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alverwege de trip constateren we 
dat we het al dagen fout doen. Elke 
morgen springen we vlot uit bed, 
maken we koffie en broodjes, en gaan 
we vroeg het water op. Iets na het mid-

daguur schuift onze boot een haventje binnen, zodat we 
lekker veel tijd hebben om de bezienswaardigheden te 
bekijken of boodschappen te doen. Dat klinkt logisch, 
maar dat is het niet in dit deel van de Adriatische Zee. 
Ten zuiden van het Noord-Kroatische eiland Krk begint 
het namelijk pas te waaien als wij al tegen de kant liggen 
en aan land lopen te puffen tijdens een wandeling.
Maar we hadden het kunnen weten. In een land waar de 
“grote maaltijd” om drie uur ’s middags wordt genuttigd, 
moet je natuurlijk niet uitgaan van een Hollandse dag-
indeling. Wie slim is, gaat in de ochtend zijn proviand 
halen, drinkt op z’n gemak een kop koffie op een terras 
en lummelt nog wat rond. Dan bereidt hij een stevige 
lunch en hijst om twee uur de zeilen, om met een lopende 

H

wind twintig mijl te overbruggen. In de volgende 
haven wordt niets meer gedaan, behalve geborreld 
op het achterdek, al dan niet met de buren.
V oor Eric C ox  is Noord-Kroatië nieuw terrein. Zijn 
charterbedrijf is al jaren actief in de zuidelijke delen, 
maar dit jaar zoekt het nieuwe uitdagingen in het 
noorden. Het zuiden heeft bekende toeristentrekkers, 
zoals de prachtige Kornaten-eilanden en de Middel-
eeuwse stad Dubrovnik; het noorden vraagt van de 
vakantieganger wat meer pioniersmentaliteit. ‘De 
afstanden zijn groter en vergeleken met de Kornaten 
vaar je minder beschut,’ aldus C ox . Toch start hij in 
juli met flottieljes in dit gebied. Dit wordt gekenmerkt 
door een paar grote en veel kleinere eilandjes, deels 
weggedoken in de baai onder het schiereiland Istrië. 
Dit hele gebied, tot aan de stad Zadar, wordt Kvarner 
genoemd. V oorbij Zadar kom je terecht in Dalmatië.

