
Met 700 kg schoon aan de haak

Trizonia op reis naar Trizonia
Met Kerst zei Josine: “Pap, ik wil 
naar Ithaka!” Dit laatste is natuur-
lijk een mooie aanleiding om weer 
naar Griekenland te gaan met deze 
keer onze Drascombe lugger 
Trizonia.
Het plan leek de maanden daarna 
concreet te worden. We zouden met 
Griekse vrienden met een Dehler 
36 en met onze lugger naar Ithaka 
varen. Bemanning en ik op de lug-
ger en de rest op Niritis.  Maar 
plannen met Grieken …
Voor onze reis hadden we zelfs de 
enthousiaste support van niemand 
minder dan Ken Duxbury. 
Een verslag van het nautische deel 
van de reis naar Hellas.



Maandag 14 juli met een volledige bepakking en 
boot naar het zuiden. We rijden met een snelheid 
van 100 km/u richting Zwitserland. We zijn van 
plan om in twee dagen naar Venetië te gaan. Zo’n 
650 km per dag en natuurlijk wat speling in tijd 
want de veerboot naar Griekenland missen zou tot 
een flink probleem kunnen leiden.
De eerste overnachting op camping Gugel bij 
Freiburg. Prima camping met een mooi zwem-
bad en tennisbanen voor onze ladies. De reis gaat 
voorspoedig en de volgende namiddag zijn we in 
Mestre, de stad bij Venetië. De Gotthardtunnel had 
een wachttijd van één stoplicht. Niets te klagen dus. 
Het inschepen verloopt vlotjes zodat de zeereis kan 
beginnen. We vertrekken om exact 14.00 uur en we 
zetten de klok meteen een uur vooruit omdat we op 
een Griekse boot van Minoan Lines varen. In totaal 
leggen we met vier personen, een auto en de boot 
een afstand af van zo’n 1250 km en natuurlijk te-
rug. Lekker druk aan boord, maar onder een lekker 
zonnetje is het niet verkeerd op zee. De volgende 
morgen tegen twaalven aankomst in Igoumentisa. 
Tegen de klok van één in Corfu. Het laatste en 
mooiste traject ligt voor ons. Via Lefkas, kaap Du-
kato, langs Kefalonia, Ithaka naar Oxia. Vervolgens 
de Golf van Patras. Na enkele uren komt de brug 
bij Rion in zicht. Aankomst 14.00 uur in Patras. Het 
ontschepen verloopt snel want veel passagiers en 
auto’s hebben de Parsifae Palace in Igoumenitsa al 
verlaten.
Op naar Egion waar ons een zeer warm welkom 
wacht. Prachtige dagen met soms te veel eten en 
drinken. Het plan is gewijzigd. Jorgos en Lela ver-
trekken eerder naar Lefkas met Niritis, de Dehler 
36. Het zeilplan met Trizonia dus al flink gewijzigd 
want met vieren op de boot en hierop kamperen? 



