
Met hun zeiljacht Black Moon trotseren Niels en Greetje Tops het 
 Panamakanaal, een van de grootste sluizencomplexen ter wereld.  
Ze belanden in de wonderlijke wereld van apenvuisten, culinaire 

 voorkeuren van maritiem adviseurs en gigantische hoogte verschillen.  
Ze delen hun ervaringen. Plus praktische tips voor wereldzeilers in spé en 

vijf pechgevallen van zeilers die eerder het Panamakanaal overstaken.
Tekst GREETJE TOPS Foto’s ARCHIEF BLACK MOON

PAS OP VOOR  
DE APENVUIST

Panamakanaal voor dummies
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 ‘Hebben jullie ook al geoefend als 
lijnbegeleider?” vraagt mijn 
 Amerikaanse buurvrouw. We 
 zitten aan een lange tafel in de bar 

van Shelter Bay Marina in de havenstad 
Colón, dé ontmoetingsplaats voor wereld-
zeilers die het Panamakanaal verkiezen 
boven het ronden van Kaap Hoorn. We 
 treffen allerlei nationaliteiten. Supergezellig 
en vooral interessant. Vrijwel iedereen 
staat aan de vooravond van de oversteek 
naar de Stille Oceaan en loopt rond met 
dezelfde vragen. Dat schept een band. De 
meeste zeilers blijken geen enkele sluiser-
varing te hebben. Die hebben wij, net als de 
rest van varend Nederland, in elk geval wel. 
Schutten in een sluis is voor ons niets 
nieuws.  
Maar in het Panamakanaal is het niet zo 
simpel. We moeten drie sluizencomplexen 
passeren: de Gatún-, Pedro Miguel- en 
Mirafloressluizen. Van de Atlantische naar 
de Stille Oceaan overbruggen schepen een 
hoogte van bijna 30 meter. Wel even iets 
anders dan de  Volkeraksluizen in Willem-
stad.
Als schipper van zijn rubberen motorbootje 
voer Niels op zijn 12de al zelfstandig op de 
Maas en door de Wilhelminasluis. In zijn 
zucht naar avontuur deed hij een hoop 
ervaring op. Nu, 25 jaar later, wordt het 
niveau verhoogd. Letterlijk en figuurlijk.

Paalsteek XXL
Voordat we kunnen vertrekken, moeten we 
zorgen dat onze crew compleet is. Tijdens 
een oversteek van het Panamakanaal zijn 
zes volwassenen aan boord vereist. Ik word 
al zenuwachtig bij het idee. Hoe doen we 
dat met eten en slapen, met al die mensen 
aan boord? En waar halen we ze vandaan? 
Dat laatste blijkt geen probleem. Er zijn 
veel zeilers die graag een keer oefenen. 
Ook toeristen en backpackers bieden zich 
vrijwillig aan. 
En dan zijn er altijd nog de zogeheten line 
handlers die je kunt inhuren. Dat zijn 
 ervaren Panamezen die, zo wordt gezegd, 
gerust buiten op dek overnachten. Gelukkig 
vinden wij al gauw drie zeilers die met ons 
mee willen en hebben we voor iedereen 
een comfortabele bank om op te slapen.
Met vijf mensen aan boord gepropt en een 
smeulende creditcard op zak varen we 
rond het middaguur de haven van Colón 

uit. “Tot aan de andere kant,” roepen we 
naar de andere boten. Vlak na de haven-
ingang gooien we het anker uit, wachtend 
op ons zesde bemanningslid: de maritiem 
adviseur die met een loodsboot wordt 
 afgezet. Waarom dit niet in de haven kan, 
is mij een raadsel. 
Na een uur haal ik het anker op. Modder-
spetters vliegen rond mijn oren. Adviseur 
Harold, een gigantische man, neemt plaats 
in de navigatiehoek. Hij houdt zijn werk-
schoenen maat 49 aan, terwijl de rest op 
blote voeten over ons 10 meter lange bootje 
wordt verdeeld: Niels achter het stuurwiel, 
Marie en Yalçin op het achterdek, Katie en 
ik als lijnbedieners op het besmeurde voor-
dek. Bij iedere lijnbediener ligt een dikke 
blauwe tros van zo’n 50 meter lang. Voordat 
we de eerste sluis bereiken, maken we een 
grote lus. Een paalsteek XXL.

Apenvuisten
Als verlegen brugwuppen naderen we het 
eerste sluizencomplex, de Gatúnsluizen. 

