Denk je aan een chartervakantie in ZuiD-europa,
Dan Denk je al snel aan Zeilen. Maar waaroM
eigenlijk? wij huurDen een Motorboot op corfu
en ontDekten De vele voorDelen.
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tekst en foto’s: Vincent Zuidema

Corfu per
motorboot

tijd om te
genieten
5 Redenen
om te gaan
9 • 2018
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I

n de enorme Gouvia Marina, zeven
kilometer van Corfu-stad, maken we
kennis met het motorjacht dat we meekrijgen van OCC Yachting. Geen kinderachtig
bootje, dus we vertrekken in een uitstekende stemming. Wat we ook uitstekend
voor elkaar hebben is ons vaarplan, want
dat hebben we niet. We weten alleen dat
het eiland Paxos heel mooi moet zijn. Oftewel: we steken van wal met tijd, ruimte en
luxe om ons heen. We varen zuidwaarts
de haven uit, met aan de ene kant de rotsige kustlijn van Corfu en aan de andere
kant op nog geen tien mijl afstand de bergen van Albanië. Bij een merkwaardig
eenzame rots gooien we het anker uit en
nemen onze eerste duik. Zo lang je niet
gezwommen hebt, ben je niet op vakantie!
Na de lunch varen we langs Corfu-stad
waar het indrukwekkende Oude Fort uit
de zesde eeuw (in latere eeuwen verwoest
en weer opgebouwd) uitkijkt over zee.
Veerboten, cruiseschepen en plezierjachten flaneren langs de kust, maar even
voorbij de hoofdstad is het meteen een
stuk rustiger op het water. We zetten
de stuurautomaat aan en zinken met de
afstandsbediening weg op het zonnedek,
om een paar relaxte uren later in de buurt
te komen van een superlocatie op de route
naar Paxos. We zijn getipt dat hier ergens
een steiger moet zijn die hoort bij restaurant Panorama. De motorboot heeft een
diepgang van nog geen meter en dat maakt
het makkelijk om bij dit soort plekken te
komen. De houten aanlegplaats is wat
wankel en het lijkt er meer op alsof we
de steiger aan de boot vastleggen, maar
we worden beloond met onbelemmerd
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uitzicht over zee en toegang tot een weelderige bloementuin met hangmatten en
daarboven een terras van het restaurant
dat niet voor niets Panorama heet.

Lakka
Vanaf het restaurant is het een mijl of vijftien varen naar Lakka, de noordelijkste
plaats van Paxos. Ondanks het hoogseizoen is het rustig op het water. Soms zien
we een draagvleugelboot op weg van Corfu
naar Paxos en af en toe een zeilboot. Voor
de kust van Paxos proberen we de Wingman, een funtube van Jobe die we hebben
meegekregen om te proberen. Hoewel we
varen met een waterverplaatser en zeker
geen speedboot, maken we behoorlijke
golven waar je vanaf kunt surfen en dat
maakt het hangen en bochten maken met
de tube spectaculair genoeg.
In de haven van Lakka vinden we ondanks
de drukte een goede plek aan de boulevard, niet pal voor de terrassen, maar
net om de hoek waar het rustiger is. ’s
Avonds wandelen we door de stegen van
het charmante plaatsje en belanden bij
Taverna Nionios. De bediening hier zou zo
op tv kunnen. In een razend tempo gaat
de kok langs de gerechten die hij tegelijk
bereidt in talloze potten en pannen. Van
geroosterd vlees en gesmoorde konijnenbout met limoen tot gevulde groenten en
pepers. Aan het eind van de voorstelling
klappen de bezoekers hartstochtelijk. We
nemen verschillende voorgerechten, zodat
we lekker veel kunnen proeven, zoals de
gevulde paddenstoelen met gorgonzola.
Later op de avond lopen we bij een juwelier
binnen en zien we de edelsmid bezig met

een grote gasbrander om zilver te smelten. Even later lopen we de winkel uit met
een unieke ring, die symbool staat voor
hoe ambachtelijk de mensen in dit stadje
leven. Eten komt uit grootmoeders pan en
een ring komt niet uit China, maar uit de
handige knuisten van een lokale edelsmid.
Terug bij de kade zien we een grote catamaran met een groep oudere mannen die
goede muziek draaien en zingen en dansen. Dit eiland trekt mensen aan die het
leven vieren en we hopen dat over een jaar
of dertig ook nog te doen, maar je kunt
niet vroeg genoeg beginnen met oefenen.