De lugger Trizonia in de haven van Agios Nicolaos 
te water gelaten. Samen met Niritis naar het eiland 
Trizonia. Ivy, Henriëtte en ik met de lugger, de rest 
van de club met de grote boot. Jorgos ligt buiten-
gaats voor anker op ons te wachten. Te snel vertrok-
ken. Flink zwaaiende Grieken op de kade achter-
latend. Even later komt een snelle boot naar ons. 
Wat blijkt; we hebben op de kade ons geld, de gps 
en een scanner laten liggen. Dit is de reden van de 
zwaaipartij.  Tijdens de prachtige overtocht kunnen 
we niet op hoogte van Niritis blijven, wij zeilen en 
Jorgos met zijn genua en natuurlijk de motor. 
De aankomst is bijzonder. We zijn hier in 2001 voor 
het laatst op eigen kiel aangekomen. De eerste ei-
lander heeft het al over de mooie boot. Zij zou niet 
de laatste zijn. Als dan de boot ook nog de zelfde 
naam heeft als het eiland … Jorgos en Nikos zitten 
al op het terras, de dames zijn aan het zwemmen 
om vervolgens ook op het terras aan te schuiven om 
heerlijke kreeften te verorberen. Ochi, (nee), rustig 
met Mythos, (het bier) want we hebben nog een 
oversteek van 8,5 nm. voor de boeg. Na de maaltijd 
op onderzoek uit. Ken Duxbury vroeg zich af of 
iemand zijn bezoek met de lugger Lugworm na 36 
jaar zich nog kon herinneren. Ken heeft in 1972/73 
samen met zijn vrouw een reis van Griekenland 
naar Engeland gemaakt in de Drascombe lugger  
Lugworm.  De eigenaar van Porto Trizonia is heel 
geïnteresseerd maar helaas. Een oude vrouw vertelt 
veel over haar familie, maar over een Engelsman in 
een kleine boot niets.
Eerder onder zeil vertrokken dan Niritis. Aan de 
horizon een vrachtschip. Dit lijkt ver weg maar toch 
goed in de gaten houden. Motor even bij om heel 
ruim voorlangs te varen. Niritis komt ons achterop. 





Om bij te houden de motor gestart.
Het wordt ons nu wel duidelijk dat het geen zin 
heeft om samen met de Dehler een tocht te maken. 
Jorgos en zijn vriendin Lela vertrekken naar Me-
solonghi. Wij gaan met Trizonia op de trailer naar 
Lefkas. Een trektocht moeten we voor dit jaar maar 
vergeten.

Aan de Golf van Dessima vinden we een prima 
camping. Veel Italiaanse rubberboten met veel 
motorgeweld. Een Suzuki van 250 pk in plaats 
van de vertrouwde 6 pk op een lugger? De lier van 
Aristotelis trekt alles weer uit het water. Een jeep 
parkeert vervolgens de trailer ergens op een helling. 
Met Josine het water op. Het leukste vindt ze het 
duiken vanuit de boot. De boot ligt aan een boei dus 
het komt goed uit dat ik nog snel een touwladdertje 
gemaakt heb. Hier moet nog wel wat aan verbeterd 
worden. De eerste keer dat ik een boei pak meteen 
een probleempje. Dimitris heeft me gezegd een gele 
boei te nemen. Alles in orde en ik wil naar de kant 
zwemmen. Vervolgens maakt een Fransman proble-
men. Ik lig aan zijn boei! Oké, een andere boei dan 
maar. Dit is lastiger dan verwacht. De motor raakt 
verstrikt in een andere boeilijn. Bij harde wind en 
flinke golven slaat de motor meteen af. Snel de lijn 
uit de schroef gedraaid en gestart. Zonder verdere 
problemen een ander geel boeitje uit het water 
gevist. Boeg vastgemaakt en het anker zwemmend 
met een ton uitgebracht over de achtersteven. Blij 
dat ik een met lood verzwaarde ankerlijn gekocht 
heb. Het anker wordt steeds over de dol in de spie-
gel in het water gelaten. Ik moet er niet aan denken 
dat dit steeds met een ketting gebeurt.



Met Henriëtte naar Meganissi gezeild. In de baai 
voor de zekerheid een rif gestoken. Niet altijd goed 
in te schatten wat er buiten de baai voor wind staat. 
Zonder rif een heerlijke tocht naar Vathi, de hoofd-
stad van het eiland. Stad?? Twintig jaar geleden 
kwamen we hier met onze Simoun 4.45 Mytika op 
de fok binnen, nu met het ijzeren zeil. Veel veran-
derd. Anker over de spiegel gevierd en netjes met 
de steven aan de kade aangelegd. Zo hoort het hier. 
Dit is het eiland van de huurjachten. In 1999 werd 
onze Beneteau First 18 Nefeli hier bijna geplet tus-
sen de jachten, nu vergeet een huurder zijn anker 
uit te gooien en met een bonk komt zijn spiegel 
tegen de betonnen kade. Ankeren? Wat hier niet 
veranderd is, is de taverna Rose Garden. Weer met 

