
“     “Hardebol le”
Datum: zondag 30 juni 
Traject: Lauwersoog - Cuxhaven

VERSLAG 1 ZOMER 2019

Vertrek: zaterdag 29 juni 20.00 uur 
Aankomst: zondag 30 juni 13.30 uur 
Afstand: 114 mijl

AFSCHEID 
Vanmiddag nemen we afscheid van Rita 
en Frederiek. Ze worden opgehaald door 
Frans, de man van Frederiek. Hij heeft 
gezelschap gekregen van Merien, die mee 
kon rijden. We sluiten af  met een 
maaltijd in het visrestaurant. Het is 
heerlijk! Heerlijk waren ook de dagen, die 
Frederiek en Rita mee voeren met de 
Hardebolle. Van Harlingen via Franeker - 
Leeuwarden - Dokkum naar Lauwersoog 
met een bezoekje aan Schiermonnikoog 
met de veerboot. We hebben gelachen, 
geslapen, getekend, geschilderd, 
verwonderd, gevaren en vooral genoten! 

LAUWERSOOG: 
Wisseling van de wacht en even alles in orde maken voor het 
volgende traject. Even is er nog twijfel over het tijdstip van 
vertrek, maar het wordt 20.00 uur vanavond! Ruim op tijd 
om diesel te tanken. De gasfles gaat weer  leeg terug de 
bakskist in. Winkel was al om 12.00 uur dicht. Morgen weer 
een nieuwe poging. Tukje in de zon. Koffie voor vanavond. 
Warmwater in de kan voor vannacht.  
Het is nog steeds warm als we gaan. De Victore 11.44 met de 
twee kleine kindjes en de derde op komst, is al vertrokken. Ze 
gaan ons voor in het Westgat, de betonde- en sinds vorig jaar 
gebaggerde geul tussen Schiermonnikoog en Ameland. De 
geul slingert tussen de zandplaten, waar nu gelukkig de 
golven niet op stuk lopen. Geen geringe enge dieptes gezien! 
Na de uiterton draaien we in Oostelijke richting met het 
grootzeil op en de motor aan de nacht in. 

AFSCHEID THUIS  
LOSLATEN. 

Dat hadden we al gedaan. In klein comité. 
Net na het kraamfeest van Levina heeft Merien 
mij via Texel naar Terschelling gebracht voor 
Oerol, het festival eiland. Weer genoten! 
Tussendoor even naar huis geweest. Samen met 
Marja getreind van Noord naar Zuid Nederland. 
Met de kinderen en kleinkinderen afgesproken 
dat we zondagmiddag een soort barbecue zouden 
doen in de tuin. Het werd zo warm dat we de 
tafel onder de eikenboom moesten verhuizen en 
Jikke een waterglijbaan meebracht, zodat ook de 
kinderen verkoeling hadden. Het was heel 
gezellig! Heel leuk om op die manier afscheid te 
nemen van al degenen die je lief  hebt. 
Nog even mocht ik Levina vast houden. Ze zal 
een grote meid zijn als ik terug kom. Vol aan 
kunnen lachen en schateren. Vivian en Renee 
nog even op schoot. Face time hadden we drie 
weken geleden al geoefend… Krijn nog even …. 
Allemaal een dikke knuffel! 
Natuurlijk ga ik ze missen ….. maar je moet ook 
los kunnen laten om te kunnen groeien… 

Rond 15.00 uur komen ze mij ophalen om terug 
naar Harlingen te gaan. 



WAT EEN NACHT 
Varen in een ongekend prachtige nacht. Nog 

nooit eerder meegemaakt! Onvoorstelbaar dat het zo 
licht blijft! Het licht bleef  hangen aan de heldere 
hemel, terwijl er aan de horizon een donkere strook 
zichtbaar was. Hardebolle gaat door … blijft op koers 
langs de flitslichtende vuurtorens, die bijna op ieder 
eiland staan… Schiermonnikoog - Borkum - Juist - 
Norderney - Wangeroog ….. en achter trekt 
Hardebolle een spoor van “lichtend” water in het zog. 
Rood knipperende lichten van de windmolenparken 
tekenen zich af  tegen het oranje van het vreemde 
schijnsel in de lucht. Tien tot twaalf  knopen wind en 
een prachtig zeetje, zonder al te veel golven. De maan 
presenteert zich als een klein sikkeltje. Hardebolle 
vaart door en motort een beetje bij totdat de wind de 
goede richting op draait en de fok bij kan. Hé een 
bruinvis! Op een mijl of  tien voor het zicht van de 
haven gaat de wind ineens van 10/12 knopen naar 
23. Oeps.! We zien nog uitschieters naar 31. 

Achter ons gaat de zee schuimkoppen op bouwen. 
Fok wordt opgerold, reef  in het grootzeil 

getrokken en Hardebolle surft, soms met 8,3 kn door 
het water, van de golven! Joepie! Dat is wel even 
genieten zonder dat het echte problemen op leverend. 
13.30 uur varen we de haven van Cux binnen. De 
stroom is op. 
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“Toeval bestaat niet” 
Sandra en Bram / Bertus en Marietje 
Over een kleine wereld. 

Zijn vorig jaar op bezoek bij Bertus en 
Marietje in Sloten ….. Hebben zij, ook 
Scandinavie vaarders en liefhebbers, een pilot 
boek gekocht via internet over de Oostzee … 
Waar moeten ze het boek ophalen… In 
Wolphaartsdijk! Wie zouden dat zijn??? 
Sandra en Bram van de “Kleine Jager”, de 
enige van wie wij weten dat ze daar in dat 
gebied komen en zelfs gaan wonen! 
Dit weekend zijn ze onderweg naar Naske, 
150 km boven Stockholm, met de auto en kar 
volgeladen met spullen en vliegen terug. 
Daarna brengen ze de boot varend naar 
Naske. 
Sandra kijkt op Marine traffic, ziet de 
Noordvaarder liggen in een haven boven 
Naske. Sandra wappt naar mij of  dat Bertus 
en Marietje kunnen zijn. Ja, ze zijn het! Ze 
gaan ook naar Naske! Wat een toeval 
allemaal! 
Ze gaan vanavond elkaar ontmoeten!

CUXHAVEN: 

De slordig, in de haast naar beneden 
gedane zeilen kunnen niet opnieuw 
worden opgedoekt. De huik gaat er zo 
overheen! Verdiende borrel in de box. 
Ik maak een chocoladetaart van de nog 
meegebrachte avocado’s. Na het slaapje 
even schoon schip maken met echt sop. 
Daarna mijn hele lijf  schoon boenen 
onder de douche. 
Eten wordt een restje …..nou ja een 
salade met gerookte makreel. 

Bij Bouw is het weer barbecue feest!







 

WEERZIEN 

Bij Sandra en Bram/ was het gisteren avond 
02.00 uur geworden … 
Zouden we Sjakko en Annelies dan nog zien 
ergens langs het Kielerkanaal? Het zijn onze 
buren van thuis en zijn naar de Noordkaap 
geweest met de Camper. Deze week was hun 
laatste vakantie week en zouden ze in deze 
omgeving kunnen zijn. Ik stuur ze een mail. 
s’Avonds reageert Annelies. Ze zijn al thuis! 
Vorige week was het zo warm en ook dit 
weekend dat ze maar naar huis gekomen 
zijn. 
Prachtige reis gehad! We spreken in het 
najaar weer af, voor de uitruil van vakantie 
indrukken, foto’s e.d als alle buren weer thuis 
zijn.
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HET WEER 

“Achteraf kijk je een koe in z’n kont”, is er een 
gezegde, maar nu zijn we heel blij dat we 
zaterdagavond gelijk om 20.00 uur zijn gaan 
varen … en gelijk naar Cuxhaven. We hadden 
er anders niet gekomen. Zouden we naar 
Norderney uitgeweken zijn…  Daar zouden 
gezien het weerbericht een week lang,  
moeten blijven !! ( NW 5 - 8 )

Het weer voor vandaag horen over de 
Marifoon, dat de oude scheepskapitein 
Heinrch ( Delta Papa 07 op VHF 23 ) nog 
steeds het weerbericht uitspreekt, na het 
bekende riedeltje. Wat gedacht van de halen 
als hij uitspreekt … een Tiiiiiieeef….. Er komt 
nog veel wind de eerst komende dagen. 
Morgens gaat het mee vallen, maar de wind  
komt s’middags met de buien mee en zal dan 
oplopen tot windkracht 8. Buiten in de Duitse 
Bocht staan er golven tot 3m. hoog. Hij heeft 
gelijk. S’morgens nog niet zoveel wind 10 - 12 
knopen uit zuidelijke richting. Zo kunnen we 
heerlijk onder vol tuig, met de stroom mee 
zeilen naar de sluis in Brunsbuttel. Als we daar 
tegen twaalven aan komen en er een bui mee 
komt, haalt de windmeter uit tot 17/18 kn.

Eenmaal op het kanaal zien we een keer 32 
kn. op de teller. De zon laat zich regelmatig 
zien tussen de wolken en echte regen hebben 
we niet gehad. De warmte moet even 
verdreven worden!


Traject: Cuxhaven - Rendsburg    51 Mijl 
08.45 uur vertrek

12.00 uur Sluis Brunsbuttel

17.45 uur Rendsburg


MAANDAG 1 JULI 



KIELERKANAAL OF NOORD-OOSTZEE 
KANAAL 

Dat is de verbinding tussen de Elbe en het 
Kielerfjord. Nu kunnen alle, zelfs hele grote boten 
binnendoor de Oostzee bereiken, zonder door 
het gevaarlijke Kattegat, boven langs 
Denemarken te moeten. Keizer Wilhelm heeft het 
kanaal aan laten leggen, deels over de oude 
Eider, een rivier die er toch al liep. Zo kon hij zijn 
marinevloot vlot naar de Noordzee verplaatsen, 
zonder dat de Denen het zagen.

Ook wij maken er dankbaar gebruik van.

Het is 100 km. lang. Gelukkig niet kaarsrecht en 
het heeft een afwisselend landschap. Veel 
mensen fietsen langs het kanaal, waar je met 
pontjes van de ene oever naar de andere kunt.


Heerlijk geslapen! Merien eet de laatste hagelslag op met daaronder  roomboter. Het kleine 
bakje waar het restje hagelslag in zat gaat nu dienen voor het kleine geld, wat terug kwam van 
de service kaart. Bus gas gescoord! Eindelijk toch gelukt! Diesel hoeft niet en boodschappen 
worden alleen genoteerd. We hebben voor vandaag nog eten genoeg. 8.45 uur vertrekken we op 
het grootzeil en de hi-aspect. Heerlijk voor strooms. Het is een traject van ongeveer 17 mijl over 
de Elbe tot aan de sluis. Dat is vergelijkbaar met traject Vlissingen - Hansweert. Ook wat grote 
scheepvaart betreft. Achter ons komt zelf een sleep met een bok. Die is voor Hamburg bestemd.

Door de verhoging van 75 cm op laag water komen er weinig platen boven. Weinig zeehonden 
gezien dus. 