Paradijs
De volgende dag varen we via de westzijde
van Paxos naar Antipaxos. Deze kustlijn
bestaat uit kliffen met grotten en alles
wijst erop dat de zee, die vrij spel heeft
vanaf Italië, hier ongenadig kan huishouden. De baaien en stranden zijn prachtig,
maar wil je echt rustig liggen, dan ben je
beter af aan de oostzijde. Dus daar kiezen
wij ook voor. In een prachtige baai gaan
we voor anker om te snorkelen, suppen,
zwemmen en gewoon te genieten van het
uitzicht.
Na een middagje paradijs varen we naar
Gaios, de hoofdstad van Paxos. We moeten
er een beetje op tijd zijn, want er zijn weinig ligplaatsen. Bij binnenkomst cirkelen
er al allerlei boten rond op zoek naar een
plekje. Wij kiezen eieren voor ons geld en
gaan meteen door naar een vrije ligplaats
waar je voor anker moet en je achterlijnen
kunt beleggen aan stalen ringen in de rotsen. Hier liggen we ook prima, dus springen we maar weer eens het water in en

Links: Vivienne geniet zo van het
uitzicht dat ze zelfs haar boek
even weglegt. Rechts: Kirsten
en Vincent buigen zich over de
kaart op zoek naar de volgende
mooie baai.

Een populaire baai zoals die
van Lakka, kan behoorlijk
vol liggen. Wij hebben geluk
en vinden nog een mooi
plekje aan de kade.

gaan daarna met de dinghy
naar de stad, die een stuk
toeristischer is dan Lakka.
Dat komt vooral omdat
Gaia de plaats is waar de
veerboten uit Corfu aanleggen. De schoonheid van
dit plaatsje zullen we moeten delen met wat meer
mensen dan in Lakka, een
unieke plaats die ons nogal
verwend heeft gemaakt.

Helderblauw
Terug naar het noorden
moeten we langs het zeegat tussen Paxos en Corfu.
De overtocht is best hobbelig, vandaar dat de motorboot normaal gesproken is uitgerust met
een stabilisator. De onze was helaas net in
reparatie, maar na een uurtje varen is het
water weer rustig. Corfu is groot, dus het
gebied waar je in de luwte zit gelukkig ook.
We nemen het kortdurende ongemak voor
lief en komen al snel weer in een andere
prachtige baai vlakbij Mourtos, aan het
vasteland van Griekenland. Deze ankerplek is bijna van alle kanten beschermd
en mooier helderblauw water hebben we
zelden of misschien wel nooit gezien.
Eerst staat er nog wat wind, maar later
op de avond wordt het water om ons heen
spiegelglad. De nacht valt en de sterren
aan de hemel lijken gespiegeld met de
toplichten van de boten om ons heen. Het
is bijna volle maan en we zitten met een
drankje op het achterdek te genieten. Veel
beter dan dit wordt het niet.

Dit eiland
trekt
mensen
aan die
het leven
vieren
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Extraatje bij de
salade is een
schitterend uitzicht

1
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Motorboot: enorme
leefruimte buiten
Van achter naar voren heeft de OCC Cruiser 40.2 een
zwemplateau dat gelijkvloers doorloopt naar de open
achterkajuit en de stuurhut, zodat een ruime, halfopen
leefruimte ontstaat. Op het voordek heb je een groot zonnedek met kussens en beneden een volwaardige keuken
met drie (niet allemaal even grote) tweepersoonshutten.
Het is misschien geen eerlijke vergelijking, maar wat
meteen opvalt als je de boot naast een 40-voets zeiljacht
legt, is de enorme leefruimte buiten. Monohulls hebben
als nadeel dat de kajuit benedendeks zit en daar wil je als
het warm is en (bijna) windstil - wat in het Middellandse-Zeegebied maar al te vaak voorkomt - liever niet zijn.
Het schip is uitgerust met stabilisatoren die ervoor zorgen
dat het zich in zeegang ook rustig blijft gedragen.

