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De heenreis 
Bij een opkomende zonnetje en de mist die opstijgt van de weilanden tuf ik in m’n witte peugeotje 
richting Giekerk. In Giekerk staan Paul de Haas en Johan Jorritsma al op mij te wachten. We binden 
de kajaks op het dak van de auto’s van Paul en mij en vervolgen onze weg richting het zuiden. Doel 
van de reis is een kajaktocht van 5 dagen rondom de Britse Kanaaleilanden Jersey, Sark, Herm en 
Guernsey. Deze eilanden liggen vlak voor de kust van Frankrijk en zijn bereikbaar met een korte 
veerbootovertocht vanaf de Franse kustplaats St Malo.  
 
Tegen een uur of 20.00 zijn we 
ongeveer 200 km voor St Malo en 
besluiten we een camping op te 
zoeken om te overnachten. De 
boot vaart maar 1 keer per dag en 
vertrekt rond een uur of 17.00. 
Die halen we dus niet meer. In 
ville du Bocquage overnachten 
we op een prima 
gemeentecamping. Johan en ik 
zetten allebei een tent op, Paul pit 
in zijn bus.  
 
De volgende ochtend pakken we 
alle spullen in de bus, en liggen er 
drie kajaks op het dak van de bus. 
We laten mijn auto namelijk 
achter in St Malo en nemen de 
bus mee naar Jersey. Dit scheelt 
aanzienlijk in de bootkosten.  
 
De overtocht 
Als we in St Malo aankomen rond een uur of 14.00 zoeken we eerst een plaatsje voor mijn auto en 
kopen we kaartjes voor de overtocht. Alles kan in een rustig tempo omdat we toch een aantal uren 
moeten wachten voor we op de snelle Seacat de overtocht naar Jersey kunnen maken. Om de tijd te 
verdrijven gaan maar even op onderzoek uit en pikken een terrasje in het havenplaatsje dat zich 
onder ander kenmerkt door een grote kazerne uit de Napoleontische tijd.  

 
Met 60 km/h zoeven we loeihard 
met de catamaranveerboot 
‘Seacat’ over de Atlantische 
oceaan richting Jersey. Het 
water spuit alle kanten op en 
vanaf het achterdek van de boot 
is dit een prachtig gezicht. Vlak 
voor de aankomst op het eiland 
wordt er een loods overgezet om 
de Seacat veilig de haven 
binnen te loodsen. De Seacat 
lijkt stil te liggen, de loodsboot 
komt echter op volle kracht aan 
varen en dan blijkt dat we toch 
nog een behoorlijke snelheid 
hebben.  
 



Als we van de boot het eiland Jersey op rijden worden we door een douanebeambte staande 
gehouden. Hij wil graag zien wat er in de bus zit. Wij beginnen al enigszins te gniffelen bij de gedachte 
wat zijn reactie zal zijn als hij de inhoud van de bus ziet, die bezaaid is met kampeerspul. Als hij de 
zijdeur optrekt zien we op zijn gezicht een glimlach van verbazing verschijnen. We mogen doorrijden.  
 
We vervolgen onze weg naar het noorden van het eiland. Het is voor Paul wel even wennen om links 
te rijden. Onze stelregel is dan ook: ’links rijden, rechts voorrang’. Na en mooie rondtour over het 
eiland komen we tot de ontdekking dat we nog geld (ponden) moeten pinnen. Bij een automaat in een 
supermarkt op het noordelijk deel van het eiland is het niet mogelijk om met onze passen te pinnen. 
We moeten dus weer terugrijden naar St Hellier, de enige stad op Jersey. Het wordt ook al behoorlijk 
laat en we gaan in St Hellier ook maar bij een restaurantje wat eten. Het is al een uur of 22.00 als we 
opzoek gaan naar een camping. Na enige tijd zoeken komen we bij een camping aan die morgen pas 
net voor het eerst haar deuren opent. Volgens de eigenaresse zijn we de eerste gasten en we zijn 
natuurlijk van harte welkom. Het waait inmiddels een stevige windkracht zes uit het oosten. ’s Nachts 
word ik af en toe wakker van het geklapper van de tenten.  
 