Als we de sluis in gaan komt de eerste bui met zo’n 17/18 kn wind erin. Precies recht in de sluis. 
Tel daarbij de golfslag op van langsvarende grote schepen en je ziet voor je de plankieren met 
de ringen erop, waaraan je vast moet maken erg wild en onafhankelijk van elkaar dansen. Heen 
en weer en allemaal een andere kant op. De voorste vlonders … daar wil je echt niet liggen! 
Stootwillen helemaal slepend door het water. We kunnen nog net tussen de Engelsman en de 
Duitser. Ze lopen allebei op de vlonder, maar de Duitser pakt ons achtertouw aan en haalt het 
door de ring. Ondertussen is Merien van boord gesprongen en maakt het voortouw vast. Dat ze 
hier nog nooit bolders op de plankieren gezet hebben is ons een raadsel…. Daar kun je 
tenminste je touw rond gooien. Nu moet je er echt af! 

Op het kanaal zetten we de fok er nog bij, totdat het te plat voor de wind wordt.

Op de windmeter zien we soms 22 / 23 uitschieters 32.2 kn

We waren er op tijd dus!

Nu genieten van een bak soep en mijn eitje …..

Merien eet eerst en neemt dan het roer over … tot hij bijna in slaap valt. Krrrrr gaat de kiel over 
de stenen …. Ja, dan wordt je wel wakker! Ik neem het roer over en Merien kan een tukje gaan 
doen. Zo wisselen we elkaar af. Ik kan zelfs mijn eerste verslag verzenden met de hotspot!

RENDSBURG 
We vinden een plek in een box aan de kant.

Pfff wat een wind! Aankomst borrel en even 
opfrissen, want ik heb de uitnodiging van 
Merien om in “ The Riversite” te gaan eten niet 
afgeslagen. Zo’n zin in een super biefstuk met 
gebakken champions! Merien kamt zijn haar en 
ik doe een andere broek aan. Helaas… 
Maandag gesloten! Dat wordt nog een keer 
gerookte makreel eten met een prut van 
gebakken uien, tomaat en courgette. Ook niet 
verkeerd ….maar toch… Merien neemt er nog 
een blik erwtensoep bij. 



  Traject: Rendsburg - Laboe  22 Mijl 
Vertrek: 12.15 uur  
Sluis Holtenau : 15.30 uur 
 Aankomst: 16.35 uur 
Wind: NW 6 - 7 temp: ± 16 graden. 
’s Morgens paar kleine buien met flinke  windstoten. 
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BOODSCHAPPEN 

Eindelijk kwam het er van vanmorgen.

De boodschappen!

Via de kaart app op de telefoon konden 
we precies zien waar de dichtstbijzijnde 
winkel is. Nou het was links door het 
bos, nogmaals links en bij de eerste 
stoplichten is een Edeka en een Aldi.

Het wordt de laatste. Kopen voor ons 
gevoel de hele Aldi leeg en stoppen 
alles in de meegebrachte fietstassen 
die aan de fietsen gehangen worden. 

Ik kan er zelfs nog mee fietsen. 

Terwijl ik alles in de kast zet, haalt 
Merien nog 30 liter dieselolie. 

We doen nog een bakje koffie, lezen de 
krant en ik doe een poging om de 
expositie, die morgen begint in het 
kerkje van Hoedekenskerke op 
faceboek te zetten. Mijn telefoon 
krijgt echt kuren!

MIJLPAAL 
Kleindochter Renee verliest haar 
eerste melktand. Een appel was 
de doorbijter! In dat gat past nu 
een grote friet! Oma trakteert. 
ha.ha.

Laatste stukje kanaal 
Als de wind het even toelaat vertrekken we.

Viskwekerij - De Freya radarboot komt langs - op de 
heuvel staat een modern gebouw prachtig te wezen - 
vliegt er een vogel met een grote V in zijn staart… het 
blijkt een rode wouw te zijn. Vlak daar achteraan spot 
Merien twee buizerds.

Om 14.14 uur gaan de lichten op 3 x rood. We mogen 
niet meer verder varen! Op de plotter zien we een zeer 
groot ding om de bocht. Het blijkt de Saga Sophia te 
zijn. Een groot cruise schip, een van de grootste 
categorie wat door het kanaal mag varen…. Volgt de 
veilige route door het kanaal vanwege de vele wind in het 
Kattegat en het Skagerrak. Er hangt een sleepboot 
achter om de boel op koers te houden. Mensen zwaaien 
naar ons. Het moet vanaf de bovenkant van het schip 
een schitterend gezicht zijn om zo over het land te kijken 
en naar beneden in de kleine kuipjes van de jachten.

We kopen een jachten- door- vaart - kaart aan de 
wachtsteiger vlak voor de sluis. Kosten € 18,- voor ons. 
Met twee jachtjes in deze enorme sluis!

We zakken 3 cm en de deuren naar de Oostzee gaan 
voor ons open.


LABOE 
Ondanks dat de haven aan lagerwal 
ligt, gaan we toch weer hier naar toe. 
Geen havenmeester te bekennen. 
Hier is sprake van een app. Die moet 
je downloaden op je telefoon en dan 
kun je betalen! En dat is het nou juist 
… mijn telefoon heeft kuren… moet 
waarschijnlijk een nieuwe of een 
nieuwe ruit. Nog een app erbij kan hij 
niet meer hebben. Misschien mogen 
we morgen bij het kantoor betalen als 
het VVV is.


Vanavond eten we dan eindelijk de sla 
met de biefstuk en de gebakken 
champions. In restaurant Hardebolle 
weliswaar …. gewoon goed dus. 


’s Avonds nog even het dorp in langs 
de boulevard. Even wat schetsen 
maken.


Mensen uit Bunschoten liggen hier 
ook in de haven. Gisteren ook in 
Rendsburg.



Traject:  Laboe -  Burg- Staken ( Fehmarn) 
42 Mijl   temp: ± 18 graden. 
Wind: WNW 4 in buien 5-6 
’s Morgens is de wind afgenomen 
’s Middags wolken met zon. 2 buien 
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Gaan we wel/ Gaan we niet. 

We gaan wel! Op dit moment blijft het weer hier in deze regio de onstabiele factor. Papa delta 07 
hebben we aangehoord en de windguru bekeken. Ze bieden allebei een weergaatje en als we het 
nu niet doen, liggen we de rest van de week hier of in Kiel. Dan kunnen we beter op Fehmarn 
liggen! Daar was ook een vodafone phone winkel… Kunnen we eens met de trein naar Puttgarten 
en voor de wind op de fiets terug. De havenmeester komt zelf zijn geld ophalen. Gelukkig maar 
want anders was het toch niet gelukt. Als we de haven uitvaren hebben we 10-12 soms 17 kn 
wind. Een rif in het grootzeil hoeft niet. We zetten de fok erbij en gaan als een banaan! We moeten 
nog redelijk hoog ( 70graden) om het schietgebied heen. Als we anderen er dwars door zien varen 
zegt Merien:” Heb ik het toch goed gehoord dat er vandaag geen schietoefeningen zijn”. Wij gaan 
er ook, voor de wind kruisend, dwars door heen! Voor de wind varen is geen optie vanwege de 
golven. Nu gaat de boom tussen de fok en we gaan soms 8,1 door het water! Dan moet de wind 
wel even toenemen. Dat doet hij als er een bui aankomt! De volgende bui is net na de passage van 
de Fehmarn brug. We zijn er dan bijna. Tussendoor nog zonnebrand op mijn gezicht gesmeerd! 
Het geultje naar Burg- Staken is gemakkelijk te vinden. Ook een box in de haven die in een rondje 
is gemaakt, liggen we met de neus in de wind achter een vakantie woonboot. 

De palen achter van de box staan wat ver uit elkaar. We kunnen er maar één lus over krijgen. 

TAO - ISME 
Toen ik gisterenavond mijn boek ( Versailles aan de Schelde 
van Anna van Suchtelen ) open deed, kwam ik op een 
bladzijde die ging over Tao-isme. 

Dat gaat over de oneindige en tijdloze eenheid. In het leven 
gaat het over het bewandelen van de weg i.p.v. de 
bestemming. TAO staat voor de kwaliteit van die wandeling. 
Het gaat er niet om waar je aankomt, maar hoe je je weg 
ernaar toe invulling geeft. Het zette weer aan tot nadenken.

Ik moet wel door naar voren 
varen om niet weg te waaien…

Daar vast en dan weer met een 
lange lijn naar de andere achter 
paal. Weer naar voren. Vast. 
Achter de lijnen over kruis. 
Vast! We liggen hier voorlopig 
prima. Als we buren krijgen, 
vergeten die helemaal om een 
achtertouw over de paal te 
gooien! Ze vragen even later of 
ze aan ons vast mogen maken. 
Dat mag. Zij vertrekken 
morgen, wij blijven. Eerst maar 
eens achter mijn telefoon aan!




“     “Hardebol le”
Datum: donderdag 4 juli 
Traject: Burg- Tiefe ( Fehmarn ) 
Wind: NW 6 - 7 temp: ± 17 graden.                                             
De gehele dag zwaar bewolkt met soms een bui.                                                       
’s Avonds neemt de wind toe tot 34 kn.
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1e VERWAAIDAG EN EIGENLIJK NIET WANT…. 

We moesten hier blijven liggen vanwege de perikelen met mijn telefoon. Als 
onze buren al lang weg zijn, de zwaluwen al kwetterend de ochtend hebben 
besproken en ik mijn tekening van Laboe in de verf  heb gezet, gaan we 
naar het dorp, Burg en Burg-Staken de haven van Burg. Wij liggen in Burg 
- Tiefe. Dat is de jachthaven aan het strand. Daar moeten we liggen 
vanwege de diepgang. Vandaag is het water al een halve meter gezakt tot 
2,3m.  In Burg- Staken zouden we nu aan de grond liggen! Hier liggen we  
in een bijzonder rondje, met de neus in de wind en achter een “woonboot” 
die verhuurt kan worden. Of  hij vaart weten we niet. 
Het is een eindje fietsen naar het dorp. We nemen het pad langs het water. 
Daaraan zijn allerlei “ Fehmarn zetels” geplaatst. Zetels die soms mee 
draaien met de wind of  opgesteld staan bij wat speel - attributen voor kleine 
kinderen. Ook is langs de jachthaven een mooie boulevard aangelegd. Bij 
de handelshaven Burg Staken is men een kermis aan het opbouwen. Ook 
veel eet-en vreet - bier tenten worden daarbij opgezet. We fietsen door het 
levendige dorp met veel winkeltjes in kleding, snuisterijen, lunch en 
restaurantjes, die op een soort dijkje staan, midden in het dorp. “ Kijk, daar 
is de Vodafone winkel”! wijs ik naar Merien. Binnen is het er heel erg 
warm. We moeten ook wel even wachten… Men kan ons niet helpen: 
reparatie kost 4 dagen en een nieuwe I-Phone is daar vanaf  € 1000,- . Dat 
gaat hem even niet worden. Nog even vragen bij de “ Stolz “, op de 
benedenverdieping. Ook niet. Maar wel een adres van een computer CWA 
die ook reparaties uitvoert. De mevrouw van de winkel zegt dat een 
reparatie van het scherm vier dagen is. Het scherm moet besteld worden, 
vandaar. Haar man komt kijken … zegt /doet de oude bescherm glas/
plastic er af  en een nieuw erop! Dat doen we, alleen hij heeft geen passende 
nieuwe. Het lijkt erop dat mijn I-Phone het nu wel doet, ook zonder 
beschermglas! Dat oude beschermvel ziet eruit alsof  er een auto overheen is 
gereden! Mijn I-Phone doet het wel eens meer een hele poos achter elkaar 
goed …. maar dan…. weer niet. Mevrouw zegt nog … een beetje 
opruimen … misschien is hij te vol! Eerst gaan we naar de Supermarkt, die 
we de vorige keer ook waren geweest. Onderweg naar huis ben ik weer  
pakezel: zware tas voorop, zware doos achterop en op mijn rug een rugzak 
en mijn computer. Even rusten en schuilen voor de regen, voordat we de 
haven meester kunnen betalen en de spullen aan boord gaan zetten. Van 
het eten kom ik weer even bij. Even mijn telefoon proberen: ik ga alle 
wapp’s eruitgooien, kijken of  hij bijkomt….Dan nog even terug naar het 
dorp om wat extra drank, wat hier aanmerkelijk goedkoper is dan in 
Denemarken of  Zweden. Kijken bij de haven of  die mensen uit 
Middelburg ( vrouw aan boord vlag) er nog zijn. We kunnen ze niet vinden! 
Wat we wel vinden is de kortste route over de trambaan naar de 
supermarkt. En dat nadat we hier voor de vierde keer zijn. Aan boord komt 
er een kip uit de “ zak”, met salade erbij. De windmeter laat een vlaag zien 
van 34,2 kn. Ik denk dat we in Zweden maar verder moeten kijken wat we 
met die telefoon doen. 
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VERWEND MET WIFI: Op het havenkantoor 
de Wifi ( Wlan) gebruiken wordt beantwoord met 
een onvriendelijk” Nein”. 
Alleen de kaart met het nummer erop kan op de 
haven gebruikt worden, en daar is geen door 
komen aan. Wat zijn we in Nederland toch 
verwend! Terwijl ik zoek in mijn computer tas 
komt het boek van” de heilige Rita tevoorschijn. 
Ach … ze was daar dus! De patrones van de 
hopeloze gevallen… We kunnen ze niet missen!