Griekse-saladetest
Griekse salade is altijd een goed idee, dus deden we een
heuse Griekse-saladetest:
Beyond Taste in Govina (vlakbij de haven) krijgt een 7,5.
Uit het testrapport: “Tomaten goed van smaak, met lekkere grote stukken. Qua kruiden kan het beter. De feta
mag zachter en de olijfolie voller van smaak.”
Panorama Taverna (onder Petriti) scoort een 6,5. “Minder paprika, geen olijfolie, standaard feta.” Bonuspunten
krijgt Panaroma voor de prachtige tuin met hangmatten
en de steiger vlak voor de deur. Maar dat speelt geen rol
in de beoordeling van de salade.
Veranda Taverna (Corfu stad) krijgt van ons een 8,5. “Lekkere kruiden, veel chunky stukken tomaten, olijven zijn
niet hard/bitter, voldoende paprika, goede komkommer,
niet te veel ui, feta heel smaakvol, wel een beetje brokkelig.” Als extraatje bij de salade word je hier getrakteerd
op een schitterend uitzicht over de baai van Corfu met op
de achtergrond de bergen van Albanië.
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Ineens
springen
dolfijnen op
uit het kraakheldere
water
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Sand Bar Bay:
paradijs op aarde
Voor het havenplaatsje Mourtos, ook wel Sivota genoemd,
liggen verschillende eilandjes met ankerbaaien. Wij ankeren bij Sand Bar Bay, tussen het vasteland en het eerste
eiland voor de kust en hier is het zowel ’s nachts als overdag werkelijk paradijselijk. Of je nou ’s avonds naar de
sterren staart, ’s ochtends een duik neemt of een suptocht
maakt rond de eilanden, alles is hier even geweldig. Zoals
op de meeste populaire ankerplekken is de bodem niet
erg interessant, maar als je goed kijkt zie je zeesterren,
grote steekmossels, vissen in schutkleuren die zich onder
de rotsen schuilhouden en als je geluk hebt, kom je een
inktvis tegen of bijvoorbeeld een platvis. Je zou hier zo
meerdere dagen kunnen liggen, dus als je ook maar even
de kans hebt: neem de tijd!

3
4

Suppen: Doe je het
ooit, dan hier
Dit gebied vraagt, nee schreeuwt, om een sup-board bij de
boot. Wij maken een tocht rond de eilandjes bij Gaios, stoppen met peddelen wanneer we beweging in het water zien
en staan ineens oog in oog met een groep dolfijnen. We suppen verder tot er ineens weer dolfijnen opspringen uit het
kraakheldere water, dit keer vlak voor ons. Perplex peddelen we verder. Dolfijnen zien vanaf een boot is natuurlijk
fantastisch, maar als je in alle stilte op je supplank staat,
is het werkelijk een betoverende ervaring. Overigens ook
zonder dolfijnen is Corfu een supeiland bij uitstek. Eindeloos veel baaien met kleine strandjes, prachtig water, bijna
honderd procent zongarantie, kan het beter?

Lakka: eten als
nergens anders
Een restaurant vertegenwoordigt de ziel van een locatie,
en in Lakka vind je zowel het hart als de ziel van het eiland
Paxos in de keuken terug. Het meest authentieke vinden
wij familierestaurant Alexandros, waar bezoekers een
kijkje krijgen in wat alleen te omschrijven is als grootmoeders keuken. We kiezen voor een lamspakket, gestoofde
varkenspoot in honing, mosterd en bier, kruidige gehaktballen, gegrilde gemarineerde sardines en een stoofschotel van konijnenbout in rode wijnsaus. Plus natuurlijk de
Griekse salade die een 8 krijgt in de saladetest. De mooie
dochter van de baas is overigens niet van invloed op die
beoordeling.