Voor onze ontdekkingstocht door Kvarner heeft C ox  
een grote B avaria ter beschikking, plus een loods voor 
het gebied. B en B runet de R ochebrune schreef een 
complete vaarwijzer voor Kroatië; een enorme klus, 
aangezien hij veel plaatsen zelf bezocht en eindeloos 
sprak met lokaal bekende jachtschippers. We zijn nog 
geen uur aan boord of we weten al dat het in het mini-
kanaaltje van O sor “knetterhard” kan stromen, en dat 
er een stevige deining kan lopen als de sirocco uit het 
zuiden heeft geblazen en de baai van Kvarner onbeschut 
is. Zaken waar we ons de hele week geen zorgen over 
hoeven maken, gezien het rustige weer.
Anders dan Dalmatië, wordt Kvarner gekenmerkt door 
veel variatie in landschap en bebouwing. R ijeka is de 
“werkstad” aan de baai, met schoorstenen en woon-
wijken, maar op een steenworp afstand ligt O patija, 
dat bestaat uit villa’s en stadspaleizen. O patija ontstond 
pas in 1 8 4 4 , rondom een hotel dat al snel uitgroeide 
tot een hotspot voor de Weense adel en beau monde. 
Kroatië behoorde toen nog tot het Habsburgse R ijk, 
dat O ostenrijk, Hongarije en een groot deel van de 
B alkan omspande. Het duurde niet lang of er werd 
een spoorlijn naar het hotel aangelegd, waarna de plaats 
kon uitgroeien tot een soort Adriatisch Monaco, met 
eigen casino’s en kuuroorden. Wie over de elf kilometer 
lange boulevard loopt, stapt in de voetsporen van James 
Joy ce, B ernard S haw en G ustav Mahler, die er kwamen 
om in relatieve rust en met de heilzame werking van 
de gezonde lucht aan hun oeuvre te schrijven.
Naast O patija en R ijeka zijn er de kleinere eilandstad-
jes, vaak van V enetiaanse snit, en de boerendorpjes. 
We bereiken ze door een flink aantal mijlen af te leggen 
tussen O patija en Krk, dat je overigens uitspreekt als 
“kurk” en niet als “kruk”. Het Kroatisch kent wonder-
lijke lettercombinaties, die nooit worden uitgesproken 
zoals je verwacht.
Loods B en buigt zich over de kaart en wijst aan wat we 
over stuurboord zien. ‘Dat is C res, een tamelijk leeg 
eiland, dat door dat beroemde kanaal van O sor geschei-
den wordt van het eiland Losinj. Het kanaal werd al in 
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beetje oppassen, want de jachthaven ligt in een soort 
bassin, dat bereikbaar is via een engte met hier een daar 
een ondiepte. Er is ook het minuscule eilandje Kosljun, 
waarop een F ranciscanenklooster staat. Er wonen nog 
aardig wat monniken, die best modern zijn; ze onder-
houden een eigen website, waar ze de toerist uitnodigen 
om toch vooral in hun museum langs te komen.
In plaats daarvan stappen we op een huurfiets, om 
door de wijnvelden naar de andere kant van het eiland 
te rijden. Daar ligt het stadje U rbnik op een heuvel aan 
zee, met fraai uitzicht op een kleine baai. De kademuur 
is helemaal opgekalefaterd en geschikt gemaakt voor 
jachten. De eerste heeft er al een plek gevonden. U rbnik 
is vooral trots op zijn wijn, die bij voorkeur wit en fruitig 
is. Hij wordt bij een aantal grotere huizen geproduceerd, 
maar de bewoners ex perimenteren er zelf ook vrolijk op 
los. Dwalend door het stadje wenkt een man in hemds-
mouwen ons zijn kelder binnen. We krijgen een goedje 
aangeboden dat zo stevig is, dat ik nog geen tien minuten 
later met een knallende hoofdpijn weer door de velden 
terug richting boot fiets.

O ok op weg naar R ab  staat er niet veel wind. Er ligt een 
flinke plas water voor de boeg van de charter-B avaria, 
maar meer dan wat lichte rimpelingen zijn er niet te zien. 
De bemanning heeft haar draai gevonden en leest wat, 

de antieke oudheid gegraven, en je kan er met slechts é é n 
boot tegelijk doorheen varen. Het scheelt je een flink eind 
omvaren, maar zoals gezegd: het kan er enorm stromen.’

E en bocht, een baai en dan komt Krk in beeld. De om-
muurde stad lijkt wel een fort. C ox  manoeuvreert de 
B avaria tegen de eeuwenoude kademuur. Zoals zoveel 
stadjes aan deze kust staat Krk bol van de geschiedenis. 
Lang behoorde het tot de maritieme grootmacht V enetië, 
daarvoor al waren er de R omeinen. Het spannendste is 
nog wel een bezoek aan het café  op het dorpsplein. Niet 
om er wat te gaan drinken, maar om een trap af te dalen 
richting de kelder. Daar zijn kort geleden de oudste delen 
van de stadsmuren ontdekt. Ze werden ooit blijkbaar in 
grote haast opgeworpen; tussen de brokken steen ligt 
allerlei antiek puin, van zuiltjes tot stukken standbeeld. 
De archeologen zijn nog druk bezig om alles te onder-
zoeken, letterlijk onder de voeten van de jongeren die 
boven een drankje drinken. 
Italiaans was hier eeuwenlang de voertaal, en het wapen 
van V enetië –  de gevleugelde leeuw –  prijkt nog her en 
der op de monumenten. O ok nu nog zijn er een paar 
families die het Italiaans als moedertaal hebben, wat 
op zich handig is, want de jachthaven in P unat, even 
verderop, wordt deels bevolkt door Italiaanse schepen. 
C ox  stuurt de B avaria er behendig naar toe. Het is een 
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we langs de gekartelde rotskust van R ab schuiven. 
We stellen nog wat aan de lei-ogen en rommelen nog 
wat aan het achterlijk van het grootzeil, en dan helt 
de B avaria zowaar over.
‘We varen nu langs een schiereiland dat aan R ab vastzit,’ 
weet C ox . ‘Het werd helemaal beplant met pijnbomen; 
die kunnen tegen het zout dat bij winterstormen voort-
durend over het eiland stuift. Het is een natuurgebied, 
maar het heeft veel baaien waar je goed kunt ankeren.’ 
We varen een van de baaien binnen om op onderzoek 
uit te gaan. Er liggen al wat boten en er is een kleine 
steiger die bij een restaurantje hoort. ‘Dit ziet er goed 
uit,’ knikt C ox  tevreden. ‘In Kroatië zijn jachthavens 
behoorlijk aan de prijs. Daarom ben ik altijd op zoek  
naar plekjes waar je eens een nachtje kunt ankeren.’