Telefoon perikelen 
Jarno zegt: “ Neem geen telefoon in het 
buitenland!” Je zou er, terug in Nederland niets 
aan kunnen hebben, vanwege een beveiliging 
die erop zit. Je hebt nu een vijf. Je zou minstens 
een I-Phone 7 moeten kopen en daar kan je 
simkaart niet in, die past niet. Kortom! Gebruik 
de telefoon van Merien! Dank je wel, Jarno! 
Het is duidelijk! 
Dus als je me wilt bellen of  app-en, voer even 
het telefoonnummer van Merien in.  
0031621240934 
Als je me dan appt, heb ik ook gelijk jullie 
nummer …. soms kan ik nog in mijn telefoon 
en je nummer zien, maar meestal niet. Soms 
kun je me nog bellen, maar kan ik niet 
opnemen…Letters gooit hij door elkaar.  
Ik gebruik hem alleen nog als hotspot. 
Wel erg rustig zo.

ZEILTOCHT van 63 mijl in 9 uur en 30 minuten  
Het weerbericht met het “weergaatje” voor vandaag, wat de havenmeester gisteren aan het bord prikte is 
kleiner geworden! We kijken dus even op de kaart naar de alternatieven, mocht het weer onverhoopt 
verslechteren. We hebben uitwijk mogelijkheden bij Gedsner ( uitgeleefd dorp met vergane glorie), om de 
kaap heen naar Hesnâs ( piepklein pittoresk haventje, maar daarvoor allemaal visnetten waardoor moeilijk 
aan te lopen ) en naar Klimtholm op Mön. Eenmaal onderweg gaat Hardebolle als een trein! Bijna 25 mijl, 
de stroom en de wind mee, waarbij we zo’n 8 kn over de grond gaan. Als we bij Gedsner zijn is het nog 
maar 17.00 uur! De wind rond de kaap loopt even op tot 24 kn. Even een rifje steken ….. Daarna wordt hij 
weer 17/18 kn, kan het rif  er weer uit, doen we om de beurt een slaapje. Echt een mooie bakstag wind. 
Even voor dat de zon onder gaat lopen we de haven van Klintholm binnen. De zeilen moeten eraf  voordat 
we binnen kunnen. Het is daar te smal tussen de stalen damwand en de stenen. We vinden een plekje 
langszij. Morgen zoeken we verder. Proost! We zijn er! Nu nog even de overige kip van gisteren en wat 
worsten warmen, sla er bij en te kooi. De afwas doen we morgen! 

Datum: vrijdag 5 juli 
Traject: Burg- Tiefe ( Fehmarn )  - Klimtholm ( Mön )   
63 mijl
Vertrek: 12.15 uur  
Kaap Gedser : 17.00 uur 
Aankomst Klimtholm: 21.50 uur 
Wind: NW 6 - 7 temp: ± 16 graden. 
’s Morgens paar kleine buien met nog flinke windstoten. 
’s Middags afnemende wind met onbewolkte lucht en zon 



“Oeps”, dacht ik vanmorgen. Die sokken kunnen ook wel in 
de was. Blijken het die van Merien te zijn. Die van mij moeten 
ook! Tijdens het bereiden van het ontbijt, maak ik gelijk een 
nieuwe chocolade taart. Nu een zonder zout. Bij de vorige had ik 
zout i.p.v kokos toegevoegd. ( blond ) Ik mis Krijn hierbij 
natuurlijk. Hij helpt mij altijd met het maken van de chocolade 
mousse. Na de afwas gaan we de boot verleggen. “ Die ene box is 
zo groot dat er wel twee boten in passen”, zegt de man op de 
kant. Maar zijn boot is veel groter dan die van ons. Wij zien een 
leuke plek met een langssteiger, achter een kotter uit Lemmer. De 
wind is daar af. Prima voor vandaag, want we zien regelmatig 30 
- 34 kn wind op de teller en naast ons, aan de andere kant is het 
strand, waar de grote golven zo oprollen. Het is een prachtig 
gezicht! De aardige mevrouw van de kotter pakt ons aan. Ze 
verteld dat ze al van mei onderweg zijn en nu op hun retour zijn. 
Ze liggen hier al een week vanwege de wind, maar hebben zich 
nog niet verveeld. Ik ga de Deense gasten vlag erin hangen. 

Boodschappen bij de Brugsen 
Die blijkt verhuist, naar een kleiner pand op de haven. Ze 

hebben echt alleen koloniaal waar! Merien ontcijfert de 
ingrediënten in zijn makreel salade: “modificeret stivelse” Er zit 
dus zetmeel in. Ik maak een begin met de film over de vakantie 
en ondertussen laat de zon zich steeds vaker zien, terwijl de 
golven over het strand rollen. Tijd voor een middagwandeling! 

Je moet over de steigers lopen en komt dan weer tussen door 
de huisjes bij de andere steigers. Iets voor Hengelsport vereniging 
de Zandkreek en de Zuidschor. Ringmussen zitten hier! Komen 
bij ons bijna niet meer voor! Veel zwaluwen zijn bij het overstek 
aan een van de havengebouwen verdwenen. Veel vervelende 
swell loopt de handelshaven in. Heel veel boten liggen te 
schommelen. Wij liggen keurig aan de steiger, trekkend aan de 
touwtjes met 34 kn wind! In de kuip een boek en een wijntje 
erbij….. Koken wordt een ander verhaal. Merien moet aan de 
hoge kant zitten, anders moet mijn gasstel nog cardanisch 
worden gezet, omdat het vet naar één kant loopt. Vandaag 
worden het spercibonen met spek, kaas en tomaat, geheel in 
goede samenwerking bereidt. 

Bij Guus en Marian ( ik bel ze even) is het prachtig weer, St. 
Tropez achtige toestanden! Schepen ondervinden veel last van de 
stroom en moeten met 5/6 man geholpen worden om af  te 
meren!  Hier wil een Duitser overdwars de box in. Dat gaat ook 
niet goed!  
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Datum: zaterdag 6 juli 
Klimtholm ( Mön )   
Wind: ZW 6 - 7 temp: ± 18 graden. 
Druilerig weer 
’s Middags wolken met zon 

Wie was waar 
Lonestar onderweg naar 
Dieppe 
Noordvaarder bij Hanosand, 
nog boven Stockholm 
Harrewar in Lezardrieux 
en  
nieuws van thuis dat Renee 
haar zwemdiploma A heeft 
gehaald! We zijn trots op je 
Renee!



AFMAAK/ REPARATIE DAG 
Wordt “ aie,m’n rikdag" 

Vanmorgen heb ik de nieuwe pepermolen uit 
Dokkum in bedrijf  genomen. Je moet wel het papiertje 
verwijderen, anders doet hij het niet! Maar dan heb je 
ook een pepermolen die nagevuld kan worden! Hier was 
ik, in het kader van de duurzaamheid, al maanden naar 
op zoek! De slot van de toiletkast op de w.c is gevonden! 
Het was terecht gekomen in de doos van de inlegkruisjes. 
Merien kan nu de reparatie uitvoeren en het plakband 
kan worden op geruimd, ware het niet….Bij het plaatsen 
van het slot schiet het hem in de rug! Oei, oei oei… dat 
worden pijnstillers en zo nu en dan een wandeling om de 
rugspieren weer los te maken. Ondertussen maak ik mijn  
aquarel van Striep op Terschelling af  en de aquarel van 
“Marten” op Schiermonnikoog. Tijdens de wandeling 
zien we dat het visrestaurant geopend is tussen 12 - 17. 
Het wordt daar dus een lunchbuffet voor 149 D kronen 
p.p. Sandra en Bram hadden het er al over, maar het was 
steeds gesloten. Nu nemen we onze kans. Het is werkelijk 
goed! Heel veel verschillende manieren om iets van de 
haring te maken zijn gebruikt: naturel, in bietensalade, 
met mosterd, met kerrie met een pittige zoet zure saus en 
daarbij heerlijke sla, met allerlei soorten bonen erin en 
gerookte zalm. Hmmm Heerlijk!  

Merien zijn nieuwe pijn stillend pilletje moet er weer 
in, dus de bus naar Stege gaan we morgen doen. De 
dienstregeling staat op de foto! Kan Merien z’n rug nog 
even bijkomen!  

Ondertussen ga ik even aan mijn foto’s werken! Alle 
teksten erbij en het werk van Frederiek en Rita en mijzelf  
op de website gezet. 

Alleen de werken van Martine en Jolanda kan ik niet 
vinden…. Misschien kunnen jullie die nog eens 
doorsturen naar watts-app Merien: 0031621240934 ? 

Terwijl alle foto’s nog eens langs komen is het wel 
genieten …. wat een mooie herinneringen… Kraamfeest 
van Levina….. afscheid barbecue in de tuin …. Oerol 
met Tom en Stans ….Oerol met Marja, Martine en 
Jolanda… Met Frederiek en Rita door het noorden van 
Friesland en een dagje naar Schier …mooie reis hier naar 
toe ….. Weer leuke ontmoetingen …. 

Ze kunnen van mij niet zeggen dat ik niet genoten 
heb!!!  
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VOETBAL DAMES DE FINALE! 
Het lijkt hier ook wel stil in de haven. Alle Hollanders 
zitten voor de buis! Uit de stuurhut van de WON 62 
komen allerlei kreten zoals: Ohhhh, 
kom op!  ohhhhh…. Ik heb nog geen gejuich gehoord, 
dus nog geen doelpunt. Merien is er uitgenodigd om te 
komen kijken. Zo te horen heeft hij zijn rugpijn wat 
opzij gezet. Ik durf  niet te gaan kijken want dan ben ik 
bang dat ze gaan verliezen. 
Nog even doorwerken aan de foto’s dus. Ja … Ja .. hoor 
ik … ohhhhhhh. (weer niet) Haahahaahaa, doet 
Merien. Nou, zegt die mevr….. Nee, niet …. Kom an, 
kom an… Buitenspel! Ik maak een foto van hun drieën 
in de stuurhut. Hoe is de stand inmiddels? 2-0 ohhh ze 
staan al achter!… Dan kan ik wel komen kijken. 
Het is ook nog maar 10 minuten. Ik zie dat ze hun 
mannetje staan, maar dat het andere team echt veel 
sterker is. Op de tribune zit Willem- Alexander met zijn 
twee dochters. Mooi! 
Het werd nog heel gezellig in de stuurhut van Anne en 
Derk op de WON 62 uit Lemmer! 
Ze hebben altijd een zeilschool gehad. “ De Kikker” 
vlakbij de “ Breakken”. 

