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Prachtig Ierland

tekst en foto's: Gary Mulder

Gary Mulder en Roos Veerdonk maken met hun Farrier 36 Noreen interessante zeiltochten. In dit artikel het 

eerste deel van een impressie van hun vakantie in Ierland.

Het magisch betoverende van het ochtendlicht maakt 
plaats voor het realisme van de dag, terwijl Noreen 
voortglijdt over het water van de Celtic Sea. Al het land 
is nu uit zicht verdwenen. Bij het eerste ochtendlicht zijn 
we ankerop gegaan in St Helen’s Pool, tussen de Scilly 
eilanden. Nu varen we een voor ons nieuw gebied binnen, 
op weg naar Ierland. Het belooft een mooie tocht te 
worden, met een matige noordoosten wind doet Noreen 
op screacher en grootzeil tussen de 8 en 10 knopen. Bij 
tijd en wijle worden we begroet door dolfi jnen die met 
onze boeggolf spelen. Ons eerste plan was Waterford als 
aanloophaven, maar we lopen zo mooi 50 graden aan de 
schijnbare wind dat we ons met de wind laten meevoeren. 
De zee is voor ons, komend van de drukke Noordzee en 

Engels Kanaal, van een ongekende leegte. Zo nu en dan 
een visser. In de namiddag worden we verrast door een 
groep walvissen die niet van onze komst gediend zijn en 
er gelukkig, fonteinen spuitend, vandoor gaan. De grote 
staartvinnen dwingen respect af. In de loop van de dag 
krimpt de wind iets. Youghal wordt het meest logisch als 
aanloophaven. Ook wel in het donker aan te lopen door de 
vuurtoren met sectorlicht. Blij en voldaan laten we om elf 
uur in 90 cm water ons anker vallen. Met de zaklamp zien 
we dat de zandbodem geen probleem gaat opleveren als 
we droog vallen, het is nog anderhalf uur voor laag water. 
Dus met een gerust gevoel en met de ankerwacht aan, 
gaan we naar bed.

Leuke ontmoeting
"She must be a fast sailer," zegt hij, terwijl hij een knikje met zijn hoofd richting 
Noreen maakt die net buiten de moorings achter haar anker ligt. Zo komen 
wij in gesprek met Brenn. We hadden hem 's ochtends al gezien terwijl hij 
onder zeil met een 8 meter kajuitboot zijn mooring oppikte. Hij heeft voor het 
merendeel buiten Ierland gewerkt, maar nu kan hij al zeilend van zijn oude dag 
genieten in zijn vaderland. Tekenend voor de Ierse historie van emigratie. Zijn 
enthousiasme is aanstekelijk als hij ons inlicht over de vele prachtige havens 
ten westen van ons. We moeten zoveel plekken rond zijn geboorte-eiland 
aan de zuidwestpunt van Ierland bezoeken dat we daar wel 5 vakanties mee 
kunnen vullen. We zullen dus keuzes moeten maken.