hoort B en uit over de eilanden die zich aan de horizon 
vertonen of bereidt hapjes voor in de kombuis. Wie 
zegt dat je moet zeilen om tot rust te komen? 
Kijkend op de kaart hebben we inmiddels door dat “otok ” 
eiland betekent. Er liggen twee kleine otoks boven R ab. 
‘Die zijn bijzonder,’ wijst B en. ‘Tijdens het bewind van 
Tito waren het namelijk gevangeniseilanden of, beter 
gezegd, concentratiekampen. Het ene eiland was bestemd 
voor mannen, het andere voor vrouwelijke tegenstanders 
van het regime. Er werd vroeger natuurlijk geen mens op 
toegelaten; er cirkelden politieboten omheen om iedereen 
op afstand te houden. Maar vandaag kun je ze gewoon 
bekijken. De boel is een beetje ingestort, dat wel.’ 
Lang waren G oli O tok en S veti G rgur taboe, nu weiden 
de boeren van R ab er hun schapen. V errassend is dat 
deze kampen zo dicht bij de bewoonde wereld van Krk 
en R ab lagen; in niets vergelijkbaar met het afgelegen 
S iberië van de R ussen. 
‘Kijk nou, daar gaat een zeil omhoog.’ Een meeligger 
heeft wind geroken en de zeilen uitgerold. Dat is het 
teken om boeken aan de kant te leggen, een tafel in 
te klappen, koffiemokken op te ruimen en de schoten 
klaar te leggen. Tien minuten later zijn we onder zeil 
en posteer ik mij op de lage kant voor “precisiesturen”. 
Heerlijk om de stilte te genieten, zonder motor, terwijl 
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een tuin hun producten kunnen verkopen. De visser van 
de P a lm e , een boot van 1 2  meter, vist vooral rond het 
eiland, in de namiddag. Zijn scampi zijn al op en hij heeft 
nog wat klein spul, tandbaars en roggen in de aanbieding. 
‘Altijd letten op de ogen van de vis. Dat zegt niet alleen iets 
over de versheid van de vis, maar ook over hoe lang die in 
het net heeft gezeten,’ doceert hij. Wij zijn meer geïnteres-
seerd in een recept voor de scampi die we bij zijn buurman 
aanschaffen. ‘S impel. In olie met knoflook, tomaten en 
peterselie,’ zegt de visser. ‘Je likt je vingers erbij af.’