Datum: zondag 7 juli 
Klimtholm ( Mön )   
Wind: ZW 6 - 7 temp: ± 18 graden. 
’s Middags tegen de avond afnemende wind 
tot 18 kn. 
De hele dag licht bewolkt met zon. 



“     “Hardebol le”

Een kleinzoon voor Marga. 
Hij heet Johannes. Moeder en kind alles 

goed. Hij heeft de hele wereld om in te 
groeien! Gefeliciteerd! 
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Datum: maandag 8 juli 
Klimtholm ( Mön )  STEGE BY BUS 
Wind: WNW 5- 6   temp: ± 18 graden. 
’s Middags tegen de avond afnemende wind tot 18 kn. 
‘ s Morgens een paar buitjes 
‘ s Middags zon en in de avond weer regen.

Vanmorgen eerst de foto’s doorgestuurd van het kraamfeest van Levina. Het ging sneller met de hotspot dan 
gedacht. De koelkast weer geordend en aangevuld. de watertank vol! Mijn aquarel van Dokkum moet nog af. 
Dat lukt niet, als de wekker gaat om op tijd voor de bus te zijn. Hij is nog niet af. Alle spullen die mee moeten staan 
klaar. We gaan met de bus naar Stege, eigenlijk de “hoofdstad” van dit eiland ( Mön ) Poolse man komt vragen of  
we een kaartje in de bus kunnen kopen. Tja, ik weet het eigenlijk ook niet. We zien wel en het lukt! Het is 47 kronen 
p.p. dus komt het ongeveer op 7 euro voor 2 personen. We rijden door het glooiende landschap, langs schattige 
dorpjes en kerkjes. Ondanks dat er een golfbaan ligt, zien we ook nog veel armoede; de asbest golfplaten hoeven er 
hier nog niet af, zo te zien. Veel schilders kunnen hier de kost niet verdienen omdat ze niet uitgenodigd worden. 
Over het algemeen is de welvaart lang niet zo groot als bij ons, of  ze moeten het allemaal veel gemakkelijker 

nemen?? Het is niet helmaal armoedig, maar laten we het 
eenvoudig noemen. 

STEGE 
Deze stad is groot geworden door de zouthandel. 
Vorig jaar vierde men hier het 750 jarig bestaan van 
de markt. De busstation is vlakbij de haven en er 
tegenover is de netto supermarkt. Dat komt mooi uit 
als we vanavond de boodschappen mee willen nemen. 
Eerst de stad in: We komen een winkel tegen die “ 
Nicole” heet. Het is een winkel in breigoed. Nog nooit 
zoveel gebreide jurkjes, vestjes en truitjes bij elkaar 
gezien. In de winkel was het een stapeling van knotten 
wol en kleur! Dat dat nog bestaat! Er naast is een 
schattige binnenplaats met stokrozen, hekjes en een 
prachtige boom. Ze verkopen er ijsjes en er is een 
restaurant. ’s Middags ga ik daar een tekening maken. 
In de straat is een winkel met streekproducten. We 
kopen er " Harbølle Honning porter”. Dat is bier! 
Mooie deur met siersmeedwerk. Dan komen we bij 
een soort gracht, waar geen water in staat met de “ 
Mollepoort”. Stege is gewoon een Middeleeuwse 
vestingstad!. We wandelen door het museum, waar 
ook een tentoonstelling van” sjelters “ was. iets voor 
Bastiaan v’t Westeinde, om ideeën op te doen voor zijn 
lodges aan het Veerse Meer. Als je op de grote zwarte 
knop drukt mag je de kerk binnen! Deze heeft banken 
waarin je aan twee kanten kunt zitten. Ook een heel 
bijzonder orgel met horizontaal geplaatste pijpen in 
een spelend front. Toen maar mijn tekening gemaakt 
op de binnenplaats. Ik krijg koffie van Merien.

DE BOODSCHAPPEN doen we bij de netto. We kopen 
er ook een salade, omdat er nergens een eettent open is. 
( maandag ) Die eten we bij de brug op en “kijk daar gaat 
onze bus”! Gelukkig komt er om 19.00 uur nog een en 
zijn we op een andere plaats gaan zitten. Tijdens het 
wachten schoon ik mijn fototoestel op en als de bus er 
staat en ik op zoek ga naar gepast geld… en de bus al rijd 
…. staan mijn boodschappen nog op het bankje… 
De haven is inmiddels weer vol gelopen.  
Vanavond is het nog heel gezellig met de buren van de 
WON 62 op de Hardebolle. Adressen uitgewisseld! 
De wekker gaat op 6.00 uur en ineens kermt Merien 
weer van de pijn in zijn rug. Het zal toch niet zo zijn hé. 
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Datum: dinsdag 9 juli 
Klimtholm ( Mön ) 
Wind: WNW 5- 6   temp: ± 19 graden. 
De hele dag zon! 

En het is zo! s’Nachts ligt Merien te krimperen van de pijn. Na een berg gekerm, gekreun en aie, aie m’n rik ligt 
Merien eindelijk op de bank en is hij naar de wc geweest! Ik heb een fleece deken over hem heen gelegd om 
warm te blijven. Pillen erin! Ibrobrufen deze keer, want vannacht hielpen de naproxen niet echt. ( misschien de 
combinatie met alcohol ) Dan wordt het nog een extra dagje Møn, al ben ik om 6.00 uur op, waait het lekker uit 
de goede richting. Jammer, want gisteren ging het zo goed. Liep hij weer zo snel, dat ik hem nauwelijks bij kon 
houden. Ik bedenk dat ik het verslag over de boerderij van Adrie van Strien maar eens af  ga maken. Dan zien we 
weer verder. Het havengeld kan pas na 12.00 uur betaald worden, de vuilnis weg gebracht en boodschappen 
gedaan, waaronder die pillen die ze ook in het winkeltje verkopen. Tegen 15.00 uur lukt het hem om weer een 
eindje te lopen. Ik ga maar een stukje haken aan mijn kussen. Lekker in de zon in de kuip en daarna een stukje 
lopen langs het strand. Ik vind er piep kleine mosseltjes, die aan het zeegras groeien …. De honden mogen hier 
heerlijk los lopen en kinderen springen van de duinen. Heerlijk! Ondertussen loopt de haven weer helemaal vol. 
Liggen uiteindelijk drie dik. De buurtjes en ik genieten, onder het genot van een wijntje van alle aanleg perikelen. 
De beste stuurlui staan aan wal, toch? 
Ik bak de biefstuk en maak de sla. Met Merien gaat het steeds beter! Wie weet morgen??? 
Vanavond is het koud en een prachtige bonkige lucht kondigt de nacht aan.

Wie was waar: 
Lonestar onderweg naar St. Vaast 
Harrewar onderweg naar St. Malo 
Noordvaarder ligt in Norrsundet en gaan morgen naar Oregrund. 
Kleine Jager vertrokken uit de Roompot richting Zweden. ( 1850 mijl )



Het op de bank slapen heeft Merien goed gedaan. Ontbijt gaat er gretig en en hij gaat zichzelf  weer 
wassen, andere kleren aandoen en een stukje lopen. Ondertussen probeer ik een kaart te maken voor Willem 
van Ouwerkerk. ( oud duotochter en organisator daarvan is overleden) Misschien hebben ze postzegels in het 
winkeltje, zodat de kaart straks nog op de post kan. Als Merien terug komt van zijn wandeling zegt hij:” maak 
alles maar klaar, we gaan!” Dat ga ik doen, terwijl hij  nog even naar het winkeltje loopt voor de laatste 
boodschappen. We weten niet of  er in Ystad nog een winkel open is, als we daar aan komen en of  we nog puf  
hebben om er naar toe te gaan. Daaag buren, Daaag Klintholm! Ik hijs deze keer de zeilen, terwijl Merien 
stuurt. Dan is het mijlen maken richting 60 graden op het kompas. 

Merien kan onder tussen lekker liggen aan de lage kant in de kussens in de kajuit. Zijn taak is om het uur 
bij te houden. Hij moet dus ieder uur de positie noteren en de kookwekker weer zetten. Het lukt prima. We 
filosoferen nog wat over de waterpomp, waar uit toch kleine druppeltjes lekken. Ik voel me net Derek en 
Marty. Die zeilen bijna altijd alles. Wij moeten nu wel! Onder tussen sla ik een miljoen dertig vliegen dood. Ze 
zijn zo mak, komen op je zitten en je heb echt tijd om ze dood te slaan met je vlakke hand. Het is nu geen 
kwestie van snelheid. De vliegen zijn gewoon traag. In de kuip is het een groot kerkhof ! Nog twee boten varen 
in dezelfde richting. 

Onderweg worden we opgelopen door twee veerboten die naar Trelleborg gaan. Wij blijven boven de 
windmolens varen, van het “Kriegersvlak” . Nog heel lang kunnen we de Krijtrotsen van Mon  achter ons 
zien. Het blijft een indrukwekkend gezicht. Voor ons doemen heel langzaam de silo’s van Ystad op aan de 
horizon. Zou dat Ystad zijn, dat vragen we ons als altijd af, als we voor de eerste keer is een haven aan lopen. 
Onderweg komen we nog een paar vrachtschepen, een oorlogsbodem en een grote blauwe standbal. 

Die is voor Polen!. Die boot voor ons, lopen we langzaam in, maar kunnen hem niet pakken krijgen! Het 
blijkt “ de Twirre” te zijn uit Lemmer. Dat zien we als wij en zij de haven in varen. We gaan langszij een grote 
X - boot, als derde in de rij.  Morgen moet degene die eerst ligt om 7.00 uur weg. Wij zetten de wekker op 
6.30 uur. 

We eten kip met sla. De avond valt al weer vroeg ( steeds vroeger naar mate je naar het oosten opschuift) 
Maar is prachtig!  
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Datum: woensdag 10 juli 
Klimtholm ( Mön )- Ystad ( zweden )  
Wind: WNW 5- 6   temp: ± 19 graden. 
De hele dag zon! Factor 50 gesmeerd onderweg. 
wind: WNW 3-4  
Trip 58 mijl. 10.00 uur vertrek - 19.30 uur aankomst.

Boten vertrekken hier vroeg, om een goede 
plek in de volgende haven te verkrijgen.  
Bij ons  doen dat voor het tij.