Stefanos op het terras. Niet veel ouder geworden. 
Al is het ondertussen twintig en negen jaar geleden 
dat we elkaar ontmoet hebben. Zijn vrouw is nog 
steeds eigenaresse van Scorpidi. Foto’s van Onas-
sis hangen niet meer in zijn taverna. Hier blijft toch 
niet alles hetzelfde.



Jorgos en Lela liggen met Niritis in Sivota. Lina en 
Nikos met de kinderen zouden naar Lefkas komen. 
Afgesproken op het strand van Poros. Wij varen 
met Trizonia naar deze baai. Tot onze verrassing 
zijn hier niet alleen de Grieken met wie we afge-
sproken hebben, maar ook de familie Arvanitis en 
het gezinnetje van Maria, de dochter van Lela.
’s Middags gezeild met de Arvanitis minus Manja. 
Pa en de zoons hebben genoten.Weggaan in het 
vissershaventje is niet zo gemakkelijk; een ketting-
schakel is over één van de vloeien van het Fortres-
sanker geschoven. Muurvast. Het is hun eerste 
zeiltochtje. Erg enthousiast buigen Constatinous en 
Spiros wanneer we snel overstag gaan. Etimi (op-
gelet), jatak (overstag), tora, (nu). Een pittige wind. 
Na afloop had Jorgos A. het grootste woord over het 
zeilen in een lugger. 

Hierna een tweede tocht met de familie Halkiopou-
los. Helaas een zeer instabiele wind. Tussen hellin-
gen zeilen! Na het zeilen met achttien personen aan 
tafel. Heel gezellig! Het gaat steeds harder waaien
Gelukkig maar één Mythos gedronken want de 
terugtocht is stevig. Met fok en bezaan de baai 
uit. Vervolgens de kaap ronden. Wanneer het flink 

gewaaid heeft dan bouwen de golven zich aardig 
op. We verlaten de baai en de wind is gaan liggen, 
maar de golven niet. Aanvankelijk de zeilen laten 
staan vanwege de stabiliteit. Later gestreken, op de 
motor en een puntje zwaard de kaap ronden. Schuin 
voor de golven verder. De boot blijft zeer stabiel, 
al krijgt Josine, die midscheeps zit, een breker 
tegen haar rug. Ivy vindt het helemaal niets. Even 
denk ik dat ze in paniek zou raken, maar ze heeft 
zich gelukkig goed onder controle. Ze gaat op de 
zwaardkast zitten en houdt zich goed vast, kijkt niet 
meer om naar de naderende golven. De rest van de 
bemanning heeft er gelukkig geen problemen mee. 
Josine heeft het zelfs naar haar zin. We surfen de 
golven af. De lugger blijft heel goed bestuurbaar al 
hapt de schroef van de motor steeds lucht. Motor 
iets meer gas geven, haaks op de golf en wanneer 
deze voorbij is, wat schuin er weer af. Bij het bin-
nenvaren van het Meganissikanaal krijgen we een 
lichte tegenwind met de daarbij behorende golven. 
Het patroon wordt nu echt grillig. Korte steile 
golven voor afgewissend met achterop komende 
golven. Meer gas is de oplossing. Het is altijd lastig 
om een kaap te ronden. Dichter bij de rotsen zijn de 
golven minder hoog. Later nemen de golven af en 
we voeren rustig terug naar Dessimi. Voor Ivy geen 
boot meer i.t.t. Josine die een nacht op een onbe-
woond eiland wel ziet zitten. Klinkt goed voor het 
Ithakaplan.