O mdat de oversteek naar Lošinj met nogal wat deining 
gepaard gaat, gooien we onze kreeftjes in de koeling. Het 
culinaire deel van de dag laten we invullen door restaurant 
N ostrom o in Mali Lošinj, de belangrijkste plaats aan een 
schitterende, bijna volledig omsloten baai. De kok tovert 
een tonijnachtige vis tevoorschijn, die hij op z’n Italiaans 
r ic c iola  noemt. ‘Hij kwam deze ochtend binnen, twintig 
kilo schoon aan de haak. O nze ober heeft hem zelf gevan-
gen; die heeft een snelle boot. Kijk, op die foto zie je hem 
met een ex emplaar van 2 8  kilo. Dat was z’n zwaarste ooit.’
Lošinj verdient een bezoek van een week. Het eiland doet 
lieflijker en eleganter dan het wat knoestige Krk en geldt 
al sinds de Habsburgers als een toeristische bestemming. 
De Weense adel vond het klimaat er zo gezond dat ze het 
tot kuuroord maakten. Al snel verrezen er de fraaie villa’s 
en residenties, die nu deels omgetoverd zijn tot hotels, 
vooral rond de baai van C ikat.
Maar de historie van Lošinj gaat verder terug. In 1 9 9 9  
deden duikers een opmerkelijke ontdekking op een paar 
mijl van het eiland. Tussen twee rotsblokken stuitten ze op 
een manshoog G rieks beeld van een atleet. Het bronzen 
ex emplaar was een ware sensatie en het werd dan ook 
uitvoerig gerestaureerd. In Mali Lošinj is rond het beeld 
zelfs een apart museum gecreëerd, dat ergens dit jaar zijn 
deuren moet openen. Waarschijnlijk werd het beeld ooit 
overboord gegooid; misschien als offer voor de goden, 
misschien tijdens een storm die z’n schip deed kapseizen.

H et enige wat wij overboord gooien, zijn de resten van 
de scampi, die een ware traktatie zijn. O nze oversteek 
naar Zadar hebben we benut voor een grootse lunch, 
zoals Kroaten dat gewend zijn. Traag trekt een eindeloos 
kralensnoer aan eilandjes voorbij, nadat we de engte van 
Ilovik zijn gepasseerd. O ok weer zo’n natuurfenomeen 
waarvoor je als Nederlander in Kroatië wilt varen: een 
nauwe doorgang tussen rotseilandjes.
O ngemerkt zijn we overgegaan van Kvarner naar Dal-
matië. Hier begint een ander eilandenrijk, hoewel we 
nog een middag door Zadar kunnen dwalen. ’s Avonds 
loopt de halve stad over de boulevard te flaneren. Wie 
even geen gespreksstof heeft, geniet simpelweg van het 
fantastische uitzicht over de zeestraat en het eiland aan 
de overkant. O f je luistert naar het windorgel dat als 
natuurlijk kunstwerk onder de boulevard is aangelegd; 
er komt geluid uit als de golven lucht door de pijpen 
persen; als van een scheepshoorn, wat ons een passend 
afscheid lijkt na een week dwalen door onontdekt gebied.

Lokale vissers 

verkopen hun 

vangst direct op de  

plaatselijke markt

Toch sturen we op R ab aan, en terecht, want het is een 
stadje dat niet overgeslagen mag worden. Met zijn drie 
kerktorens die bijna in é é n lijn staan, is het een fotogeniek 
oord. O ok R ab kent een rijke historie van R omeinen, 
V enetianen en, jawel, Noormannen. Die probeerden de 
stad ooit te plunderen. De plaatselijke bisschop aarzelde 
geen moment, rende de basiliek binnen en trok de reliek-
en van de beschermheilige C hristoforus tevoorschijn om 
ze op de stadsmuur te plaatsen. Toen de Noormannen een 
regen van pijlen lieten neerdalen op de stad, keerden die 
voor de muren weer om en vlogen terug naar de schutters. 
G een wonder dat de inwoners van R ab een beeld van 
C hristoforus oprichtten op de muur. Je kunt hem daar 
nog steeds bekijken, en dan heb je direct een schitterend 
uitzicht over het langgerekte eiland Dolin en de zeeëngte.
’s Zomers is R ab een toeristische attractie met muziekfes-
tivals, schilders die er hun ezels in de smalle straatjes plaat-
sen en schuttersfeesten. Wij moeten het doen met de 
plaatselijke markthal, waar vissers en oude vrouwtjes met 
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Varen

K roatië b iedt als volb loed watersportland volop mogelijk-

heden om boten te charteren. W ij voeren met het N eder-

landse E uro Yacht C harter, dat compleet verzorgde zeil-

vakanties aanbiedt, in alle delen van K roatië (sinds dit 

jaar ook in K varner). In juli en augustus begint het bedrijf 

met flottieljes, die voor gezinnen ideaal zijn, vanuit P ula. 