Ierse zuidwestkust
Tot nu toe hebben we het genoegen dat er zich een vasthoudend 
hogedrukgebied tussen Ierland en Schotland bevindt. Echter, zo'n situatie 
houdt niet een eeuwigheid aan en nu het er nog is besluiten we de volgende 
dag maar fl ink naar het westen te koersen op de noordoosten wind. De 
getijstroom langs de Zuid-Ierse kust is zeer gematigd en daar hoeven we ons 
niet op aan te passen. We vertrekken 's ochtends vroeg uit Youghal. De wind is 
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bestendig en in de tweede helft van de middag varen we 
na 71 mijl de smalle ingang van Baltimore binnen. Oeps... 
wel behoorlijk vol met geankerde bootjes en moorings. 
We bestuderen de detailkaart van de baai aandachtig. 
Daar we een gezond wantrouwen voor moorings hebben, 
waarvan je immers nooit weet waar ze aan vast zitten, 
maken we over het algemeen gebruik van ons eigen anker. 
Op de kaart lijkt ten noorden van het plaatsje nog een 
ruime maar ondiepe baai te zijn met de hoopvolle naam 
Roaring Water Bay. Die is uit het zicht onttrokken door het 
dorp, dus we hopen dat daar voor ons een leuk plekje is. 
Zigzaggend tussen alle obstakels door komt het kunnen 
varen op ondiep water van een multihull ons weer goed 
uit. Met amper één meter diepte hebben we een ruime 
en prachtige baai zo goed als voor ons alleen. We delen 
de gigaruimte met een Drascombe en het wrak van een 
vissersboot. Eenmaal met het anker goed ingegraven 
ga ik natuurlijk wel rond de boot met een lange stok (de 
helmstokverlenger) om te voelen en te prikken of er zich 
geen onheil onder de boot bevindt. Maar ik kan slechts 
een diepe laag zachte modder ontdekken waar mijn stok 
met gemak nog eens een meter in verdwijnt. Hup snel het 
bijbootje oppompen en richting dorp. Onze voorraden zijn 
aan het slinken en we willen graag nog voor sluitingstijd 
wat brood en verse spullen inslaan. Als groentjes in het 
bezoeken van Ierland komen we in het dorp waar, ondanks 
levendig zomertoerisme en een zeilschool, maar een heel 
kleine winkel met een beperkt aanbod is. Het wordt ons 
opeens duidelijk waarom in onze Ierse pilot uitgebreid 
vermeldt wordt waar foerageermogelijkheden zijn. We 
kopen alle broodjes op en een paar courgettes. De rest 
van het eten voor het komend weekeinde moet uit onze 
lang houdbare voorraad komen. Morgen is het zondag 
en voor maandag wordt er een depressie verwacht. Zo 

dicht bij de open Atlantic betekent dat, dat er hier in de 
baai een windkracht 8 zal komen te staan. En in plaats van 
nat te worden in het bijbootje brengen we de tijd liever 
door met het lezen van boeken en het bijwerken van mails 
en het logboek. Door de vinding van de e-reader is onze 
boordbibliotheek schier onuitputtelijk!

River llen
Op de River Ilen heerst een serene rust. De open zee lijkt 
ver weg. Na een aantal weken verblijf aan boord waarbij 
de 'oceaan' nooit ver weg is en altijd in je achterhoofd 
een factor is om rekening mee te houden, hebben we 
behoefte om even een paar dagen dit gevoel op de 
achtergrond te dringen. Hoewel het de naam rivier heeft, 
is het meer een labyrint van eilandjes, doorsteekjes, geulen 
en droogvallende modder. Met de pilot in de hand, goed 
lezend, varen we pas dieper in de puzzel door als we er 
zeker van zijn dat het water voor ons ook dat is wat de 
pilot beschrijft. We varen langs de geheel door klimop 
begroeide ruïne van St Matthew's Church en nemen 
ons voor hier de bestemming van een wandeling van te 
maken. Als we goed vier mijl het land binnengedrongen 
zijn komt de werf van Oldcourt in zicht. Volgens de 
pilot houdt hier de bevaarbaarheid op. Aan de grote 
hoeveelheid lege bokken op de werf wordt duidelijk dat in 
de barre wintermaanden, als stormen de dienst uit maken, 
de locale bootjes hier een veilig heenkomen zoeken. We 
varen wat op en neer terwijl we de dieptemeter in de 
gaten houden. Nu staat er overal wel voldoende water 
maar volgens onze berekening gaat het water vier meter 
omlaag en omdat de oevers bezaaid zijn met rotsen, willen 
we zeker weten dat we niet droog komen te vallen. Net 
buiten de vaargeul is er een mooie 'put' waar ons anker in 

naar beneden ratelt. Met uitzicht op een oude, in onze romantische 
ogen wel eeuwenoude, getijdemolen. De komende dagen gaan we 
'de toerist' uithangen. Vlak bij onze ankerplek is een nog in goede 
staat verkerende ‘hard’, zodat we ook bij laag water van en aan boord 
kunnen. We verkennen wandelend en fotograferend de omgeving. 
Met hoog water is Skibbereen met de bijboot bereikbaar, waar we 
boodschappen kunnen doen. Het land ligt bezaaid met ruïnes, 
kastelen en standing stones, en ademt de sfeer uit Arthurlegendes. 
Ondanks dat er behoorlijk wat onroerend-goed-bubbel is in de vorm 
van onbewoonde, opgeknapte, te koop staande villa's, is het een 
prachtig landschap waar je in weg kunt dromen.

Het land ligt bezaaid met ruïnes, kastelen en standing stones, 

en ademt de sfeer uit Arthurlegendes
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