
Kijk mee a/b van de Sorlandet: 
 
Op 17 augustus 2005 was de Parade of Sail-in. Dit 5 jaarlijkse begin van Sail-
Amsterdam kan eigenlijk wel beschouwd worden als het hoogtepunt van het hele 
evenement. De schepen die tijdens de parade een loods willen krijgen een loods die 
normaal gesproken vrij van dienst is en zich als vrijwilliger heeft opgegeven. Dit 
omdat de normale scheepvaart uiteraard ook gewoon door gaat en alleen tijdens de 
parade tijdelijk gestremd wordt.  
Petje af voor het weer uitstekend gemaakt draaiboek dat er ook dit keer weer voor 
zorgde dat alles nagenoeg vlekkeloos verliep.  
Het was voor mij de eerste keer mogelijk om de Parade-In mee te maken en ik was 
dan ook zeer benieuwd hoe dit allemaal zou verlopen. Om 08.30 uur stond de taxi 
al voor de deur en Françoise, de kids en ik waren om 09.00 uur al keurig aan boord 
van de Sorlandet. De Sorlandet was gedurende de nacht binnengekomen en had 
een tijdelijke ligplaats in de 3e Rijksbinnenhaven te Velsen. De Parade zou om 
11.00 uur beginnen maar gezien de te verwachtten verkeerschaos kan je er maar 
zijn.  
Nadat we ons hadden voorgesteld aan de kapitein en voorzien waren van koffie 
zochten we een mooi plekje op het achterdek om alle bedrijvigheid op de kade en  
het kanaal te bekijken. Honderden schepen en scheepjes kwamen langs gevaren 
richting sluizen om de Tall Ships op te wachten en vervolgens mee te varen 
richting Amsterdam. Op de kade waren diverse cateringbedrijven bezig om alles 
aan boord van de gemeerde zeilschepen te krijgen. De Sorlandet was afgehuurd 
door een accountants kantoor uit Amstelveen en de catering werd gedaan door 
Martin Air Partyservice.  
Precies om 11.00 uur begon de Parade aangevoerd door de “Stad Amsterdam”. 
Omdat er zo ontzettend veel schepen op het water waren was het onmogelijk om 
door te varen en er was dan ook al snel een behoorlijke achterstand op het schema. 
Ons nummer in de parade was 21 en tegen twaalven was het moment eindelijk daar 
om van wal te steken. De sleepboot Argus trok ons achteruit richting kanaal en 
door luid getoeter konden we een stukje vaarwater opeisen tussen de honderden 
scheepjes. 
De toeter bleef de rest van de reis het favoriete speeltje van Jelle en Esmée. En 
gelukkig voor hun moest hij regelmatig gebruikt worden om alle “Schippers naast 
God” bij de les te houden. 
Het eerste gedeelte deel van de tocht naar Amsterdam verliep erg traag omdat er op 
diverse locaties nog schepen moesten invoegen, maar na het passeren van 
Zijkanaal-A kwam er eindelijk een beetje schot in de zaak en begon ook de 
stemming onder de gasten vrolijker te worden door de diverse hapjes, drankjes en 
de opzwepende muziek. 
Ook de kapitein kwam wat meer tot rust en leefde toe naar het moment dat het 
schip gemeerd zou liggen in Amsterdam. Dat is natuurlijk ook niet zo gek als je 
bedenkt dat de beste man ook de hele nacht al op zijn benen had gestaan. 



Esmée en Jelle hadden de tijd van hun leven en leverden overal hand- en 
spandiensten. Het beste hadden ze het echter naar hun zin tijdens het manoeuvreren 
als iedereen het achterdek moest verlaten en zij daar zo trots als een pauw rond 
mochten blijven lopen en de scheepshoorn mochten bedienen. 
Françoise had het de hele dag druk met filmen en met de diverse uit Duitsland 
meegereisde passagiers die de dag van hun leven hadden. 
Tegen vijven kwamen we dan eindelijk in de buurt van het Centraal Station en de 
IJ-haven. Hier werd net als op de Elbe bij Hamburg het nationale volkslied van de 
passerende schepen gespeeld dat door de bemanning en de steeds vrolijker 
wordende gasten met luid gejuich werd ontvangen.   
Vervolgens werd het toch nog  even spannend. Door de nieuwe - over der   
IJ-haven geplaatste -  brug stroopte de scheepvaart enorm op waardoor er 
behoorlijk gemanoeuvreerd moest worden. Vooral de, in groten getale aanwezige, 
party-schepen halen nog wel eens rare capriolen uit om hun gasten op de eerste 
rang te laten zitten. Dank zij de goede assistentie van de sleepboten “Spes” en  
“Ida 3” verliep de brugpassage en het meren aan de Oostelijke Handelskade echter 
zonder problemen. 
Na een borrel aan boord te hebben gedronken om een perfecte dag af te sluiten zijn 
we door de tender opgepikt en aan boord van de loodsboot Menkar gebracht die 
ons allemaal aan land zette in de Suez haven. En zo waren we uiteindelijk precies 
twaalf uur later weer terug waar we begonnen waren. Echter wel met een 
herinnering die we ons leven lang niet meer vergeten zullen. 
 
René van Essen 
 
 


