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interview M/v

Man en vrouw ervaren zaken vaak toch net even op een andere manier,  op het water is dat niet 

veel anders.  in de nieuwe rubriek M/v legt Motorboot zeven vragen voor aan man en vrouw die 

samen een motorboot hebben. Deze keer: Deze keer: Fokke (73) en Jeltje (69) Kramer uit Grou 

met hun derde Bege kruiser. 

Lisette vos

Wat gaf voor u de doorslag bij de keuze voor deze boot? 
 “op de dag van de aanslag op de twin towers kochten we onze 

eerste Bege. Dat vergeten we nooit meer. we varen nu op ons 

derde Bege. Die hebben we, net als de tweede, laten bouwen. 

voor een goede prijs krijg je veel ruimte. Zes jaar geleden waren 

een kennis en een buurman tijdelijk opgenomen in een verpleeg-

huis. Dat deed ons beseffen: we kiezen nú voor de boot die we 

graag willen.” 

 “op de werf van Bootcentrum Geertsma in Grouw hadden we 

het model al een keer gezien. op Boot Holland nog een keer. De 

kuip is veel ruimer dan op onze vorige boot. we worden een dagje 

ouder, nu hoeven we niet meer op een stoeltje op de wal te zitten. 

en de openslaande deuren, die we op onze tweede Bege ook al 

hadden, vinden we prachtig.”

Waar vaart u het liefst naartoe? 
 “we varen meestal door Friesland, Groningen, Drenthe en de 

kop van overijssel. ik vind het fijn om bij een steiger in de natuur 

aan te meren, zoals bij een aanlegplaats van recreatieschap de 

Marrekrite. Dan pakken we daarna de fiets, bijvoorbeeld in eerne-

woude. varen is leuk, maar de combinatie met fietsen maakt het 

nog leuker.” 

 “we varen vaak een route van drie tot vier uur vanaf Grou, dwars 

door de natuur. Dokkum, een van de elf Friese steden, is voor mij 

wel een speciaal plaatsje om naartoe te gaan. Daar blijven we dan 

soms een week. er liggen veel bootjes. er zijn veel winkels. en je 

kunt er heerlijk in de omgeving fietsen. op de boot zit je veel, zo 

blijf je in beweging.”

Met welk gezelschap gaat het u het liefst varen? 
 “Met zijn tweeën. Dan hoef je geen rekening te houden met an-

deren. Als we een dag gaan varen, vinden we het fijn om 7.00 uur 

al te vertrekken. Dat kan dan gewoon. we zijn lid van de Bege-club 

die Fokke mede heeft opgericht. Andere leden vragen ons soms 

om samen te varen. Dat vinden we ook gezellig. Al vind ik het wel 

prettig om een beetje op ons zelf te zijn. Zo zijn we ’s avonds op de 

eigen boot.” 

 “Met zijn tweeën. Dan ben je toch eigen baas. we varen het 

meest in Friesland. Als we een keer in onbekend gebied varen, is 

het wel fijn om met een andere boot erop uit te gaan. Als je dan 

onderweg pech hebt, heb je een vangnet.” 

Wat is de rolverdeling aan boord?
 “ik stuur meestal. ik zet altijd om 9.30 uur koffie, dan neemt Jel-

tje het stuur over. Als we in een rustig vaargebied zijn, drink ik ge-

rust twee kopjes koffie. verder maak ik de buitenkant van de boot 

schoon. en ik ben blij dat we een nieuwe boot hebben, want ik heb 

twee linkerhanden.”

 “ik sta altijd buiten als we aanmeren of we de sluis naderen. ik 

kook. en verder ben ik altijd druk op de boot. Met van alles. Als ik 

even in de kuip in de zon zit, bedenk ik alweer wat ik moet doen. 

opruimen, even naar het toilet, ik kan eigenlijk niet precies zeggen 

wat allemaal. soms vind ik het fijn om even te sturen, dan kom ik 

tot rust.”

Wat was het spannendste moment aan boord? 
 “we zijn geen grote helden op het water. ik herinner mij nog 

onze reis naar Maastricht. op de terugweg tankten we bij een bun-

kerschip, er kwam een duwbak voorbij en het deinde op en neer. 

in de sluis bij Maasbracht schrok ik van de harde sirene. en op de 

iJssel kwam ons een vrachtschip tegemoet. Alles liep goed af, 

maar ik ben tijdens die reis 2 kg afgevallen.”

 “op de iJssel kozen we netjes voor stuurboordwal. een vracht-

schip met een blauw bord kwam ons tegemoet. we konden net 

tussen het schip en de wal varen. Door de aanzuigende werking 

van het grote schip leek het wel of onze boot een meter naar bene-

den viel. Dat was best spannend. ik zat niet fout, maar later be-

greep ik dat je in deze situatie eigenlijk beter bakboord kunt 

passeren.” 

En aan welk bijzonder moment denkt u met plezier 
terug

 “ik herinner mij een mooie avond op het stille water midden in 

het natuurgebied Alde Feanen. onze zoon lag er met zijn zeilbootje 

waarop hij voor het eerst zou overnachten. we waren drie kwartier 

van huis, we hoorden niets. Het leek alsof de tijd stil stond.”

 “ik ben een ochtendmens. Als we op de boot zijn en we gaan 

die dag niet varen, dan sta ik alleen vroeg op. De rust, de opko-

mende zon, de nevel op het water. Heerlijk. ik stap dan om een uur 

of acht op de fiets om een krantje kopen. De Leeuwarder Courant 

of De telegraaf. soms drink ik ook een kopje koffie, bij de auto-

maat in de supermarkt. Als ik weer terug ben, is mijn vrouw ook 

weer aanwezig.” 

Als geld geen rol zou spelen, wat zou uw droomboot 
zijn? 

 “we zijn tevreden met onze boot. ik kijk onderweg wel naar an-

dere motorboten. Dan kijk ik meer naar de vorm, niet naar welke 

boten nog luxer zijn of meer geld kosten.”

 “ik hoef geen andere boot. Het uitzicht is overal hetzelfde.” 
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Fokke en Jeltje Kramer 

uit Grou.