Aan weerszijden kijken sluismedewerkers 
als piepkleine poppetjes op ons neer. Ze 
gooien apenvuisten naar beneden, met 
touw omwikkelde staalballetjes aan een 
lijn. Ik slik en kijk bezorgd naar onze zonne-
panelen. De apenvuisten vallen één voor 
één op Black Moon. Plof. Eentje belandt op 
de buiskap, maar laat gelukkig geen spoor 
na. 
We halen de lijnen van de apenvuist door 
de grote blauwe lus. Onzeker priegel ik een 
paalsteek. Zal hij echt houden? De sluis-
medewerkers halen de scheepslijnen aan 
wal: de blauwe lussen gaan om de bolders. 
Daar ligt ons scheepje dan, alleen te 
 midden van een enorme sluis. 
De twee grote sluisdeuren sluiten achter 
ons. Bevend en schuddend stijgen we zo´n 
30 meter. Het is nu opletten dat Black Moon 
in het midden van de sluis blijft. En dat er 
geen vingers bekneld raken. Mijn lijn aan 
bakboord begint te kraken. 
Harold  commandeert er vrolijk op los: 
“Stuurboord aanhalen, bakboord losser!” 
Tussendoor stelt hij zijn zoveelste quiz-
vraag: “Hoe vaak zijn de sluisdeuren sinds 
de bouw in 1914 vervangen?” We roepen in 
koor: “Nul keer!”  

Hoe doen we dat met eten en slapen met al die 
mensen aan boord? En waar halen we ze vandaan?

De voorbereiding De oversteek van het Panamakanaal bestaat uit slechts twee dagen. De voor bereiding 
neemt veel meer tijd in beslag. Tien zaken om rekening mee te houden.

BEMANNING
Om door het Panamakanaal te varen is de minimaal 
vereiste bemanning als volgt: één bestuurder (de 
schipper), één maritiem adviseur (ingehuurd) en 
vier lijnbegeleiders (eigen bemanning, ingehuurd of 
vrijwilligers). 

LIJNBEGELEIDERS
Het is makkelijk en voordelig om vrijwillige lijnbege-
leiders te vinden. Een oproep kan via het radionet in 
Shelter Bay Marina, een Facebookgroep zoals 
Panama Cruisers of via via. Je bespaart hiermee 
bijna 100 euro per ingehuurde lijnbegeleider. 

KOSTENPLAATJE
De totale kosten voor de oversteek bedragen ruim 
2000 euro (zonder agent) of bijna 2500 euro (met 
agent). Dit bedrag is inclusief de meting, een 
cruising permit, huur van lijnen en fenders.
  
MET OF ZONDER AGENT
Zonder agent verloopt de aanvraag over het 
 algemeen online. Met een agent kan deze iets 
sneller geregeld worden, loop je minder risico in 
verband met contanten en hoef je geen borg te 
betalen.

INSPECTIE
Voor je schip wordt ingepland, dient een inspectie, 
ofwel meting, plaats te vinden. In de praktijk wordt 
alleen gemeten bij twijfel of als het schip kleiner dan 
65 voet is. De inspectie zelf bestaat voornamelijk 
uit papierwerk, zoals een vragenlijst of alles aan 
boord functioneel is. Je moet verder een handteke-
ning zetten waarmee je instemt met eigen verant-
woordelijkheid. Na betaling wordt de datum gepland.

TIJDSCHEMA
Nadat er een datum bekend is, volgt een tijdschema. 
Bij de eendaagse transit vertrek je midden in de 
nacht en ben je ’s avonds laat aan de andere kant. 
Bij de tweedaagse transit vertrek je rond de 
 middag, en overnacht je op het Gatúnmeer om de 
volgende dag het grootste stuk af te leggen. 

SCHUTTEN
Er zijn vier manieren waarop je in de sluis kunt 
schutten: Center Chamber, Side Wall, Nested en 
Alongside ACP Tug. De adviseur bespreekt per sluis 
de opties. Je mag dus zelf aangeven waar je voor-
keur naar uitgaat. Daarnaast adviseert de adviseur 
waar nodig. Echter, de schipper is eindverantwoor-
delijk en mag dus anders beslissen.