De volgende dag willen de dames naar het strand. 
Alleen naar Scorpios, het privé-eiland van de fami-
lie Onassis. Kleindochter Athina, de enige die nog 
over is, komt volgens Stefanos nooit op het eiland. 
Het eiland gerond, het wordt goed onderhouden, 
de havens zien er schoon uit, de bewaking is actief 
maar voor wie? Bij het vertrek in Venetië  kwamen 
we al in zicht met Onassis, zijn luxueuze jacht 
Christina lag hier. 

Dit jacht is in 1943 als het fregat Stormout in Cana-
da te water gelaten. Onassis heeft het na de Tweede 
Wereldoorlog voor 34.000 dollar gekocht en meteen 
voor 4 miljoen verbouwd. Nu is het te huur voor 
maar 445.000 dollar per week!
We betalen toch wat minder voor de huurkano waar 
onze meiden veel plezier mee hebben.



Het weer is instabiel, ’s morgens buien. Geen goede 
omstandigheden voor de overtocht naar Ithaka. De 
12 nm. is niet zo’n punt. Halverwege ligt het onbe-
woonde Arkudi. Hier zouden we kunnen overnach-
ten. Tussen Arkudi en Ithaka is Beaufort 5-6 en een 
opgebouwde zee te verwachten. In 1988 hebben 
Henriëtte en ik dit met de Simoun 4.45 gedaan. 
Door en over de golven met Henriëtte in de trapeze 
hebben we Frikes op Ithaka bereikt. Met de oner-
varen Josine en twee wachtenden op de camping in 
Dessimi lijkt dit me geen verantwoord plan.
Duxbury stuurde twee brieven voor onze reis, een 

citaat uit de brief (met 
typemachine!) voor Josine. 
Ondanks deze sympathieke 
support vanuit Engeland 
lijkt het me de juiste be-
slissing. Eens zeil ik met 
Josine naar Ithaka.
Duxbury stuurde ook nog 
een gedicht van de Griekse 
dichter Kavafis. De strek-
king is dat je moet blijven 
dromen over Ithaka. Dat 
doen we dan ook.  



ITHAKA 
Als je de tocht aanvaardt naar Ithaka, 
wens dat de weg dan lang mag zijn, 
vol wederwaardigheden, vol belevenissen. 
De Kyklopen en de Laistrygonen, 
de woedende Poseidon hoef je niet te vrezen,
 zulke ontmoetingen zul je nooit hebben op je weg 
wanneer je denken verheven blijft, verfijnd 
de emotie die je har t en lijf beroer t. 
De Kyklopen en de Laistrygonen, 
de woeste Poseidon zul je niet tegenkomen 
wanneer je ze niet in je eigen geest meedraagt, 
wanneer je geest hun geen gestalte voor je geeft. 

Wens dat de weg dan lang mag zijn. 
Dat er veel zomermorgens mogen komen 
waarop je heel dankbaar, heel blij 
onbekende havens zult binnenvaren; 
dat je mag pleisteren in Fenicische handelssteden
om mooie dingen aan te schaffen 
van parelmoer, koraal, barnsteen en ebbenhout, 
en opwindende geurstoffen van alle soor ten, 
opwindende geurstoffen zoveel je krijgen kunt; 
dat je talrijke steden in Egypte aan mag doen 
om veel, heel veel van de geleerden op te steken. 

Blijf wel altijd denken aan Ithaka. 
Daar aan te komen is je doel. 
Maar overhaast de reis in geen geval. 
‘t Is beter dat die vele jaren duur t en 
je pas als oude man bij het eiland afmeer t, 
rijk door wat je onderweg verwierf, 
zonder verwachting dat Ithaka je rijkdom schenken zal. 

Ithaka schonk je de mooie reis. 
Bestond het niet, dan was je nooit ver trokken. 
Maar méér heeft het je niet te bieden. 

En vind je het armzalig, Ithaka bedroog je niet. 
Zo wijs geworden, met zo veel ervaring 
heb je al wel door waar Ithaka’s voor staan. 