De wandeling 
De oversteek naar Sark gaat vandaag niet lukken. Op de marifoon horen we van Jerseyradio dat de 
‘seastate’, ‘rather rough’ is. Het waait te hard en er staan schuimkopjes op de golven. Het is te link om 
een oversteek te maken en dus maken we een wandeling over het eiland. Het is een prachtig eiland, 
helemaal omdat alle planten in bloei staan. De ruige rotsen zijn begroeid met kleine plantjes. Hier en 
daar zie je meeuwen broeden tussen de stenen.  Dit is eigenlijk ook al vakantie en we strijken tussen 
de middag neer op een terrasje aan zee om wat te eten en te genieten van de ruige zee. Op de 
terugreis zoeken we een goede vertrekplaats voor morgen om de oversteek richting Sark te kunnen 
maken.  
 
De oversteek 
Volgens de man van Jerseyradio is het weer voor vandaag prima te doen. We hebben de man van de 
radio gebeld om het een en ander te vragen over tijdstippen en het weer. We kregen onderling wat 
discussie over de berekening van de route ten opzichte van het getij. De UTC-tijd scheelt een uur ten 
opzichte van de lokale tijd. De man van Jerseyradio stelt het erg op prijs dat we zo serieus met de 
oversteek  omgaan en geeft aan dat we het wel goed hebben berekend.  
 
Onderweg naar het strand komen we enkele leden van de Jersey Canoe Club tegen. Johan en Paul 
herkennen een aantal mensen, waaronder Allan, omdat ze hier eerder zijn geweest vanwege een 
zeekajaksymposium. Na een smerige instapplaats met rottend wier van een meter hoogte bij 
‘Stinkiebay’ maken we de eerste peddelslagen naar Sark.  
 

Het is een prachtige oversteek en de 
golven zijn nog lager dan we 
verwacht hadden. De lucht is strak 
blauw en na twee uur peddelen 
komen we aan bij de eerste en enige 
boei die we op deze oversteek zullen 
tegenkomen. Voor ons passeert een 
Ferry die op weg is naar Folkestone 
in Engeland. Het varen is hier heel 
anders dan op het Wad. Door de 
grote diepte hoef je geen rekening te 
houden met ondiepten maar, is de 
kans op hoge golven wel groter. Ook 
de stroming is, door het 8 meter 
getijverschil, erg sterk. Als we na 
een drie uur varen bij Sark 
aankomen, heb ik het heldere idee 
om voor te stellen om bij een grote 
rots te gaan kijken. Paul en Johan 

vinden het prima en we veranderen de koers. Naarmate we dichter bijkomen zien we het water steeds 
onrustiger worden. Ik besef ineens dat het de stroming is die om de rots heen kolkt. Het vervelende is 
alleen dat we tegen deze stroming in moeten varen om nog bij het eiland te kunnen komen.  Johan en 



Paul hebben dit ook door en zetten kracht om tegen de stroom in te kunnen varen. Ternauwernood 
redden we het om bij het eiland te komen.  
 
Vlak onder de kust ontdekken we wat grotten waar we in en uit kunnen varen. Langs de kust zijn hier 
en daar een aantal zandstranden waar we prima kunnen kamperen. Na een mooie middag varen 
landen we op een van de stranden en zetten de tenten op.  
 
De Optimus brander stookt het eten weer op tot ongekende hoogte, het is altijd weer een feest om de 
brander aan te zetten op vakantie. Thuis doe je dat namelijk niet zo snel, op het balkon. Na het eten 
maken we nog een wandelingetje en aansluitend brengen we een bezoekje aan de locale pub. Als we 
wat te drinken willen bestellen krijgen we te horen van de barkeeper dat we dan eerst moeten eten. 
Enigszins verbouwereed besluiten we het goedkoopste van de kaart te bestellen. We vertellen erbij 
dat hij het alleen op de rekening hoeft te zetten, we eten het toch niet op. Als antwoord krijgen we te 
horen ‘als je het besteld zul je het opeten ook’. Enfin, bij het eerste biertje worden drie borden met 
dampende Chilibonen geserveerd. Met lange tanden neem ik een aantal happen en slaag erin het 
bord leeg te eten, weggooien is ook zonde, toch? Vol eten en bier lopen we over het donkere bospad 
terug naar de tent. Paul en Johan zeuren wat tegen mij aan; of ik niet een zaklampje mee heb 
genomen om op het pad te schijnen (aangezien ik vaak te veel rommel meeneem op vakantie). 
Hilarisch is het moment als ik ook daadwerkelijk de zaklamp tevoorschijn haal. Op het strand is het 
inmiddels hoogwater en staat het water tot 8 meter van de achterzijde van de tent. Prima uitgemeten 
dus.  
 
