt. Bij de haven van San Pietro, de hoofd

stad van het eiland, kun je tegen betaling 

een mooring gebruiken. Εη voor wie een 

bijboot maar onhandig vindt, varen taxi

bootjes tot in de nacht heen en weer. 

Wij varen door naar een rotsformatie op 



Βίj een rotsformatie ορ een m/j/ van Panarea 

ίs het mοοί ankeren. Voor ankeren gelden 

hier echter strenge regels. Ορ sommige p/ek

ken moet je 300 tot 500 meter υ/t de rots

kυst blijven vanwege instortingsgevaar. Maar 

het /ijkt hier ook te maken te hebben met de 

privacy van de 'rich and famoυs'. De visgron

den waar niet geankerd mag worden, staan 

dυide/ijk aangegeven ορ de kaart. 

Ορ vee/ p/ekken in de Eolische archipe/ kυn 

je in het glasheldere water zwemmen tυssen 

de vυlkanische methaanbellen. De gasbel

len komen ορ vee/ p/ekken υίt de poreυze 

grond, kυnnen hee/ warm of jυist koυd zijn 

en vormen een popυ/aire attractie. Tυssen de 

/υchtbellen en scholen met kleine vlssen voel 

je je h/er net een vis in een vlssenkom. 

,,,, 
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'La grotta del Cava/lo' ίs een van de 

grote trekpleίsters van Vulcano. Ook 

komen veel mensen af ορ de warmte

bronnen rond het elland en de kuur

oorden bfj Porto dί Levante. 

Ga je naar de Eo/ίsche eilanden, dan kan de 

snorkeluitrustίng niet thuisbli]ven. Nίet a/leen 

de scholen kleurrfjke vlssen en de methaan

be/len maken de onderwaterwereld interes

sant, maar ορ vee/ plekken kun Je ook a/lerleί 

bίjzondere steensoorten vlnden. 

Aan de voet van de 'Gran Cratere', de 

rokende krater van het eίland Vu/cano, kun je 

mοοί ankeren. Βίj het strand kun je een heίl

zaam, warm vulkanisch modderbad nemen. 

Het schίjnt al/een wel radloactlef te zfjn. 
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Het eiland Salina herken je direct aan 

de bίjna duizend meter hoge top

pen van de berg Fossa delle Fe/cl en 

de Monte dei Porri, maar het eiland 

bestaat ίn totaa/ uit zes oude vu/kanen. 

De Griekse naam voor het eiland met 

de twee gezichtsbepa/ende vulkanen 
is 'Dldyme', wat 'twee/ingen' betekent. 

De moderne naam Salina is afgeleid 

van een zoutmeertje. 

Salina ίs een bijzonder netjes aangeharkt 

toeristenp/aatsje. De restaurants zijn duurder 

dan ορ Lipari en je ziet hier geen spelende 

kinderen tot /aat in de avond. Maar ορ een 

van de mooie terrassen met uitzlcht ορ 

Panarea en daarachter Stromboli, wordt je 

niet alleen getrakteerd op de heer//jke 

keuken met de vee/geroemde, zoete, lokale 

Ma/vasia-wijn, maar ook visuee/ verwend. 

Ιn de kleurr/jke shops van het kustplaatsje 

Santa Marina ορ het eiland Salina verkopen 

ze vee/ mooie, handgemaakte spullen. /ets 

verderop kom je bij een kiezelstrandje met 

overb/ijfselen van een Romeinse sauna. Het 

/iggeld ln Santa Marina ίs weliswaar 80 euro 

per nacht, maar de facilitelten zijn goed en 

de havenmedewerkers zijn vrίende/ijk en 

spreken uίtstekend Engels. Dat ls ίn andere 

delen van ltalie wel eens anders. 



een mijl van San Pietro waar een dozijn 

boten νοοr anker ligt. Ιη een soort kom 

van rotspunten is het water kalm en 

kan de snorkeluitrusting uit de tas. Het 

glasheldere water en plekken waar je kunt 

zwemmen tussen methaanbellen die uit de 

grond komen bruisen zijn hier de popu

laire attracties. Tussen de luchtbellen en 

scholen met kleine vissen voel je je net een 

vis in een vissenkom. 

