
SOPHIA  Jan en Alie Faber
Reis : Scilly islands
Periode 17/6---10/8

Op 17/6 vertrokken 3 kustzeilers t.w. Sophia (jeanneau 49), Sneeuwgans (contest 45) en Electra 
(elan 43) van resp.  Faber,  Vlieghuis en Schut uit Hindeloopen aangemoedigd door voorspellingen 
met NO tot O wind via Amsterdam (Sixhaven waar we ondanks de NZ lijn nog steeds in kunnen)
naar IJmuiden. Daarna via Noordhinder- noord onder de nieuwe windfarm bij Ramsgate door (let 
op de gele cardinalen die nog niet op de navigatie kaartjes zijn bijgeschreven) naar de eerste stop 
in Brighton.  De windfarm, een enorme verzameling windturbines die vanuit Ramsgate opgebouwd 
wordt,  vereist enige extra aandacht in dit gebied. (Thames-monding ten noorden van de Goodwin 
Sands)

Met nog steeds een mooie Oost 4 via de Solent naar Portland waar de nieuwe olympiahaven voor 
de OS 2012 in aanbouw is. Een indrukwekkend complex waar je al goed kunt liggen in de nieuwe 
jachthaven. De kom binnen de haven-hoofden (de voormalige marine-haven van de Engelse vloot) is 
zo groot als het Snekermeer zodat beschut ankeren en spelevaren met kleine bootjes hier ideaal 
is. De Engelse 29-er selectie was hier b.v. al volop in training!! De wedstrijden t.z.t. worden 
uiteraard buiten verzeild tussen Weymouth en Portland. De havengebouwen staan nog in de 
steigers maar de jachthaven faciliteiten zijn al klaar en de haven-gelden normaal.
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De oostenwind bleef doorstaan, zodat via Dartmouth en Plymouth, Falmouth bereikt werd om 
daar in de nieuwe Port Falmouth marina (volgens de Reeds: due to open  in 2008) aan te leggen. 
Deze bleek echter in het geheel niet te bestaan! Er liggen enige verouderde marine schepen 
opgelegd.  Volgens de havenmeester van de naast gelegen Pendennis marina komt die er ook niet 
met de huidige financiële situatie in de UK.
Op 30 juni werd de St.Mary’s sound tussen St Mary’s (het grootste eiland van de Scilly’s)
en St.Agnes bezeild daarna stuurboord uit naar de baai van het eiland (49.55.14 N--06.18.71 W)  
waar nog maar een paar moorings vrij waren,dubbel parkeren mag, maar is niet comfortabel.
Er is echter een vlotte doorstroming. Wel is het goed te weten dat er een rij 40 foot-plus 
moorings zijn die in tegenstelling tot de 40-foot moorings een royale draaicirkel toestaan!
Havenmeesters zijn zeer behulpzaam,en komen s’ochtends met het actuele weerbericht en een 
swell voorspelling.
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Met NO,O en ZO is het er uitstekend liggen,echter W en ZW geven een forse swell in de baai 
terwijl NW weinig swell geeft maar wel lager wal (zie kaartje Reeds blz 158). Er zijn overigens veel 
fraaie ankerplaatsen tussen de eilanden b.v. tussen Tresco en Bryher.  Wij zijn wegens de gunstige 

windrichting blijven liggen en maakten 
gebruik van de vele mogelijkheden om 
met de lokale bootjes in excursie vorm de 
vele eilanden te bezoeken. De schippers 
hiervan kennen elk baaitje en naar mijn 
indruk ook elke zeehond en puffin.
Spectaculair zijn de Eastern Isles bij St 
Martins en de eilanden Annet en St Agnes.  
Tresco is wegens de Gardens 
wonderschoon, maar St.Mary’s zelf heeft 
ook veel te bieden.
Er is zelfs een uitstekende 9 holes 
golfbaan, reserveren is niet nodig en als er 
niemand is doe dan de greenfee(20 BP) 
maar door de brievenbus en ga je gang!  
Vanaf het terras uitzicht op de baai met 

eigen boot aan de mooring, vergelijk Alderney.
Na 6 dagen genieten draaide de wind naar de westhoek en dan is het meteen hobbelen.
Verderop omhoog de baai in naar vrij komende moorings hielp wel wat, maar niet genoeg, 
zeker niet toen de wind toenam tot 6B.
Na een nacht geslinger los en retour naar Falmouth.  Via Salcombe naar Guernsey en de Franse 
kust weer retour Hindeloopen. Een aanrader is Fecamp-Eastborne en dan via Ramsgate naar 
IJmuiden om het bekende gehop langs de Belgische kust te vermijden.
Met de wind intussen in de SW hoek en een nachtje met volle maan, (wat wil je nog meer)
kreeg Sophia 05.30 in de ochtend in de Seaport marina, een nylon lijn in de schroef en stuiterde 
aangeschoten een box in. De schipper verwijderde het ongerief later zwemmend zonder 
handschoenen,niet handig, sindsdien tuinhandschoenen (leer!) in de gereedschapskist

Leeuwarden .dec 2009  Jan Faber.
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