K..P. Kavafis



Ik vertel Dimitris van de camping over Duxbury en 
zijn lugger. Later komt Dimitris vertellen dat er in 
Nidri een zelfde boot ligt bij hotel Horizon. Deze 
boot staat hier al 10 jaar ongebruikt langs de weg. 
Natuurlijk gaan kijken. De boot Paxi zou van een 
oude Engelsman zijn die bekend staat als een goede 
zeiler. Navraag in het hotel leverde niets op. De 
kwaliteit van het teak is, ondanks het lange buiten 
staan in de hete Griekse zon, goed. Toch kwaliteit!

De meiden hebben hun favoriete camping Fournia 
Beach hoog op hun verlanglijstje staan. Hier zijn 
geen bootfaciliteiten in de buurt. We besluiten om 
de lugger naar Egion te brengen om vervolgens in 
de richting van Kilini aan de westkust van de Pele-
ponessos te rijden. Leuke camping en stranddagen 
volgen. Een oversteek naar Zakinthos per veerboot. 
Op mijn verlanglijst staat een oversteek naar dit 
eiland met de lugger. Maar ieder moet aan zijn/haar 
trekken komen.

De Lugworm van Ken en Brenda Duxbury





Later terug in Egion nog heerlijk gezeild. Vanwege 
mijn commentaar op het motorzeilen moet ik zelf 
maar met Niritis naar Trizonia zeilen. Met alleen de 
grootste genua want helaas moet het zonneluifeltje 
blijven zitten. Met als bemanning Jorgos, Ruth en 
Thimos heb ik een prachtige tocht naar Trizonia en 
terug gezeild. Alleen de motor aan om in de haven 
te komen. Een tweede klassiek jacht gezien. De 
Norge voorheen Philante. Het jacht van de Noorse 
koninklijke familie ligt bij Trizonia voor anker. Dit 
in 1937 door Camper & Nicholsons gebouwde jacht 
zien we later in Corfu vanaf de veerboot.

Op Trizonia spreek ik een Française uit Athene. 
Met man en twee kleine kinderen in een 20-voets 
trimaran op vakantie. Ze zijn vertrokken in Egion 
en gaan in de richting van Kefalonia. Dit alles komt 
me wel heel bekend voor. Zij heeft lang gezocht 
naar een geschikte boot. De Astus 20.1 is licht, dus 
gemakkelijk te traileren en te water te laten.
Vanwege een bezoek aan Athene, een opkomende 
Maestro en het inpakken Trizonia niet meer te water 
gelaten. Ineens gaat de tijd snel en keren we per 
veerboot terug naar Venetië.
Dit laatste wat anders dan we gewend zijn. We zijn 
al erg vaak met de veerboot nar Griekenland ge-
gaan, maar deze keer verliep het anders. We zouden 



zaterdagavond om 22.00 uur inschepen. Een briefje 
bij de check-in gaf aan dat het schip vanwege een 
ongeluk pas om 02.00 uur zou aankomen. Een 
tegenvaller. Wij de stad in om nog wat te eten. Tijd 
genoeg. In Venetië was er een botsing geweest met 
een andere veerboot. Er moesten nieuwe platen ge-
last worden en een uitgebreide veiligheidsinspectie. 
Vertraging: negen uur. De volgende dag ga ik pas 
om 08.00 uur aan boord met Trizonia. Een nacht op 
de kade is ook niet alles. Tijdens de overtocht nog 
een incident. Om half vijf moet het schip ineens uit-
wijken voor een onverlichte vissersboot. We moeten 
er niet aan denken dat dit scheepje geraakt zou zijn.

Een heerlijke vakantie die anders verliep dat we ge-
dacht hadden, maar Griekse plannen maken, blijven 
we doen.

Augustus 2008
Gijs van Kemenade
Lugger Trizonia
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