Dode1ίjk getroffen 

Vanaf Panarea ben je in een paar uur 

varen bij Stromboli, de bekendste en meest 

actieve vulkaan van de Eolische eilanden, 

die een kleine duizend meter de lucht in 

steekt. Het eiland Strom boli heeft een baai 

waar je kunt ankeren, maar verder geen 

faciliteiten. Wil je niet de nacht νοοr anker 

doorbrengen, dan is het dus zaak om er 

vroeg heen te gaan zodat je voor het don

ker terug bent in een jachthaven op Lipari 

of Salina. Stromboli is een enorme toeris

tische trekpleister, maar om een goede 

reden. Vooral 's avonds, als je vanaf het 

water uitkijkt op de indrukwekkende 

vulkaan en je getuige bent van een uit

barsting, vergeet je al snel dat je lang niet 

de enige bent. Getuige zijn van hoe Vulca

nus het vuur opstookt vanuit zijn onder

grondse smidse is een ervaring die je niet 

gauw vergeet. Stromboli barst meestal 

meerdere keren per uur uit en nog in 2002 
werd een Duitse toeriste dodelijk getroffen 

door een weggeslingerd stuk gestolde lava. 

Gelukkig is dat een heel zeldzaam voorval 

en kun je zeker vanaf het water vrij onbe

zorgd van het schouwspel genieten. 

2etf gevangen ίnktvίs 
Vanaf Panarea varen we naar Salina 

dat vlak boven Lipari ligt en het op een 

na grootste eiland is van de vulkanische 

archipel. Ιη de Partalana lsole Eolie - Pilat 
Aeolian Islands die je bij de meest huur

boten meekrijgt, lezen we dat het ver

standig is om in de zomer νaη tevoren de 

jachthaven op te roepen vanwege de grote 

drukte. Er is harde wind op komst en de 

dag loopt ten einde, dus willen we tijdig 

kunnen uitwijken naar Lipari als dat 

nodig is. Gelukkig blijkt er nog een plekje 

te zijn in de marina van Santa Marina. 

Terug in de haven, terwijl de wind toe

neemt, worden we getrakteerd op een 

vuurwerkshow vanaf Lipari en ontmoe

ten we drie Siciliaanse mannen die op 

visvakantie zijn. Ze nodigen ons uit op 

hun motorboot en even later worden we 

getrakteerd op zelf gevangen en gebakken 

inktvis met wijn van Salina. Met behulp 

van een tablet met Gaogle Translate vertel-

len de vijftigers ons over hoe onbelangrijk 

familiebanden zijn op het vasteland van 

Italie vergeleken met die op Sicilie. Boos 

zijn ze over de prijzen die volgens heb zijn 

gestegen door de euro, maar de 4.000 euro 

die je neertelt voor een week charteren 

met een veertien meter lange zeilboot in 

bet hoogseizoen vinden ze heel schappe

lijk. Dat hun dagelijkse espresso's in de 

cafes op Sicilie duurder worden, vinden 

ze een stuk moeilijker te verkroppen dan 

het feit dat luxe nou eenmaal geld kost. 

Het lijkt een omgekeerde benadering dan 

de Nederlandse, maar als je er goed over 

nadenkt geen onlogische. Ik ruil in elk 

geval mijn dagelijks bakkie pleur graag 

in νοοr de veel goedkopere en onvergelijk

baar betere Italiaanse espresso. Dat luxe 

geld kost, neem ik dan wel voor lief. 

Zoals gebruikelijk in dit gebied waait de 

storm net zo snel over als hij begon. We 

hebben net wat meer dan tien knopen wind 

en kunnen zeilend terug richting Sant' 

Agata di Militello. Ιη ons kielzog zien we de 

vulkaantoppen van de archipel langzaam 

verdwjjnen en met zachte trom verlaten we 

het domein νaη de slapende vulkanische 

reuzen die nog altijd hun naar rotte eieren 

stinkende gassen uitstoten. Dat ze maar 

lang en zacht mogen rusten. 

11? 
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BUna overal in de archiρel zijn er al/een kiezefstranden, zoals hler bij een r.otsformatie voor 

Panarea. Die kiezefs zijn wel bijna stυk voor stυk bijzondere en mooi gekleυrde vυlkaanstenen 

en de moeite waard om mee te nemen. 

Het Jiggeld in de jachthaνens νan 
€ 70 tot 80 per nacht νοοr onze 14 
meter lange boot is hoog νοοr Neder
landse. maar niet νοοr ltaliaanse begrip
pen. Een paar nachten ankeren, wat de 
meesten doen, brengt je gemiddelde 
uitgaνe per nacht weer flink terug. Het is 
zaak goed het weer in de gaten te hou
den, want het gebied staat bekend om 
plotseling opstekende stormen. Meestal 
is de wind W tot NW en niet meer dan 
10-15 knopen. Maar staat de wind ΖΟ, 
dan is deze νaak hard en onνoorspel
baar en neemt ze Sahara-zand en νul
kaanstof νan de Etna op Sicilie mee. 

s 
Lezers ontνangen bij Kiriacoulis 20% 
korting op de huurprijs als ze bij boeking 
'Waterkampioen' νermelden. Kijk op 
kiriacoulis.com 