B oten zijn er in soorten en maten beschikbaar, en op 

verzoek kan E uro Yacht C harter ook andere merken 

aanbieden dan de B avaria waarmee Nautique deze reis 

aflegde. Vanuit P ula kan makkelijk overgestoken worden 

naar de eilanden van K varner. U iteraard verzorgen nog 

meer N ederlandse bedrijven charters hiervandaan.

Voor prijzen en informatie: www.euro-yachtcharter.nl

R eizen

V liegen naar K roatië kan vanaf meerdere luchthavens. 

R echtstreekse vluchten vanaf A msterdam naar P ula 

worden echter alleen verzorgd door C roatia A irlines. 

D eze luchtvaartmaatschappij vliegt ook op Z adar; de 

zuidelijke poort naar K varner. (www.croatiaairlines.com)

K roatië opteert voor een plaats in de E uropese U nie en 

hanteert dus al de E uropese regels rondom het grens-

verkeer; een paspoort is voldoende. D e lokale munteen-

heid is wel anders en heet “kuna” (1 euro is ongeveer 

7,3 kuna). E r zijn overal geldmachines te vinden en op 

de meeste locaties worden creditcards geaccepteerd.

E en zeilreis kan goed gecombineerd worden met een 

landvakantie. Z agreb is een bruisende hoofdstad en 

in het b innenland vind je spectaculaire natuur. Voor 

wie maar niet genoeg kan krijgen van de eilanden: 

er zijn er liefst 1185, waarvan slechts 47 bewoond. 

D e gemiddelde temperatuur van het zeewater stijgt 

’s zomers naar een weldadige 25 graden.
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S lapen

A an boord natuurlijk, in een van de vele baaitjes of 

in de luxe marina’s, die over het algemeen zeer goed 

verzorgd zijn. W ie in een vissershaventje wil liggen, 

moet primitievere omstandigheden verwachten. O ok 

is niet altijd zeker hoeveel rommel er op de bodem ligt 

die in de schroef terecht kan komen. Z oals overal in de 

M iddellandse Z ee geldt ook hier: de kont naar de kant.

H et hotelbestand varieert: van zeer luxe – met dank aan 

de flinke aantallen toeristen uit D uitsland, O ostenrijk 

en Italië – tot ouderwets communistisch met een “kaal” 

karakter. Tophotels zijn te vinden in het mondain ogende 

O patija (het Astoria en het Bristol, www.vi-hotels.com) 

en op het “klimaatresort” Losinj (Aurora). B eide plaatsen 

hebben een lange toeristische traditie.

E ten en drinken

R estaurantjes heten in K roatië konoba’s en b ieden 

gerechten die aansluiten bij de streek. In het binnenland 

eet je dus vaak vlees, b ijvoorbeeld gekookt lamsvlees, 

op de eilanden vis. M eestal is het eten op de eilanden 

niet heel gecompliceerd, maar wel lekker vers. D e vis 

wordt er b ijna altijd vergezeld door een spinazie-achtige 

lokale groente. Fine dining vind je over het algemeen in 

de hotelrestaurants, met uitzondering van Losinj, waar 

uitbundig met lokale kruiden wordt gewerkt. K roatië 

produceert veel lokale wijnen die beslist het proberen 

waard zijn: fris en fruitig en passend b ij de zomerzon. 

E r worden ook allerlei likeuren en jenever gestookt 

op basis van pruimen, kersen en druiven.  

N e t a ls in  d e  
r e st v a n  d e  
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