Deze merkwaardige rots ligt
voor de kust bij

Haal je duikbrevet

Corfu-stad.

Vanaf de leeftijd van
twaalf jaar is het in Griekenland wettelijk toegestaan om een duikbrevet
te halen. Het aantal duikscholen in Griekenland
groeit snel, ook op Corfu.
Bij het dorpje Paleokastritsa ligt een mooi
duikgebied waar je ook
in spelonken en grotten
kan duiken, maar ook bij
Kassiopi en Barbati is het
prachtig duiken.
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CHARTEREN
Gebied
Varen rond Corfu is over het
algemeen makkelijk. Het
langgerekte eiland geeft
bescherming tegen wind en
golven van de Middellandse
Zee, die vanaf Italië honderd
kilometer vrij spel heeft. Alleen
tussen Corfu en Paxos heb je
te maken met een zeegat, wat
soms zorgt voor een onrustige
tocht van een uur of twee.
Je wacht tot het rustig is of
je huurt, zoals wij deden, een
motorboot met stabilisatoren.
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Flottielje
In Griekenland staat ook wel
eens wat meer wind en je
vaart op zee, dus enige vaarervaring is aan te raden. Wie
het gezelliger of veiliger vindt
om in een flottielje te varen,
dat kan ook bij OCC. De flottieljeleider heeft veel kennis
over het gebied en het weer
en kan bijvoorbeeld assisteren
bij het aanmeren in de havens.

Ligplaatsen
Omdat er weinig vaste ligplaatsen zijn in dit gebied, is

Het vaar
gebied rond
Corfu is over
het alge
meen heel
makkelijk

het aan te raden om in het
voor- of naseizoen te reizen.
Een andere optie is om
gewoon een keer vroeg in de
middag ergens aan te leggen
om water te tanken en dergelijke, en ’s avonds gebruik te
maken van de vele ankerplaatsen of moorings.

Handig om
te weten
mourtos
Het plaatsje Mourtos heeft
onbeschermde ligplekken aan
de kade waar je beter niet
kunt aanleggen. Er is ook een
beschermd haventje, maar dat
stroomt snel vol. Vlakbij Mourtos zijn veel goede ankerplaatsen.

gebruik te maken van de ringen die op veel plaatsen in de
rotsen zitten, en/of de moorings die in het water liggen.

Haveninfo
Praktisch
Gouvia Marina ligt op maar
tien kilometer van de luchthaven. De haven heeft permanente bewaking, een eigen
zwembad, restaurants en
een supermarkt. Een grotere
supermarkt ligt op slechts
een paar honderd meter van
de haven. Vlakbij de haven is
een tankstation, waar je op de
terugweg de boot weer kunt
aftanken. Houd er rekening
mee dat meer (charter)boten
dit doen op de laatste dag van
hun vakantie.

ieding
lezersaanb
Verken zelf de
wateren Van
Corfu en lefkas!
Voor lezers van de Waterkampioen
biedt OCC Yachting een aantrekkelijke korting op het huren van een luxe
motorjacht. Deze aanbieding is geldig
voor vertrek in het najaar van 2018 en
voorjaar van 2019. Bekijk de aanbieding
op occ-yachting.nl of stuur een mail
naar: info@occyachting.com. OCC Yachting is van 5 t/m 9 september aanwezig
op de Hiswa te water, stand KB-104.

ankeren
Een populaire baai zoals die
van Lakka, is al snel vol. Kijk bij
het ankeren goed of je anker
niet over dat van een buurman
heen gaat. Verder kan het zijn
dat een buurman met een
(achter)lijn aan een rots ligt,
wat betekent dat dit schip niet
meedraait met de wind. Het
is aan te raden om zelf ook

vliegen
Vlieg je op Corfu, dan heb
je ruime keuze uit (budget)
maatschappijen. Kijk bijvoorbeeld op www.lowcostairlines.nl/griekenland/corfu.
Boek wel op tijd, want Corfu is
een populair eiland en prijzen
stijgen naarmate de vertrekdatum dichterbij komt.
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