
49. Via Siberië naar Scheveningen 
 
10 maart 2013 
Vanmorgen kon ik niet mijn warme bedje uit. Buiten gierde de wind om ons pensionnetje 
en ik trok nog lekker even de dekens over me heen. Om 9.00 uur was echter volgens 
afspraak ons ontbijt klaar en dus met tegenzin uit de veren. Zin in eten hebben we 
allebei niet, dus maar wat boterhammetjes gesmeerd voor onderweg. Om 10 uur weer 
gepakt en gezakt op de fiets. Een koude noordoosten wind en een gevoelstemperatuur 
van -8 C˚. We hebben er zo’n zin in!!! 
 
Als we ruim drie kilometer gezwoegd hebben komt Laurens er achter dat een jas van 
hem nog in het pension hangt met mijn beurs er in. Niet zo handig! Ik besluit door te 
fietsen vanwege de snijdende kou. We spreken af elkaar weer te ontmoeten bij de dam 
over het Haringvliet. Daar moet ik natuurlijk veel te lang op hem wachten. Als ik Laurens 
eindelijk in het zicht krijg ben ik door en door koud. Na een noodzakelijke korte pauze 
fietsen we de Maasvlakte op. Er staat een ‘optimistisch’ bordje Maasvlakte 5 kilometer.  

 
Dat geeft moed. Er staat 
echter niet aangegeven hoe 
ver het is naar het 
fietsveer van Hoek van 
Holland. We fietsen en 
fietsen… Kilometers door 
kaal landschap met alleen 
wat industrie. Het is 
ontzettend koud.  
 

   Eindeloze Maasvlakte… 
 
 
 
 
De combinatie extreme kou, kale 
vlakte en een straffe 
noordoosten wind is Siberisch te 
noemen. 
Er komt geen einde aan. 
 
 
 



 
 Laurens ziet het al lang niet meer zitten maar we moeten door. Het is nog ver tot 
Scheveningen en te koud om te rusten. Daarnaast is er nergens iets te bekennen waar 
we even op kunnen warmen. Tot overmaat van ramp begint het ook nog te sneeuwen. Als 
ik zelf begin te denken aan opgeven komen we een hardloper tegen, Kees Klinkenberg. 
Hij is in de haven sleepbootkapitein en heeft de bemoedigende informatie dat we nog 
twee kilometer verwijderd zijn van het overzetveer. Hoera! Na nog twee kilometer 
zwoegen zien we het pontje. De weg heet heel toepasselijk Antarcticaweg! Er is een 
hokje waar we kunnen wachten want de boot is natuurlijk net weg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Havensecurity met koffie voor de koukleumen… Dank! 
 

Wachten op de overzetboot... brrrr...  



 

De overzetboot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    De vissers waren gewend aan het weer… 
 



 
Al snel meert er een boot van de havensecurity aan. Die hebben zo met ondergetekende 
koukleum te doen dat ze koffie voor me gaan maken. Mijn dankbaarheid kent geen 
grenzen. Na een half uur verschijnt er een minibootje in plaats van de hypermoderne 
catamaran. Moeten we hier echt mee naar de overkant? Dat blijkt! Tussen de kade en de 
boot een groot gapend gat! We moeten onze loodzware fietsen aan boord tillen. Daar 
heb ik de kracht niet meer voor. Gelukkig zijn beide schippers zeer behulpzaam. Onze 
fietsen worden aan boord gehesen en stevig vastgezet. En dat vastzetten blijkt heel 

hard nodig te zijn. De boot scheurt 
over het water en we moeten de 
kajuit in, om niet over boord te 
kiepen. In de kajuit is het 
aangenaam warm en de schippers 
vragen geïnteresseerd naar het 
doel van onze tocht. Een 
medepassagier herkent me van de 
televisie.. De schippers zijn van 
Koninklijke Roeiersvereniging 
Eendracht en zijn erg betrokken als 
ze mijn verhaal horen. Stoere 
zeebonken met een klein hartje.  
 

Sleepbootkapitein Kees Klinkenberg 
 
Als ze ons heel lief weer van boord hijsen doneren ze zelfs 20 euro en wensen me veel 
sterkte. Hoe bijzonder is deze ontmoeting weer. Op het pontje kwam zelf hardloper 
Kees nog even kijken op het goed ging. We waren zelfs welkom op zijn sleepboot voor 
een kop koffie. 

 
Als we weer een stukje op 
weg zijn door de ijzige kou 
komt eindelijk Hoek van 
Holland in zicht en een 
bordje met Scheveningen, 
20 km. Nog maar twintig! In 
de eerste de beste 
strandtent die we 
tegenkomen eerst warm 
worden en chocomelk. De 
laatste loodjes wegen 
vandaag echt loodzwaar!  
 
 

Ook Laurens is helemaal verkleumd! 
 
 



 
Het pad voert door de duinen waar inmiddels de schemering is ingetreden en de wind 
een wedstrijd lijkt te blazen. Om half 8 arriveren we doodop en half bevroren bij mijn 
lieve vriendinnetje uit Scheveningen. Ik kan wel janken! Koffie, pizza, warme sloffen en 
een dekentje… Na een uur begin ik langzaam te ontdooien. Morgen een dik verdiende 
rustdag in Scheveningen. Ik kan het niemand aanbevelen en op de Maasvlakte zullen ze 
mij niet meer zien! Behalve dan voor een kop koffie bij Kees of in de warme kajuit van 
de KRVE. 
 

 
Even bijkomen met warme chocomelk na een meer dan barre tocht! 
 
 
Een ijskoude dag die we niet snel zullen vergeten. Warm werden we echter van de lieve 
mensen onderweg die ons belangeloos hielpen en er voor ons waren toen we het zelf niet 
meer zagen zitten! 
 
Lieve lezers blijf lekker bij de kachel. Ik denk aan jullie! 
 
 
 
 