Motor: 
Hé, dat kartonnetje … dat zou een mooi kartonnetje zijn geweest, als 
pakking voor in de motor! Ton knipte er toen zo eentje uit! 
We gaan eerst maar eens naar de havenmeester. Nee, eerst in die vrije 
box daar! Havenmeester betalen en gelijk vragen of  hij iemand weet die 
naar de motor kan komen kijken en zien wat er aan de hand is. Volgens 
Merien moet er een nieuwe waterpomp in, maar die ziet tegenwoordig 
alles wat te zwaar in…. en het valt inderdaad mee. 
Monteur komt om 10.00 uur. Zegt: “ Oh, het is de “Zimmerring” die 
lekt. Opzich een kleine reparatie maar ik heb nu geen tijd”! Hij 
adviseert om naar Bornholm te gaan, naar Ronne. Daar is een bedrijf  
wat ons kan helpen. In Stullige is er ook een, maar ik weet niet of  hij 
tijd heeft. Hij belt hem en in een onverstaanbaar taaltje Zweeds horen 
we dat die ook geen tijd heeft. Het wordt dus Ronne.  
We kunnen gewoon zeilen. Kunnen ook de motor gebruiken, maar die 
zal steeds meer water gaan lekken. We knopen de Genua 1 er aan. ( we 
zetten dus een groter voorzeil) dan kunnen we harder met minder wind. 
Daar gaan we weer. Ik hijs weer de zeilen om de rug van Merien te 
sparen. De hele tocht blijft hij binnen, ligt weer aan de lage kant en doet 
de navigatie, terwijl ik stuur. Gaat prima! Maar de koers wordt steeds 
platter voor de wind …. en de wind wordt steeds minder….. We moeten 
nog een paar keer gijpen voordat we de haven in kunnen. Normaal 
gesproken hadden we de motor aangezet… maar ja dat maar zo min 
mogelijk! We leggen Hardebolle langszij een X 342. Er is verder 
eigenlijk geen plaats. Hé daar ligt “ Dries”, de winner 1010, die we 
jaren geleden ontmoet hebben in Boulogne. ( 2012) Als wij van de kobb 
eten, komt ze kijken of  we het echt zijn, en vraagt ons om de borrel 
vanavond. Leuk! Hij heet Andre, maar haar naam ben ik even kwijt. Zij 
kwamen vandaag vanuit Rügen. Weten nog niet wat ze verder gaan 
doen. Waarschijnlijk morgen Allinge. Wij hebben nog even geen keus. 
Wij blijven hier totdat de motor gerepareerd is.  
Al wel fijn dat Merien zo goed loopt op zijn pillen! 

Wat is het toch fijn als je zonder gepiep en gekreun gewoon je bed uit kunt komen! Ik bak voor de 
patiënt tosti’s met oude kaas uit Gouda. Het geluid van de blikken bussen, die we steeds horen, blijken van 
de spoorweg overgang te komen. De trein loopt evenwijdig aan de haven en een eindje verder is er een 
station. De zon komt fel naar binnen als ik aan tafel binnen mijn ontbijt geniet. Heerlijk! De krant is weer 
binnen - de email weer binnen en we weten weer waar onze vrienden en bekenden zijn: 
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Datum: donderdag 11 juli 
Ystad ( zweden ) - Bornholm, Rønne
( laatste Deense eiland) tussen zweden en Polen.
Wind: W 3   temp: ± 22 graden. 
De hele dag zon! 
Trip 32 mijl. 11.00 uur vertrek - 17.30 uur aankomst.

Harrewar is in Chambiaux ( Bretagne) 
Lonestar in St. Vaast 
Kleine Jager is in de monding van de Elbe.

Super supermarkt 

Terwijl Merien voor het havenkantoor zit 
te wachten op de monteur, fiets ik dwars 
door de oude stad, met hobbelige keien en 
een foodtruck markt langs moderne 
gebouwen naar de supermarkt. Onderweg 
maar twee keer moeten vragen waar die 
is. Het was me dan ook een super store! 
Alle boodschappen pasten in mijn fietstas 
en ik zoek de spoorlijn op om langs terug 
te fietsen. Ik kom langs het station waaruit 
je zo de bus in kan lopen. Goed geregeld 
hier! Wie weet komen we hier nog terug 
vandaag, want deze supermarkt moet 
Merien eigenlijk ook gezien hebben!
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Motor: Merien heeft vandaag wat weinig rust in 
z’n kont. Al tijdens het ontbijt wil hij in de kuip 
zitten om te kijken of  er al een monteur op de 
haven loopt. Hij had immers al een autootje zien 
staan. Hij er naar toe, met zijn briefje van de  
monteur uit Ystad. Man snapt het maar spreekt 
geen of  weinig engels. Straks komt de baas van 
het bedrijf. Merien er naar toe en de monteur 
komt straks de waterpomp halen, om hem op de 
werkplaats te voorzien van een “ zimmerring”. 
Na de middag komt hij hem plaatsen en rijd 
Merien mee naar het bedrijf  op de andere haven 
om te betalen. 
Super snel geregeld dus! Daar ben ik ben blij 
mee. 
Citroën 
Staat er aan het begin van de haven een Citroen 
traction. Mooi! Echt nog z’n model gebaseerd op 
een wat lage “ koets”, leuk! Kapper v.d. Berge uit 
Goes had er vroeger zo een. 
Motoren: De hele dag door brullen er motoren 
door het stadje/ dorpje. Het zijn allemaal Harley 
Davidsons! Er is morgen 
waarschijnlijk ergens een 
meeting op het eiland.  

Datum: vrijdag 12 juli 
Bornholm, Rønne
Wind: variabel 1-2   temp: ± 23 graden. 
De hele dag zon!

Boodschappen doen in de supermarkt. Nog wat extra bier en wijn in slaan, want dat is hier goedkoper dan in 
Zweden. Naar Zweden gaan we verder. Aan boord nog even aan mijn tint gewerkt. Als alle motor perikelen 
zijn verwerkt gaan we naar de stad, met de fiets. Op de “markt” staan allemaal kramen met eet en freet, 
foodtrucks uit Europa. Er staat zelfs een Nederlandse kaasboer. We overwegen nog wat Hollandse kaas te 
kopen, maar vinden het hier te duur. Live optredens muziek in een tent. Mooi! Leuk! Daar zit iedereen dan 
op de bankjes, genieten van een biertje of  wat te eten. In de drogisterij mogen we maar één doosje 
Ibrubrofen mee nemen. “ Wat is dat voor land mompelt Merien op z’n Engels”. Gelukkig hoort de 
winkeljuffrouw het niet en ik vergeet het maar even …Ze zegt, “dat is de wet” , sinds heel veel jonge mensen 
zelfmoord pleegden met die pillen! Nog een heel leuk straatje met lage dakgoot en stokroos effect. Veel 
Harley’s, brrrmmmm op de weg! Tekenen bij het visserij haventje met de vismijn. Het witte kerkje komt zo 
mooi uit! Vanavond doen we voor de 2 e keer van de Kobb eten. Heerlijk! Live muziek komt vanuit het dorp 
en een eend met elf  jongen zwemt langs. De andere jeugd van hier tegenover, gaat in het donker nog even 
zwemmen!

Vanmorgen even eerst in een vrije box gevaren. Het leek weer 
wel een grote volksverhuizing. Daaag Dries! Ontbijt in de kuip, 
grote kuis en koelkas aanvulling. Nu de kaart af  gemaakt voor 
Willem van Ouwerkerk. Nu nog een postzegel! 
Die vind ik bij de VVV, samen met andere folders, busdiensten 
en er is zelfs een brievenbus waar de kaart zo in kan!



“     “Hardebol le”
VERSLAG 5

Datum: zaterdag 13 juli 
Bornholm - Rønne  
Wind: Veranderlijk 1 - 2 temp: ± 22 graden. 
Bijna de hele dag  zon. Even een bui.

Blauwe kussens uit de vuilnisbak 
krijgen bij ons nog een tweede leven!

Veersteiger Wolphaartsdijk! 
Een heel stuk in de krant( PZC)  
Ik ben er blij mee! Elma, Krant bewaren!

Bonte was: Merien doet de wasmachine 
vanavond. Was van een ander was klaar, dus 
kon die van mij er in … ja, er stond nog wel 
een zak, maar dan moet je er wel zijn! Nu zit 
die van mij er in!

Bustoer Bornholm: In de bus een kaartje kopen is alleen 
mogelijk als je contant met Deense kronen betaald. Kaart is niet 
geldig. In de folder stond ook dat je euro’s kon betalen. 
Buschauffeur gaat uiteindelijk overstag. Anderen moeten de bus 
verlaten en eerst flappen gaan tappen. De fietsen mochten in 
eerste instantie, opgevouwd gratis mee… maar bij een andere 
bus moest ik wel betalen voor de fiets… Oeps Heb ik nog 58 
kronen? Gelukkig vind ik ze helemaal in klein geld. Chauffeur 
zei openlijk een hekel te hebben aan Duitsers en Polen. Toen ik 
zei uit Holland te komen, veranderde hij van toon en zeker toen 
ik ook voor de fietsen kon betalen ook! 

We kochten een dagkaart, zodat je in iedere plaats in 
en uit kunt stappen…. en dat met fiets! Geweldig!

Bustour: Rønne uit door de bossen richting Meuleby 
Overal goed begaanbare fietspaden langs de weg.  
Wild-flowers in de bermen. Slingerweg tussen de 
bomen. Je zou hier nog kunnen verdwalen. Hasle 
eerste stop: Heeft rokerijen. Staan ze hier bekend om. 
Vreemde schoorstenen, vreemd metselwerk. Er zit een 
soort boerenvlechting in. Volgens Merien is dat om 
meer hele stenen te kunnen gebruiken. Twee jongens 
zijn bezig met het roken van grote garnalen. De 
schoorsteen rookt! We mogen even binnen kijken. 
hmmmmm, lekker, we mogen er een proeven. Maar 
eigenlijk gaan ze hier voor de haring. We fietsen verder 
langs de haven. Ook hier weer grote graansilo’s. 
Pittoresk haventje. Kijk een zwembad met tribune en 
een sauna. Er zwemmen niet alleen kinderen maar 
ook eidereenden. Vanavond is hier vast een feestje in 
de tent, want hier staan mannen twee hele varkens aan 
het spit te braden! Het zijn flinke exemplaren. Nu 
neem ik er wel foto’s van.

Mijn fotomodel bij het bushok 

Alinge: Heel even regent het als we weer in de bus 
zitten, maar in dit schattige havenplekje is het droog. 
Het doet op de een of  andere manier heel Engels aan. 
Komt het door de kleur van de huisjes, de boten, de 
kleur van het graniet, de muziek, de sfeer? Even verder 
is het nog mooier … al die stenen die vierkant uit het 
water komen, de rokerij, het huisje waar keramiek 
verkocht wordt… iets om vast te leggen.