APENVUIST
De apenvuist, ook wel keesje, is een met touw 
omwikkeld staalballetje aan een dun lijntje. De 
sluismedewerkers werpen er vier op dek. Elk dun 
lijntje moet aan de lus van de grote bootlijn worden 
bevestigd met een paalsteek. Let op: doe geen 
poging om het balletje te vangen en pas op voor je 
hoofd.

PAALSTEEK
Het is aan te raden om vooraf een paar keer de 
paalsteek te oefenen, ook al ken je de knoop goed. 
De 2 centimeter dikke lijn is erg stug. En het dunne 
lijntje van de apenvuist moet snel en behendig 
geknoopt worden.

BRONNEN
Veel informatie krijg je tijdens gesprekken met 
andere zeilers, van de eventuele agent of op 
bijvoorbeeld de Facebookgroep Panama Cruisers. 
Het contact met andere zeilers vonden wij erg 
waardevol en alleen al daarom is het verblijf in 
Shelter Bay Marina een aanrader. Voor meer 
 concrete informatie vind je veel informatie op: 
Noonsite.com/report/panama-canal-transit- 
information.

◀▲ Black Moon aan 
de mooring, terwijl 
een  pilot boat de 
maritiem  adviseur 
brengt.
▲ Inspectie aan 
boord.
◀ Schutten in de 
sluis, met de 
 apenvuisten vanaf 
de wal naar Black 
Moon.
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WARME MAALTIJD AFGEKEURD – APHRODITE
Na zes jaar op de Atlantische Oceaan te hebben gereisd gaat de Canadese Lorraine 
van zeiljacht Aphrodite dan eindelijk het Panamakanaal oversteken, samen met 
haar man en hun vier kinderen. Een legendarisch moment, waar ze lang naar heeft 
uitgekeken. Maar veel zal ze er niet van meekrijgen. Tijdens het schutten van de 
eerste de beste sluis meldt de maritiem adviseur op autoritaire wijze: “Nu zou ik 
graag mijn maaltijd wensen.” Lorraine gaat naar binnen om een maaltijd te koken. 
Ze was immers uitdrukkelijk gewezen op het belang van warme, stevige maaltijden. 
“Vanuit het kombuisraam had ik uitzicht op de enorme sluismuur.” Nu kan 
 Lorraine erom lachen. Haar zorgvuldig bereide maaltijd wees de maritiem adviseur 
af. “Ik wens toch liever een boterham.” Vanuit het kombuisraam kon Lorraine nog 
net even de sluismuur aanraken.

BOTSING MET SLUISMUUR – WASA
Bij het naderen van het laatste sluizencomplex, de Pedro Miguelsluizen, 
maakt de adviseur aan boord van zeiljacht Wasa een vervelende fout. 
“Via de radio vroeg hij de sluismedewerker toestemming om naar 
binnen te varen, waarna hij me instrueerde om aan de sluismuur af te 
meren,” vertelt de Duitse schipper Paul. Dan biecht de adviseur op dat 
het radiocontact onduidelijk was. Hij had verstaan: “Yes, you can 
proceed.” Dat blijkt onjuist; de vorige sluiskamer is nog niet volledig 
gereed, waardoor er nog steeds water van de ene naar de andere kamer 
stroomt. Kort na binnenvaren wordt Paul verrast door zó n sterke 
zijwaartse stroming dat Wasa opzij wordt getrokken en met hoge 
snelheid tegen de sluismuur botst. “Het ging zo hard dat de autobanden 
die we als fenders gebruikten, barstten.” Er is geen ontsnappen aan. 
Het schip ligt vijf minuten lang vast tegen de muur, terwijl het kolkende 
waterniveau daalt. Op een paar krasjes op de stootlijst en een deukje in 
het ego na komen Wasa en haar schipper met de schrik vrij. 

GEEN ACHTERUIT – LADY JANE
Met zijn zeiljacht Lady Jane nadert de Franse schipper 
Allen de sluizen van Miraflores. Hij krijgt het advies om 
aan bakboordzijde van een Franse catamaran aan te 
 leggen. Dat moet geen probleem zijn. “Ik manoeuvreerde 
Lady Jane voorzichtig ter hoogte van de catamaran en 
zette de propeller in zijn achteruit. Maar ik bleef vooruit 
gaan.” Pogingen om de versnelling in zijn achteruit te 
zetten, helpen niet. “Dus draaide ik de boot tegen de 
wind in en gaf het roer aan mijn vrouw Maria, zodat ik in 
het motorruim kon kijken.” Allen kan niets vinden. Hij 
legt de situatie uit aan adviseur Francesco, die de 
catamaran inlicht. Ondertussen heeft zich daaraan een 
derde boot, Krabat, vastgemaakt. Francesco adviseert 
Allen om de boeg van Lady Jane in de wind te houden. 
De andere twee boten motoren langzaam naar Lady 
Jane toe en gaan aan weerszijden liggen. Dat werkt. 
“Maar het waren de lijnbedieners die de show stalen. 
Zij zorgden ervoor dat de boten voorzichtig konden 
aanmeren.”

