
 
  

 “Kust schuimen tegen de heersende winden in”. 
 
Onder deze titel vertelt ons clublid Otto van Boxtel over zijn zeilreis van 
Lagos (P) naar  Hendaye op de Spaans-Franse grens. 
Eind maart 2014 wil hij starten maar zware depressies maken vertrek 
onverantwoord. Met een stevige verkoudheid gaat het later naar Lissabon. 
Hier krijgt hij te maken met ernstige pech. Op de consequenties daarvan 
voor de rest van de tocht gaat hij uitgebreid in. Zal hij de beruchte NNW 
winden kunnen trotseren. Is het verantwoord om verder te gaan? Zal de 
bedachte tactiek werken? Het oponthoud in Lissabon betekent wel dat hij 
de geboortestad van de ontdekkingsreizen van weleer uitgebreid kan 
verkennen. Als uiteindelijk de reis dan toch verder gaat krijgt hij in Nazaré 
te maken met de Portugese gezondheidszorg. Zowel heftig als hilarisch 
wordt deze kennismaking. In een flinke sprong gaat de Aquarel daarna 
meteen door naar Spanje, waar de kust van Galicië alles biedt wat een 
kustschuimer zich wensen kan. Grote estuaria, ruige kapen, dromerige 
baaitjes die zelfs in druilerig weer wondermooi zijn. “Coastcripping” gaat 
het bij Coruna stuurboord uit langs de prachtige Spaanse Noordkust met 
eerst de vele kleine riba’s. Behalve mooi is de kust ook de Zuidelijke grens 
van de Golf van Biskaje en alweer lagerwal. Dat maakt het binnenvaren tot 
een spannende aangelegenheid, telkens weer. Verder naar het Oosten ligt 
het mooie Gyon en weer even verder ligt vlak achter de kust het 
wonderschone Picos Europe gebergte. Mooi vanaf zee, maar ook mooi voor 
een korte toer. Ook hiervan alleen de hoogtepunten. Dan zijn de riba’s 
voorbij, wordt de kust langzamerhand lager en doet de Aquarel met zijn 
schipper een paar beroemde steden aan, met Bilbao als hoogtepunt. Nog 
een paar keer hoppen en bij Hendaye zit dit deel van de tocht naar huis 
erop. Talrijke ontmoetingen langs de even prachtige als verraderlijke 
kusten maken van deze zeilreisvertelling een uitdagend avontuur, zowel 
nautisch als ”toeristisch”.  
De manier waarop hij toehoorders betrekt bij alle facetten – ook zijn 
persoonlijk wel en wee - van dit kust schuimen zorgen ervoor dat u prima 
in de stemming komt voor het nieuwe zeilseizoen. 

  

                                           
 

 