Gudhjem: Daar is een prachtig 
museum, met niet alleen 
“oudbollige” Romantiek en 
zwaarmoedig realisme, maar ook 
moderne kunst. Alles in dit 
schitterende gebouw. Beelden van 
een mevrouw die realistische op een 
andere manier wil laten zien: 
waaronder een groene tafel tegen een 
donkergroene muur met een stilleven 
van fruit. Één banaan ligt op de 
grond. Er is een bronzen deur met 
raven… en een schitterende 
beeldentuin met uitzicht op zee. 
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Vanmorgen vroeg even alles in orde maken voor vertrek: Fietsen aan boord, diesel tanken, afwassen, zwemvesten en 
Truus klaar, want die zullen we nodig hebben! Grootzeil op als steunzeil en de motor pruttelt weer lekker alsof  er 
niets gebeurt is. Fijn! Moet ook wel, want de wind is niet sterk genoeg ( 4 - 8 kn ) om ons naar de andere kant te 
brengen. Om de beurt houden we uitzicht. Merien laat zijn rug nog wat rusten en ik haak mijn kussen verder af. Als 
we het verkeersscheiding stelsel oversteken, kunnen we gewoon onze koers blijven varen. Wel druk met scheepvaart, 
maar het gaat prima zo. We zien weer dat er wolken gevormd worden boven land. Hier op zee is het kraak helder! 
In Simrishamn hebben we een prachtig plekje in de haven. Die catamaran uit Hellevoetsluis ligt er ook! We zagen ze 
ook al in Klintholm. We betalen ons havengeld en gaan op onderzoek uit. Stad in langs de haven, visserijhaven met 
veel ijstenten langs de boulevard. Leuk straatje. Huizen met dubbele voordeur, trapje en prachtige donker rode 
rozen … Het is bij Lidgren, staat er op de voordeur. Op de foto gezet voor Rita en Frederiek, die kennen iedere 
soort roos. Fototentoonstelling bezocht in een particulier atelier! Echt leuk! Mannetje deelde briefjes uit op de kade! 
Prachtige foto’s ….. mist, sneeuw en het landschap hier. 
De toren van de kerk is vroeger vast een burcht geweest. Nu heeft het een zadeldak, met haaks erop het 
hoofdgebouw. Tekening aan de haven: zo’n leuk stukje met een prachtige boom en vreemd baken, waar “ 
Simrishamn” op staat. Merien gaat ondertussen voor koffie zorgen. Bij de ijstent gaan alle ijs eters voor … levert ook 
meer op dan koffie. Een IJsje met drie Köglen kost € 5,20 De koffie is heerlijk en terwijl ik zit te tekenen gebeurt er 
van alles met een ondernemend meisje van … ze zal een jaar of  vier zijn, denk ik. Ze gaat het water in achter de 
meeuwen aan. Is nergens bang voor. Moeder is meer van de telefoon… Broekje nat, geen probleem, dan in je luier 
verder…. te ver helemaal over het betonnen deel naar beneden … jaagt eend weg! Kan ze wel zwemmen? Moeder 
neemt eindelijk een poging om ze tot de orde te roepen…. haalt ze uit het water, maar moet er zelf  ook in. Dan gaat 
ze in haar blootje verder … Dan wordt het moeder echt te gortig en pakt ze ze op en draagt ze spartelend en 
protesterend met zich mee. We zien ze niet meer. Eentje voor het OPDC later… 

Datum: zondag 14 juli 
Bornholm(Rønne)-Simrishamn ( Zweden )
Wind: Veranderlijk 1 - 2 temp: ± 22 graden. 
De hele dag  zon. 
Vertrek: 8.05 uur 
Aankomst: 13.20 uur    30 mijl

Flappen getapt: € 50,- = 
500 kronen.  
Dat rekent gemakkelijk 
dus! 

Aansichtkaarten kunnen kopen 
incl. postzegels! Een andere 
manier is om een “kaartbedrijf ” 
op te snorren, daar een 
zelfgemaakte foto naar toe te 
sturen + het adres en dan zorgen 
zij wel dat die aankomt. Dat is 
gelukkig niet nodig ! Brievenbus 
ook gevonden !

Hotspot telefoon doet het even niet 
… 
Wat nu … “ zo kan ik geen 
weerbericht binnen halen”!  Even 
telefoon uit en weer aan en hij doet 
het weer! Wie was waar : 

Lonestar is op Geurnsey 
Harrewar in St. Castle 
Guldo 
Kleine Jager vanmorgen uit 
Kiel weg gevaren… die gaan 
er vandaag een duw 
aangeven en jawel om 18.00 
uur liggen ze boven 
Fehmarn! 
Noordvaarder in Nordtalje.  
Dries is hier! Komen 
vanavond om een borrel! 
Kees en Marja in 
Normandie B&B, stranden 
Youta Beach point du Hoc 
bezocht. 



BRIEVENBUS: “Ik denk dat we morgen ook nog wel een brievenbus kunnen vinden!” 
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Datum: Maandag 15 juli 
Simrishamn - Karlskrona
Wind: Veranderlijk 1 - 2 om 13.00 uur  
          steeds toenemend ZW- 20 kn. 
 temp: ± 20 graden. 
De hele dag bewolkt maar droog. 
Vertrek: 6.45 uur 
Aankomst: 16.00 uur    59 mijl

Vogels: 
In Bornholm zouden de ruigpoot buizerd moeten 
zitten, de Kraanvogels en de ruigpootuil. Die hebben 
we niet gezien. Ook zouden er 200 broedparen 
Noordse nachtegalen moeten zitten, maar niet één 
gezien, laat staan gehoord. Wel alken gezien en 
zeekoetjes, de eidereenden in Hasle.  Ook een 
kuifaalscholver. 
Gisteren zagen we een raaf  en een nestje met 
boerenzwaluwen.

Vandaag zien we de reuzenstern.

Gisterenavond was het de beurt van “Dries” om bij 
ons te komen borrelen. Zij blijven of  liggen, of  gaan 
nog naar Hanö. Wij slaan het over en gaan voor de 
60 mijl naar Karlskrona. Het is ongeveer dezelfde 
afstand Fecamp- St. Vaast en we zullen ook een heel 
stuk moeten motoren. In de ochtend zal er nog te 
weinig wind staan. Als de wind s’middag komt, zal die 
achterlijk zijn, zodat het wel behoorlijk moet gaan 
waaien, willen we voldoende voortgang maken. De 
wind, die ze voorspeld hadden komt, maar voor die 
tijd heb ik alle tijd om mijn verslag op de computer te 
maken, foto’s inladen, app’s beantwoorden, kaarten te 
schrijven en een chocolade “ taart” te “ bakken”. 
Jikke en fam zijn ook vertrokken naar Zuid Frankrijk. 
Goede Reis! Hond “ Lady” is bij Bouw en Nicole 
onder gebracht en had een beetje ludevede …Krijn 
doet ze een beetje troosten en hij kan haar aan de 
riem houden, bij het uitlaten. Dat vind hij leuk. Ze 
komt er wel overheen!  
Wij missen op dit lange, saaie stuk Guus en Marian. 
Het doet me echt denken aan het lange stuk varen in 
de Carib, afgelopen november. Die vier dagen en drie 
nachten ….. Nu is het maar één dag ….. Gewoon een 
praatje, even wat lekkers maken… slaapje doen …. 
Vier grote motorboten doemen op. Het blijken 
Engelse jagers te zijn van de marine, ook onder weg 
naar Karlskrona, waar een marine basis is. Om 14.00 
uur neem ik het stuur over van Truus. Ze krijgt het 
niet meer aangewerkt. We krijgen ook land inzicht en 
wordt het navigeren geblazen om tussen de eilanden 
door de weg naar de stad te vinden. Er zijn ook zoveel 
tonnentjes, paaltjes! Gewoon het streepje volgen op de 
plotter! Nog even met een veerboot in de war gelegen, 
een box gevonden en een flinke borrel genomen! 
Eten en een slaapje doen….. ahhhh gelukkig de 
wekker gezet, anders was ik niet meer wakker 
geworden. Gert en Anne van de WON 62 belden nog. 
Gewoon hoe het met de rug van Merien ging en zo .. 
Ik ga ze ook op de lijst van ontvangers logboek zetten. 
Zelf  lagen ze nu in Lübeck. Ze gaan via de kanalen 
weer terug naar Friesland. 

Götakanaal: Merien gaat er steeds meer over 
denken om het toch mee te nemen in onze tocht. 
Eerst wilde hij niet, maar is nu toch zover, dat hij 
denkt dat het voordeel heeft en erg mooi is. Hij heeft 
hierover contact met Guus, want die heeft die reis 
een paar jaar geleden gedaan. Hij heeft ook nog de 
nodige tips. 
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Datum: Dinsdag 16 juli 
Karlskrona - Torhamm
Wind: ZW 5 
temp: ± 21 graden. 
Wisselend bewolkt zon en soms een bui. 
Vertrek: 14.15 uur 
Aankomst: 16.15 uur    11 mijl

Lidl gevonden!  
Over de spoorbaan rechts, volgens Sandra .. en jawel 
we vinden een super grote Lidl. Wat een assortiment. 
Het duurt bij ons altijd wel even als we in de 
supermarkt zijn: zoveel onbekende producten, zoveel 
verpakkingen bekijken van wat er allemaal in zit.  
De prijzen staan hier boven het product i.p.v. er 
onder. Ook hier verrassend grote stukken vlees en 
goedkoop! Lang touw in de aanbieding! Voor het 
Götakanaal. We hebben weer even bijgetankt. Ook 
brandstof  voor de Hardebolle. Die lust ook een 
borrel! 
De diesel is duur hier; € 1,85 per liter. 
Er kunnen 2 tankjes van 10 liter bij. 

Namen/ Taal: Over de namen van de steden en 
dorpen hier breken we ons steeds de bek, kunnen ze 
niet onthouden en moeten ze steeds opnieuw 
opzoeken! Ik heb nu de belangrijkste woorden uit het 
boek op de foto gezet, zodat ik, als dat nodig mocht 
zijn een woord sneller op kan zoeken. Ik mis nog een 
uitleg over de ø ü å en hoe je die uitspreekt. Daar gaat 
Sandra vast bij helpen, als ze ons op varen. 
Tor/ Thor / Een waterhoos is als Thor er met zijn 
hamer zwaait! 

Karlskrona: De stad. Gelukkig hebben we de fietsen 
mee. Op de kaart lijkt het allemaal dichtbij, en 
eigenlijk is dat ook zo, maar de straten zijn zo breed, 
zo lang en alles is hier veel groter dan bij ons. Zo kun 
je gemakkelijker een eind fietsen, dan dat je alles zou 
moeten lopen. De winkelstraat is zo breed, dat er aan 
beide kanten grote terrassen inpassen. Het is er 
gezellig, mensen zijn aan de smør. Allemaal kleine 
hapjes, salade’s, vis, vlees, groenten. Prachtige grote 
winkels in de straten en de mode winkels zien er 
verzorgd uit. Leuke kleding verkopen ze ook.( Dat was 
in Denemarken anders) We komen in een wijk met 
allemaal houten huizen, villa’s soms. Allemaal 
verschillende kleuren, goed onderhouden en soms in 
een rijtje, soort eengezinswoningen. Dominique had 
vroeger ook zo’n huis. Ik heb gelezen dat als je hier 
verhuist, je je houten huis weer uitklaar haalt en 
gewoon meeneemt. Ook als je een huis erft of  een 
gedeelte ervan kun je dat gewoon bij je eigen huis 
trekken. Het plaveisel van bijna heel de stad bestaat 
uit granieten “ kinderkopjes” van 10 x 10.cm meestal 
in waaiervorm gelegd. Mooi! Zweden is een rijk land! 
Dat straalt het wel uit.  Langs de marine basis gefietst 
en het museum wat daar bij hoort.  

Naar Torhamm: Spannend reisje door de 
“Scheren”. Je moet laveren tussen alle eilanden en 
hopen stenen, die hier tijdens de IJstijd zijn beland en 
zijn blijven liggen. Soms is de geul maar net diep 
genoeg, moet je onder een brug door van 18 m en is 
er een kaarsrechte , smalle geul gegraven waarbij je 
moet sturen op twee driehoeken die op de kant staan. 
De een hoger en meer naar achter dan de ander, met 
de punt naar beneden. De lage heeft de punt naar 
boven. Je moet ze gezien in één lijn varen. En als je 
dan ook nog eens een bui op je kop krijgt….. brrr.

