
Eindelijk met de Sea Line met WSV-bootvrienden op zoek naar de zoute visjes! 

Het is alweer een jaar geleden dat ik mijn Orka 500 Sea Line voor het eerst op Marktplaats zag staan. Net toen ik de 

zoektocht naar een bootje, waaraan ik niet te veel zou hoeven te sleutelen, eigenlijk al had opgegeven, zag ik deze boot. De 

Belgische eigenaar is wel heel zuinig op zijn bootje geweest, maar net als zo vaak, had hij geen verstand van elektrische 

installaties. Maar dat konden we snel verhelpen. Verder nog de belettering gemoderniseerd en dacht ik klaar te zijn om te 

gaan varen, samen met broer Jan. Maar toen werden we beide flink ziek, waarna spannende weken en maanden volgden. 

Er was zelfs een moment dat we op het punt kwamen om de boot maar weer te verkopen. Maar gelukkig zijn we beide 

weer opgeknapt en fit genoeg om weer te doen wat we graag willen; varen, dat zit ons in de genen, alle generaties Ree 

waren zeelieden. Ook Jan vaart op de Pride of Rotterdam! Omdat Jan in de praktijk maar weinig vrijetijd heeft, moest ik op 

zoek naar een vismaat. Helaas gaat dit ook niet van een leien dakje. Net toen ik dacht eindelijk samen met John de eerste 

wedstrijd te kunnen vissen, is hij ook even ziek en heeft het druk omdat hij in september met pensioen hoopt te gaan. Dus 

maar eens in de WhatsApp groepen uitgevraagd wie er mee zou willen. Eerst geen reacties, maar vrijdag toch nog een late 

reactie, maar uiteindelijk had hij helaas toch geen tijd. Toen heb ik Martijn gevraagd, hij wilde wel graag mee. Dus alles zag 

er goed uit. Zaterdagochtend Martijn van huis gehaald en vervolgens de boot opgehaald. Maar bij de eerste de beste stop 

bleek er wat mis met de trekhaakkoppeling van de trailer. Dankzij snel handelen konden we, met alleen een krasje op de 

bumper van de auto, weer verder. Maar de stress zat er wel direct in! Eenmaal op de club werd ik direct gewaarschuwd dat 

er een flinke zeegang stond en dat het wegvaren geen sinecure zou zijn. Goed om de toch al aanwezige spanning nog even 

op te voeren! Maar Tri loste het praktisch op en stuurde Jack mee om de boot in het water te keren. Op het allerlaatste 

moment dacht ik dat het toch niet door kon gaan, toen ik niet direct stroom op de lier had, maar dit bleek een losse stekker 

te zijn. Toen het water in, dat ging eerst soepel, maar toen toch nog even een paar flinke duiken over de stevige branding. 

Klaar op het water om er een mooie wedstrijd van te maken. Maar de branding en het onstuimige vertrek bleken te veel 

voor de maag van Martijn. Naarmate we de visstek naderden werd hij steeds bleker en moest de maaginhoud eruit. Omdat 

hij niet direct opknapte, besloot ik langzaam terug te varen naar ’s-Gravenzande, tijd voor mij om na te denken wat te 

doen. Ik had ook niet direct zin om in mijn eerste wedstrijd al hulp in te roepen om de tocht af te breken. Een belletje van 

de oplettende Aad, omdat hij mij niet meer zag, gaf ook inzicht, waarvoor dank! Bij ’s-Gravenzande bleek het niet direct 

mogelijk om Martijn veilig af te zetten. Gelukkig lag de boot van de strandwacht er wel. Maar intussen leek Martijn weer 

wat op te knappen en was het niet direct nodig assistentie te vragen om hem op het strand af te zetten. Toen hebben we 

nog even geprobeerd bij de Wateruitlaat bij Ter Heijde wat te vangen. Maar dat bleek niets en ook daar stond nog relatief 

veel zeegang. Omdat de maag van Martijn wat tot rust leek te komen besloot ik toch terug te varen om te proberen nog 

een paar baarsjes te pakken. Na wat speuren, had Martijn toch nog een mooie aanbeet en even later had ik mijn eerste en 

laatste, net aan, maatse baars te pakken. Maar toen ging het weer mis met de maag van Martijn en was ik inmiddels mijn 

gevoel voor de tijd wat kwijt, waardoor we wat te laat van de stek vertrokken. De terugreis moest ik ook rustig aan doen 

om Martijn te ontzien. Na een soepele landing en eenmaal op het strand, was de uitgeputte Martijn weer snel de oude. Ab 

kwam nog even langs om mee te delen dat we eigenlijk gediskwalificeerd waren vanwege onze late aankomst, maar dat 

mocht de pret niet drukken. Het mooiste moment van de dag was toch wel dat Martijn, zo ziek als hij was, mij zei dat het 

varen hem toch een geweldig gevoel van vrijheid gaf. Het bootje weer schoongemaakt, naar de berging gebracht en Martijn 

naar huis gebracht. Toen toch nog even langs de club om even bij te komen en wat vergeten spullen op te pikken en 

natuurlijk wat gebakken vis mee te nemen voor Marjan. Toen kwam Ab nog naar me toe met twee tegoedbonnetjes om te 

besteden bij Hengelhuis Westland. Mij de eerste de beste keer uit te sluiten vonden ze toch wel erg gortig. Fijn dat we 

begrip voor elkaar hebben en het plezier aan onze sport niet uit het oog verliezen. Voor mij weer een goede les om de 

collega’s even te laten weten wat er aan de hand is, zo blijf je leren! Nu maar hopen dat de volgende keer wat soepeler 

verloopt en dat iedereen fit is om de strijd aan te gaan, want ondanks alles smaakt dit naar meer. Na een lekker visje was ik 

de hindernissen alweer vergeten en kijk ik terug op een fijne dag. 

Trek ze eruit! 

 

Gr. Han 



 



 

 