Het Eilandhoppen 
We hoeven pas om 13.00 uur in de boot te zitten om via Herm naar Guernsey te varen. Het weer is 
prima, noordoostenwind kracht 3-4 en wederom een strakblauwe lucht. Als alles weer in de kajak is 
gepuzzeld varen we rond Sark en 
komen langs het jachthaventje. Het is 
leuk om te weten dat mijn ouders hier 
vorig jaar met hun zeilschip zijn 
geweest. Tussen de rotsen door varen 
we richting Herm. Herm is het kleinste 
eiland van de vijf kanaaleilanden en 
wordt door een paar mensen bewoond. 
De oversteek gaat voorspoedig. Vlak 
onder het eiland kun je door het heldere 
water de vissen zien zwemmen. We zijn 
vroeg op de noordpunt van het eiland 
en hebben nog tijd om pauze te nemen 
op het strand tussen de grote 
rotsblokken. Aan de overkant zien we 
Guernsey liggen.  
 
Het zeegat tussen Herm en Guernsey is 
redelijk druk met scheepvaart en het 
stroomt er hard. Het is goed uitkijken hoe we moeten varen. Als we in de jachthaven van Guernsey 
aankomen, vraagt Paul of het mogelijk is om te overnachten. Hij krijgt te horen dat we iets verder 
moeten doorvaren naar het strand. Daar kunnen we wel kamperen. Als we het strand opvaren zien we 
direct dat er bij hoogwater maar een korte strook strand overblijft waar we kunnen staan. Het eiland 
heeft een vrij ‘poshy’ uitstraling door alle dure auto’s en de golfbaan die naast het strand ligt. We 
worden ook een beetje vreemd aangekeken als we met volle tassen van de supermarkt over het 
eiland lopen. Dat doe je hier blijkbaar niet want daar heb je toch een auto voor? Het avondeten is een 
culinair hoogstandje van het frietkot naast het strand. Slappe patat en een vette hamburger kunnen de 
maag van een kanoër toch niet bekoren. Gelukkig dat we morgen weer weg kunnen varen via Herm 
naar Sark. Dat eiland vinden we namelijk veel leuker dan Guernsey.  



 
 
Om 7.30 varen we alweer naar 
Herm. Het weer is wederom 
fantastisch en met een licht briesje 
varen we weer naar Herm. Johan 
heeft me vanochtend gewekt in 
tegenstelling tot de afspraak dat ik 
Johan en Paul wakker zou maken. 
M’n wekker heeft de geest gegeven 
en is om 4.30 uur blijven hangen in 
de tijd.  
 
Een deel van de tocht voert langs 
een plek waar veel rotsen op de 
bodem liggen. Daardoor vormt zich 
op het wateroppervlak een lichte 
stroomversnelling waar je leuk 
doorheen kunt varen. Als we op 
Herm aankomen kunnen we het niet 

laten om even een kijkje te nemen in het kleine dorpje dat bestaat uit een paar huizen, enkele hotels 
en twee winkeltjes voor toeristen. Na een bak koffie lopen we nog een rondje in neopreen door het 
dorp. Dat geeft toch altijd heel wat bekijks zo’n pak, of is het de geur? 
 
De oversteek van Herm naar Sark gaat voorspoedig en rond het middaguur komen we bij aan Little 
Sark, een klein eilandje dat alleen met laagwater vanaf Sark is te bereiken. Als we iets verder varen 
komen we een grot tegen waar het water aardig naar binnen stroomt. Ik besluit om me heel langzaam 
naar binnen te laten glijden. Immers, waar het water naar binnen stroomt, komt het er ook weer uit. Je 
weet alleen niet hoe….., dat is het lastige….. Het lukt me om achteruit peddelend weer uit de grot te 
varen. Ik weet zeker dat ik er dus weer uit kan komen als de uitgang van de grot te klein blijkt te zijn 
voor een kajak. Als ik me nog wat verder de grot in laat zakken verschijnt er een soort balzaal. Het is 
een prachtig gezicht. Aan het einde van de balzaal is een grote uitgang die weer uitkomt in zee. Het is 
dus mogelijk om door de grot heen te varen naar de andere uitgang. Toch wel enigszins opgelucht 
kom ik varend uit de grot. Paul en Johan komen na mijn oooh’s en aaaah’s ook maar even een kijkje 
nemen.  