Zonne - wind paard

Marine museum



Na elf  mijl kom je, met nog je natte kont, aan bij dat 
haventje …. even wachten er komt er eentje uit…. 
Op dat moment waait het zo’n 20 knopen. Stootwillen 
uit! Lijnen voor en achter klaar. “ Je kunt er bijna niet 
manoeuvreren hoor zo klein is het”, roept Merien 
nog…Ik ga erin. Motorboten langs de kant. Zeilboot 
langs de kant te klein om aan af  te meren. Draaien, net 
als in Veere en langszij afmeren bij die Duitser! 
Dat lukt. Hij moet nog stootwillen hangen en mevrouw 
gaat dat eerst doen terwijl ze eigenlijk mijn touwtje eerst 
aan had moeten pakken. Het was niet helemaal netjes, 
maar we liggen. Er is een maar aan deze plaats… we 
liggen zo dicht bij de ingang, versperren bijna de ingang 
zodat er met moeite een klein schip door zou kunnen. 
Dat is dus niets voor de nacht. Merien gaat op 
onderzoek uit: er is nog een box, hier twee plaatsen 
verder, maar die zou van iemand kunnen zijn die 
vanavond terug komt…. en er is nog plaats langs een 
betonnen dam. We kunnen er nu niet heen, omdat het 
te hard waait. 
Ondertussen krijg ik een show zwemmen, havenlicht af  
duiken en onderwater zwemmen naar de golfbreker van 
een paar jongens. Die vinden het prachtig dat ze gefilmd 
worden! “Daar komt een veerpont”! Gelukkig, die meert 
aan de buitenzijde van de haven af. Het is hier een 
drukte van belang, soort Rondje - Pontje naar al die 
kleine eilandjes. Het restaurantje doet goede zaken en is 
gelijk ook havenkantoor.  
De wind zakt in een keer in. We gaan het doen! Nu kan 
het! Motor aan … achteruit en naar de betonnen dam. 
Daar liggen we dan! Mevrouw komt zeggen dat we zo 
ver als mogelijk is naar achteren moeten. We mogen niet 
uitsteken, want daar komt straks de pont te liggen. Wij 
blij …. hadden we bijna de ingang verspert! De Zweed 
achter ons verwonderd zich over onze dubbele stekker. 
Wat hebben we daar al veel gemak van gehad. We 
hebben dus echt overal stroom! 
En het uitzicht vanaf  hier is schitterend! Precies wat ik 
wilde… Het Zweedse uitzicht! De houten huisjes aan 
het water…. Vanavond beginnen! Eerst eten. Lamsvlees 
met sla. De zwaluwen kwetteren.  
Merien gaat op onderzoek uit. Er moet hier een vogel 
uit kijkpunt zijn en een natuurgebied. 
Het is er allemaal. Iedereen blij! 
Morgenochtend vroeg, dan gaat de verrekijker 
mee! 
Wat een dag! 
Ineens draait de wind weer, neemt behoorlijk 
toe en komt uit het Westen.  
Ik ben blij dat we liggen. 
Ineens is het koud ….. even uitgetekend.  
Morgen weer verder!
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“Kijk, daar 
vaart een 
bootje net als 
Bouw” …
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RECEPT CHOCOLADE TAART 

Benodigdheden:  
1 plastic bakje waarin ijs heeft gezeten 
1,5 pak chocolade puur 80% 
1 grote slok koffie en wat drank 
1 pakje slagroom 
Sesamzaad 
8 abrikozen 
1 hand rozijnen 
1 hand cranberries 
3 handen okkernoten en diverse andere noten 
3 vijgen, 5 dadels  
8 eetlepels kokosmeel 
1 eetlepel kokosboter 

Snij alle steenvruchten, dadels en noten tot kleine 	   
stukjes of  in de keukenmachine/ hakselaar. 

Voeg daarbij de kokosboter en kokos. 
Prut alles met een vork op de bodem van je ijsdoos. 
Warm de chocolade met de koffie en de drank en 

roer de massa tijdens het verwarmen met een lepel. 
Klop de slagroom stijf. 
Meng de afgekoelde chocolade met de slagroom. 
Giet het mengsel van chocolade en room over het 

bodem mengel in de doos. 
Strooi als garnering er nog wat sesamzaad over en 

laat het geheel opstijven in de koelkast. 

Super lekker! 
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Datum: Woensdag 17 juli 
Torhamm - Kalmar
Wind: N - Var - ZW  eerst nog 7 kn later 0,0 
temp: ± 20 graden. 
De hele dag afwisselt bewolkt met zon 
Vertrek: 9.10 uur 
Aankomst: 16.30 uur    44 mijl

Götakanaal: Het is nu definitief. We gaan 
door het Götakanaal via Mem en over de 
binnenmeren terug naar Goteburg. Dwars 
door Zweden dus !

Er is maar één douche, één wc en één invalide toilet in 
Torhamm. Maar wat een schattig haventje. Echt eentje 
om te onthouden. Ik maak vanmorgen de tekening af. 
Merien doet ondertussen de afwas, zodat we toch 
redelijk op tijd weg kunnen voor 44 mijl vandaag. 
Eerst motoren we de geul uit, laverend tussen de 
eilanden (scheren). Op het einde is het geultje maar 
een meter of  15 breed tussen de rode en groene staak. 
En naaktzwemmers vroegen even onze aandacht aan 
de rode kant…. wel even op blijven letten! 
Als we richting Kalmar gaan, hebben we echt de wind 
tegen, al staat er niet veel. Langzaam draait de wind 
iets en kan het grootzeil bij. We gaan dan motor 
saileren. Eigenlijk is het grootzeil dan een steunzeil, 
zodat we minder slingeren op de golven. Toch moet 
het inladen van mijn foto’s nog even wachten tot de 
wind helemaal op is. Dominique is weer online. Die 
heeft het zo druk gehad met het weer thuiskomen in 
Ton’s dorp op curaçao. Nu nog even inseinen, dat ik 
de wappjes wel kan lezen op mijn telefoon, maar niet 
terug kan seinen, omdat mijn letters het niet doen. Ik 
gebruik dan de telefoon van Merien. 
Die zijn bundel moet worden vergroot! Ga ik morgen 
uitzoeken! Truus heeft hard gewerkt vandaag!  
Dit traject had  echt een “hoog pokkeneind” gehalte!
Geen wind en weinig te beleven aan de kanten van de 
Kalmarsond, tussen het vaste land en Ölland, gewoon 
omdat je er te ver vandaan vaart. Het duurde lang 
voordat we de brug van Kalmar zien en iets van de 
stad. De vogels op de stenen lieten zich nog wel even 
zien. Als je er eenmaal bent dan zie je wel het 
prachtige kasteel met de koperen daken, de neo 
renaissance pakhuizen, en de havenmeester die uit 
komt leggen waar we mogen liggen. We krijgen een 
box, vlakbij het stukje waar er iedere avond gedanst 
wordt op rock and roll muziek! Echt eerste klas!  
Tafel weer naar buiten, buiten eten, gezellige muziek, 
dansers, eindje wandelen en Bram en Sandra komen 
eraan! Ze gaan vannacht nog door! Wat een mijlen 
vreters zijn dat! Verslag 5 gaat de deur uit! 

Gelukt! Het is gelukt om op Liezeke 
d’r site te komen waar ze de verhalen en 
foto’s plaatst van de “ Dries “. Zij heeft 
André als fotomodel, ik Merien. Leuk!
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Datum: Donderdag 18 juli 
Kalmar
Wind: Var 1 - 2 
temp: ± 27 graden. 
De hele dag hele felle zon 

Douchen is hier als bij de voetbal: iedereen in één hok. Merien 
schrijft in voor de wasmachines; vanavond 17.30 uur twee stuks 
wasmachine’s. Schoon schip maken dus: Bed verschonen, was 
behandelen met anti vlek en klaargezet. 
Hé, daar heb je Bram! Bram en Sandra zijn van morgen vroeg 
om 5.30 uur de haven van Kalmar binnengelopen. Vorige week 
dinsdag vertrokken vanuit Wolphaartsdijk! Ongelofelijk. Later deze 
morgen komen ze om de koffie met taart ( kika). Voor dat ze 
komen is Merien al naar de watersport winkel geweest. Hij heeft 
kaarten gekocht van het gebied boven Kalmar - MeM ( Gota 
kanaal). We misten detail kaarten van dit gebied. Die zaten niet in 
het pakket van Guus. Nu hebben we een beter overzicht, dan op 
de plotter, want daarop zie maar een klein stukje en door scrollen 
lijkt leuk, maar dan nog mis je het overzicht. 
Onder koffie is het vertellen over hun reis: Ze waren nooit verder 
geweest dan Karlskrona en dat vonden wij al een eind! Ook zij 
gaan de scherenkust verder ontdekken die nog honderd mijl verder 
boven Kalmar ligt. Zij moeten dan nog verder naar het gebied 500 
km boven Stockholm, naar Naske, waar ze gaan wonen! 
Kasteel: 
Wij gaan naar het kasteel, waar een prachtig park voor ligt met 
twee treur berken. Hun bladeren werken als een parasol, die is 
hard nodig vandaag! Iedereen die op het kasteel werkt is verkleed 
en heeft een rol. Die rollen gaan van kassa juffrouw, aanbiedster 
folder tot een grote man die met veel rumoer een kar met een 
paard op, naar boven duwt. Daarop kun je dan plaats nemen en zo 
kunnen de kinderen al ringstekend naar beneden rijden. Even later 
komen er dames staan op het bordes. Zeggen iets onverstaanbaars 
in het Zweeds en lopen door het wijkende publiek. Ook de jongen 
die het verhaal van de koning en koningin verteld bij hun kleine 
bed in de slaapkamer is verkleed. Leuk! 
De tentoonstelling of  liever gezegd de  
presentatie van Van Gogh was geweldig! ( zie volgend blad) 

Drie leden van de WSVW zijn hier vandaag in Kalmar.  
Dan is je kuipje soms te klein, maar wel gezellig! Bruno en Brigit 
van de Vega, een maxi 1100, liggen hier ook! Ze maken kennis 
met Sandra en Bram van de kleine Jager en de kuip is gevuld! Ook 
met verhalen. Met Bruno samen voeren we op eerste Pinksterdag 
om 5.00 uur de Roompotsluis in. Wij gingen naar Texel en daarna 
14 dagen naar Terschelling. Zij, Bruno met zijn zoon en een paar 
andere mannen, gingen naar Vlieland en daarna door naar 
Cuxhaven en verder. Uiteindelijk hadden we allebei dezelfde 
bestemming: Stockholm!  Daar zijn ze gewisseld van bemanning. 
Brigit is daar aan boord gekomen en nu zijn ze hier onderweg naar 
Ystad. Daar laten ze de boot even liggen, kan Brigit weer gaan 
werken  en komen ze terug om de boot verder naar huis te varen. 
Misschien zien we ze nog weer, in het zuiden als wij uit Gotenburg 
komen, want Stockholm laten we even liggen. Misschien nog even 
met de trein ….. en anders volgend jaar als we toch met de auto 
gaan. 
Brigit vind net als Sandra, Zweden helemaal het einde! Ze verteld 
nog het verhaal van Byxelkrok, helemaal op de noordelijkste punt, 
van Öland, waar wij morgen naar toe gaan…  
Veel te vertellen dus! Veel te verhalen!  Wij eten wel wat later … 
Het was weer een bijzondere ontmoeting in een bijzondere haven. 