MOTORPROBLEMEN – COMPANION
Ter voorbereiding op de oversteek besluiten de 
Zwitsers Mathias en Paulina de motor van hun 
Companion een onderhoudsbeurt te geven. Voor 
het aanpassen van de distributieriem huren ze 
een monteur in voor 600 dollar. Die vergeet de 
TDC-positie te markeren en dat levert de nodige 
spanning op. Volgens de monteur zullen ze de 
overkant wel halen. Ondanks een rokende motor 
beginnen de Zwitsers aan de oversteek. De 
eerste sluizen verlopen probleemloos. Maar na 
zes motoruren op het Gatúnmeer neemt het 
roken toe. Tijdens het raften voor het laatste 
sluizencomplex laat de motor van Companion 
het definitief afweten. Ook het passagiersschip 
dat vooraan in de sluis ligt, kampt met motor-
problemen. “Toen ik nog een keer keek, lag het 
passagierschip dwars in de sluis en werden wij 
ernaartoe gestuwd,” zegt Mathias. Hij roept nog 
“abort mission” maar kan niet meer achteruit. 
De sleepboten slepen het passagiersschip weg. 
Met slechts 1000 toeren doorlopen ze de drie 
sluizen. Bij het openen van de laatste sluis tuft 
Companion met nog maar 800 toeren naar 
buiten. Mathias laat de bijboot te water en 
Paulina trekt met hun 15 pk buitenboordmotor 
het moederschip naar de ankerplek. 

Vijf keer voor schut
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4
De tamtam doet in Shelter Bay Marina te Colón zijn werk. Sterke verhalen en adviezen 
stuiteren over de steigers. Zo schijn je driemaal daags een warme maaltijd te moeten 
bereiden voor de ingehuurde bemanning. Als het menu ze niet bevalt, krijg je een boete. 
De apenvuisten kunnen levensgevaarlijk zijn: ze kunnen door je buiskap vliegen, een 
zonnepaneel in gruzelementen slaan of een van de bemanningsleden bewusteloos 
 meppen. En als je motorvermogen niet toereikend is, kun je meteen wel rechts omkeert 
maken. Vijf ervarings deskundigen vertellen over hun missers.

GEEN ZICHT – CEILYDH
De tweede transitdag van Diane op zeiljacht Ceilydh begint bewolkt. Als 
adviseur Roy aan boord komt, barst er een tropische regenbui los. Diane: 
“We zagen geen hand voor ogen.” Ze varen voorzichtig van boei tot boei. 
Het zicht neemt steeds verder af. Ander scheepsverkeer is niet meer te 
zien. Als een groot vrachtschip door de hevige wind dwars op het kanaal 
komt te liggen, wordt het groot scheepsverkeer stilgelegd; er moet een 
sleepboot aan te pas komen. Plezierjachten mogen niet vertragen en 
moeten doorvaren. Die kunnen, vanwege de diepte, niet voor anker op het 
Gatúnmeer. “Het was heel vreemd om alleen over het meer te varen. Af en 
toe zagen we een schim van een vrachtschip dat voor anker lag of een 
glimp van het land,” zegt Diane. “Bij het openen van de laatste sluisdeur 
liep er nog één druppel over mijn wang, maar dat was een zoute.”

5
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10 FEITEN OVER HET PANAMAKANAAL
1.  De sluisdeuren zijn nog steeds origineel, uit 1914.
2.  De goedkoopste oversteek bedroeg 33 cent. Dat was de  zwemmer 

Richard Hallyburton in 1928. Nu mag er niet meer gezwommen 
worden. 