 
De rest van de middag scharrelen we 
wat om het eiland heen en varen af en 
toe tussen de nauwe doorgangen van 
de rotsen. Rond een uur of 16.00 
komen we aan op het strand waar we 
twee dagen geleden ook overnachtten. 
We zetten de tenten weer op en in het 
zoetwaterbeekje dat vanuit het eiland 
op het strand uitkomt spoelen we ons 
zelf en de kajakkleding maar eens 
goed uit. Na vier dagen varen is dat 
wel weer eens nodig. Na de ‘douche’ 
trek ik m’n schoenen maar weer eens 
aan. Schoenen? Bliksem, m’n 
schoenen staan nog op een steen op 
het strand van Guernsey en m’n 
sokken zaten er ook nog in. In de haast 
van vanochtend toen ik als laatste 

wakker werd heb ik ze laten staan. Nou ja, daar is niets meer aan te doen, gelukkig heb ik nog 
sportsandalen mee. Ik hoop alleen dat ze op Guernsey geen zoekactie beginnen naar een vermiste 
zwemmer of zo. 
 



We hebben het eiland Sark eigenlijk 
nog niet goed bekeken en besluiten 
om de rest van het eiland maar eens 
te voet te gaan ontdekken. In het 
kleine dorpje zijn nog enkele kleine 
winkeltjes die voornamelijk zijn gericht 
op toeristen. Er is een bank, 
postkantoor en de locale 
brandweerauto bestaat uit een rode 
aanhanger met slangen, achter een 
tractor. Er rijden namelijk geen auto’s 
op Sark, alleen maar tractors.  
 
De Terugtocht 
Vandaag is de laatste oversteek, van 
Sark naar Jersey. Het is ’s morgens 
wat mistig als we vertrekken. We 
kunnen alleen maar op het kompas 
varen en vertrouwen op de berekende 
koersen. Na een uurtje varen zien we 
een schim aan de horizon. Het eiland Jersey doemt recht voor ons op uit de mist, de berekeningen 
kloppen weer precies. Hoe het komt weten we niet maar we hebben alledrie het gevoel dat we met 
lood in de armen varen. Het is ook een verdacht stille overtocht. Of is het toch weer de gezellige 
avond geweest? Langzaam groeit het eiland groter. De mist is inmiddels opgetrokken en de lucht is 
weer strakblauw. Als we vlak onder het eiland zijn besluiten we stinkybay in te ruilen voor een mooie 
betonnen trailerhelling. De spullen moeten namelijk nog tweedagen in de bus liggen en die willen we 
toch graag wat schoon houden.  
 
Als we weer op de camping Bleu Soleil aankomen moeten we natuurlijk eerst vertellen hoe de tocht is 
gegaan. Als eerste gast mag ik een duik in het pasgeverfde zwembad nemen. Na een aantal dagen 
varen is dat warme water best lekker. De rest van de dag bereiden we ons voor op de terugweg naar 
Nederland.  
 
De terugreis 
’s morgens jakkert de Seacat met ons aanboord weer richting de vaste wal. Als we in St Malo 
aankomen kost het enige moeite om van de boot te komen, alle auto’s moeten namelijk in de boot 
keren om er uit te kunnen. Als we eindelijk op Franse grond rijden, rijden we recht op de douane af. 
Oh, roept Paul al: “wij worden er weer uitgepikt, wacht maar af”. Hij krijgt gelijk. De bus moet aan de 
kant en alle deuren moeten open. Een van de beambten vraag wat er in de houten kist zit….. “Oh, 
neopreenpakken enzo”, roepen wij al weer enigszins gniffelend. De beambte opent de kist en steekt 
zijn hoofd er in, die er met dezelfde vaart weer uitkomt. Hij zij niets, maar wij weten wel waarom!! Het 
is ook altijd weer een succes. 
 
 
 
 
  
 
  
 