3.  De sluizen gebruiken een kleine 200 miljoen liter water per keer.
4.  Jaarlijks varen er zo’n 13.000 schepen door het kanaal.
5.  Panamaxschepen zijn met hun 294 meter lengte en 32 meter 

breedte de grootste schepen die door de originele sluizen passen.
6.  De grootste sluizen zijn 427 meter lang en 53 meter breed; de 

Neo-Panamax past daar met zo’n 14.000 containers in.
7.  Sinds 2020 zijn de transitkosten nagenoeg verdubbeld.
8.  De sluismedewerkers houden competities in het werpen van 

de apenvuist. Naast de sluismuren staan hoogtepalen en een 
dartbord.

9.  Het Gatúnmeer ligt 85 voet boven zeeniveau.
10.  Het kost de beroepsvaart gemiddeld 9 uur om de oversteek  

te voltooien.

Niels motort geconcentreerd van boei naar 
boei. De  lijnbegeleiders hebben vijf uur 
pauze en genieten bovendeks van de boots-
afari. Ik sta in de kombuis de verplichte 
warme maaltijd te bereiden: rijst, kip en 
groente, met een pikante pindasaus uit 
Suriname voor speciale gelegenheden. 
De hele crew smult ervan. Behalve Alex, 
bij wie zweetdruppeltjes over zijn voor-
hoofd parelen. Ik had beter moeten weten: 
 Panamezen zijn echte zoetekauwen. Ik 
bied hem gauw een plakje bananencake 
aan. Hij knikt tevreden. 

In het laatste sluizencomplex gaan we 
 raften. Dat klinkt spannender dan het is: 
we liggen namelijk langszij een passagiers-
schip dat aan de sluismuur afmeert, dus 
gewoon zoals wij dat in Nederland gewend 
zijn. 
We hebben eigenlijk niet veel omhanden, 
behalve de zoete traktaties die we van de 
buurboot krijgen, nuttigen en de vele 
 vragen beantwoorden van Amerikaanse 
toeristen: “Komen jullie helemaal uit 
Nederland?” en: “Waarheen gaat de reis 
nu dan?” 

Als de sluisdeuren openen, varen we met 
een hoop getoeter en gejuich de Stille 
 Oceaan tegemoet. 
Een dag later stuurt één van de passagiers 
ons een berichtje via Facebook: “Jullie 
 ontmoeten was het hoogtepunt van onze 
oversteek.” 

Het bericht ontroert me. Ik realiseer me 
dat de oversteek van de Atlantische naar 
de Stille Oceaan voor ons een mijlpaal is 
geweest. Nu opent zich een heel nieuw 
hoofdstuk. Op naar het paradijs!  

▶ Black Moon 
op de San Blas-
eilanden.

▲ Black Moon 
wordt voorzien 
van enorme 
fenders.
◀ Raftend aan 
een passagiers-
boot.

Niels staat paraat om de tweede en derde 
sluiskamer in te varen. Dit gaat op wandel-
snelheid, want de kleine mannen vanaf de 
wal lopen met ons mee – ons aan het lijntje 
houdend. Onze lijnbedieners blijven op 
positie met het apenvuistje in de hand. 
De blauwe scheepstrossen liggen weer op 
dek, anders is het te zwaar zeulen aan wal. 
Vrachtschepen worden getrokken door een 
locomotief.  
Na de derde wisseltruc zijn de walmannen 
even groot als wij geworden en openen zich 
de laatste sluisdeuren van deze dag. 

We laten de Atlantische Oceaan achter ons 
en varen in het donker het Gatúnmeer op. 
Na een uurtje ligt Black Moon aan een 
enorme boei geknoopt, waar quizmaster 
Harold wordt opgepikt. Hij roept ons na: 
“Houd het bij één slaapmutsje jongens, 
morgen wordt het een lange dag!”

Bootsafari
Brulapen wekken ons nog voor zons-
opkomst. Het Gatúnmeer ligt onder een 
deken van mist. Toch is het tijd om op te 
staan, want we moeten gereed zijn als de 

loodsboot arriveert. Het 81 kilometer lange 
zoetwatermeer, dat de Atlantische Oceaan 
met de Stille Oceaan verbindt, voorziet 
heel Panama van drinkwater. Het is 
 bovendien een belangrijke ader voor 
scheepsverkeer van over de hele wereld. 
Vanwege het drukke scheepsverkeer komt 
er opnieuw een adviseur aan boord.  
Als Alex is gearriveerd, varen we naar het 
tweede sluizencomplex, de Pedro Miguel-
sluizen. Met de dagplanning op schoot 
houdt de Panamees de scheepsbewegingen 
om ons heen in de gaten. 
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