Kalmar heeft hele grote gebouwen, erg brede 
straten. Station vlakbij de haven. Hele goede 
voorzieningen. 
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Van Gogh experience 
In een van de grote zalen, bovenin het kasteel zijn 
grote panelen aangebracht op de wanden. Ook zijn er 
wat geplaatste schotten, maar wel zodanig neergezet 
dat je als toeschouwer toch een overzicht van bijna 
heel de zaal hebt. Overal zijn zitjes geplaatst of  staan 
stoelen. De muziek is wel het eerste wat je hoort en 
nieuwsgierig maakt naar wat er komen gaat. Passende 
beelden uit iedere periode zijn overweldigend groot als 
je de zaal in komt. Overal is beeld. Ze verschuiven, 
zijn uitvergroot, lopen langzaam over van de ene naar 
de andere wand en soms beweegt er in het beeld zelf  
nog iets. Het gaat niet echt snel, maar met je oog volg 
je als het ware de beweging die van Gogh zelf  maakt 
als hij schildert met zijn kwast. Door de grote van de 
panelen, worden de voorstellingen zo uitvergroot dat je 
de grote klodders verf  en kunt zien en als het ware aan 
kunt raken, terwijl toch het overzicht blijft door de 
foto/film fragmenten voor je- achter je- op de vloer. 
Het geluid van de kraaien die vliegen en het schot wat 
gelost wordt. Alle brieven, met de tekeningetjes, de 
schetsen van schilderijen, die hij schreef  aan zijn broer 
Theo. Zijn handschrift, zijn bedoelingen, alles in een 
wirwar van beelden zodat de hoeveelheid brieven, die 
hij heeft geschreven, het belang voor hem ervan, 
helemaal tot zijn recht komt. Het is echt een 
indrukwekkend geheel! 

Ik heb het gefilmd, zodat ik het aan anderen en op de 
cursus kan laten zien. 

Donderdag 18 juli 
Kalmar

Muggenspul 
Het advies van Sandra en Bram opgevolgd om hier 
muggenspul te kopen. Dat is beter dan dat Hollandse 
spul. Is beter voor de muggen van hier! Als we straks 
het Götakanaal op gaan, zoetwater zou het wel is 
kunnen dat er veel” muscito’s” vliegen. Ik moet even 
denken aan onze tocht in november in Venezuela…. 
Die muscito’s op het eiland…. ohhhh, toen waren we 
bijna helemaal opgevreten…. Gaat nu niet gebeuren! 
Ik koop spul, crime, zalfjes, spuitbusjes, en bommen/ 
ampullen waarbij je een mug vrije cirkel om je boot 
heen kunt leggen…..  

Het Lan museum 
Dat viel eigenlijk een beetje tegen. Het was wel in dat 
prachtige grote gebouw ( voormalig pakhuis) wat je 
ziet als je binnen komt varen. Veel gezien over het 
schip, de Kronan, uit de 17 e eeuw, wat gekapseisd is, 
met 800 man aan boord en daarna is ontploft.  
Ook waren er veel gouden en zilveren munten te 
zien uit opgravingen op Öland. Daar zijn nog steeds 
bijzondere opgravingen aan de gang. Ook de 
Romeinen hebben hier al handel gedreven. Het 
inrichten van expositie’s is nog een ander verhaal, 
een ander vak. Daar mag nog het nodige aan 
gebeuren! Beetje oubollig.  

Terug door de stad, valt het op hoe ontzettend mooi 
de winkels zijn ingericht! Mooie, moderne etalages, 
mooie poppen, goede verlichting. Leuke vlotte 
kleding. Stukken beter / verzorgder dan in 
Denemarken. Zelfs een speciaal zaak voor 
golfspullen! Jammer hij was om 16.00 uur al dicht.

Bedankt, Guus en Sandra voor de info over het 
Götakanaal. We hebben nu info over hoe het 
allemaal in de sluizen gaat en wat het gaat kosten.
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Datum: Vrijdag 19 juli 
Kalmar - Byxelkrok (Öland)
Wind: Var 1 - 2 later Oost 3-4 
temp: ± 21 graden. 
Zon met soms wat sluier bewolking 
Vertrek: 8.45 uur 
Aankomst: 16.30 uur 

Om 22.00 uur is het bijna helemaal stil in deze 
bomvolle haven. Ongelofelijk eigenlijk als je ziet 
hoeveel mensen er hier vanavond nog over de kant 
liepen. Wij ook, maar we zijn blij dat niet in het 
donker over die kotter naar de kant moeten of  terug. 
Nu komen de “Polen” nog over die aan de buitenkant 
liggen. De afstap van de kotter naar de kant is zo groot 
…en  de afstap naar de Deense boot zo laag … De 
Denen willen morgenochtend om 7.00 uur vertrekken 
en vragen iedereen in de rij om er rekening mee te 
houden, maar wordt moeilijk omdat het achterons 
helemaal is dichtbebouwd. De haven meester zei bij 
aankomst dat hij morgenochtend iedereen weer uit 
gaat laten. We gaan het zien dus, wij zijn wel wakker 
en op.

Er hangt een beetje een mist of  liever gezegd flarden 
bewolking over de Kalmarsund als we vertrekken 
( 8.45 uur) richting noord, richting brug waar we 
onderdoor moeten. De brug is lang, maar op 
verschillende eilanden gebouwd. De brug is 26 m. 
hoog!  We hebben de stroom mee. Gaan 6,7 kn over 
de grond. Bakje koffie erbij…. Merien zijn laatste 
afbouw rug pilletje … Er staat geen of  nauwelijks 
wind. We nu meer onder de kust van Öland varen. 
Het eiland van150 km lang. Dat is veel leuker, want 
nu kun je zien wat er op het eiland is, hoe het 
begroeid is, de stadjes, dorpjes zoals St. Cra Rör, 
Borgholm met een enorme ruïne van een groot 
kasteel. Mijn vierde gehaakte bootkussen is net af, de 
middaghap er in, als we rond 13.00 uur 10 kn wind 
uit het Oosten krijgen. Fantastisch!  Truus in de kast 
en de zeilen op! Heerlijk gaan we weer zonder het 
lawaai van de motor. Hardebolle scheurt weer lekker 
door het water. We zien “ Saba” liggen … o, nee het 
is de “ Jungfrun”, een grote berg midden in deze plas 
water. We zijn er bijna, nog een mijl of  tien.

BYXELKROK  
Wat een naam voor het noordelijkste plaatsje van dit 
lang gerekte eiland. Het fluitje van de havenmeester 
vraagt de aandacht. We varen het goede gat in. Of  we 
hem tegen de Deense boot aan willen leggen.” Ik kom 
zo naar u toe”, riep hij in het engels. 
Hij maakt een spurt op z’n fiets, klautert over een 
kotter heen, over de boot van de Denen en pakt ons 
touwtje aan. Wat een acrobaat. Had niet misstaan in 
het circus. Zo haalt hij de een na de andere boot 
binnen, legt ze op lengte en vangt iedereen op. Het is 
echt een schitterend gezicht hoe hij dit alles in goede 
banen lijdt. Als wij onze buren hebben aangepakt, van 
onze aankomst borrel en het verdere aanleg spektakel 
hebben genoten, gaan we naar de kant. 

Wat een leuk “dorp” . Op de kant doen de oude schuurtjes van de vissers dienst als 
winkeltje voor allerlei snuisterijen, ijsverkoop, restaurantjes tot fietsverhuur aan toe. 
Bootjes die met hun aan de achterkant aan de boeien liggen ( net als in Oostende) blijven 
daar echt voor een paar dagen! Fietsen, strandjes voor de kinderen, barbecue plaatsen, 
veerboot, rondvaart. Eigenlijk is het niets bijzonders, maar iedereen wil er wezen en zijn. 
We kijken onze ogen uit, voldoen het havengeld ( 200 kronen) en gaan onze klimpartij 
terug aan boord doen. In de folder lezen we dat hier wel 60 soorten  orchideeën te vinden 
zijn, oerbossen zijn met eiken enz, enz. … eigenlijk een plek om langer te blijven!



“     “Hardebol le”

Bijna! 
Er komt een motorboot aangevaren. Heel hard, 

maar dat is hier vrij normaal. Daar achter scheurt 
een waterscooter als een waterskiën op de golven van 
de motorboot. Hij dendert op de golven van links 
naar rechts, komt vlak voor ons langs en klettert bijna 
op een andere motorboot die achter ons vaart. Net 
op tijd gooit hij zijn stuur om. Mensen krijgen de 
schrik van hun leven. Pffff. 

Eindje verder liggen heel relaxed mensen te 
zonnen op de grote ronde granieten stenen… 
handdoekje erop …. Dat ga ik straks ook doen in de 
kuip … even een tukje in de zon, nadat we een 
plaatsje van de haven meester hebben toegewezen 
gekregen. Met de kont aan een hekboei en de neus 
aan de steiger. Viel even niet mee met deze dwarse 
wind, maar is gelukt. Dan de stad in. Grote 
boulevard met grote stoelen. Wel een winkel 
promenade maar weinig winkels. Nog een kaart met 
postzegels gekocht en op zoek naar iets Zweeds voor 
de verjaardag voor Sarah.  
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Datum: Zaterdag 20 juli 
Byxelkrok (Öland)- Västervik
Wind: Zuid 3-4                           30 mijl 
temp: ± 23 graden.    
Zon  
Vertrek: 8.00 uur 
Aankomst: 13.25 uur 

En de buren…. de Denen waren niet wakker om 7.00 
uur! Wij wel. Terwijl zij, aan de binnenkant liggen en 
om 7.00uur wilden vertrekken! We kunnen nog een ei 
bakken, email verzenden, krant binnen halen, eten en 
zelfs nog afwassen. Hier liggen de buitenlanders: een 
Pool, een Duitser, een Nederlander en een Deen. Het 
is 8.00 uur geworden! 
Als we de haven uitvaren hebben we wel bekijks: We 
zetten nog zeil, net voor we de haven uitvaren, omdat 
dat stukje tegen in de wind ligt. Gaat als volgt: Merien 
loopt naar de mast, gooit onder tussen de klem los 
( giek zakt naar beneden) doet de bandjes van het zeil, 
gooit die naar binnen en gaat hijssen. Ik stuur in de 
wind en haal de val van het grootzeil door. Als het 
grootzeil boven is zet Merien de val vast aan de mast, 
loopt naar de lier, klem vast en zet de val op de lier 
door tot strak genoeg. ‘Vallen” grootschoot los, koers 
haven uit en genua uit. Weg zijn we! We gaan 345 
graden richting Västervik. We lopen lekker. Achter ons 
komen nog twee schepen. Ze zijn bezig met een 
inhaalrace en zetten zelfs de spi. Wij hebben hem niet 
bij ons … maar anders…. Merien boomt de Genua 
uit, dat scheelt ook en tergend langzaam, na drie uur 
zeilen, komt de boot ( 35 voet) die ons hielp met 
losgooien langs. De andere is een X442 met spi en is 
eigenlijk geen partij voor de “wedstrijd". Zodra we aan 
de kust komen is het opletten geblazen. Goed op de 
boeien blijven letten en de kardinaaltjes die stapels  
stenen markeren. We varen achter een Maxi aan. Zou 
het de Maxi  van Kees en Marja zijn? Die is naar deze 
streken gegaan ( verkocht) Bootje met rood- witte spi 
gaat door een ander geul … rond de eilanden en 
andere hopen met stenen, maar we zien hem na een 
half  uur weer. Ze kruissen net voor ons langs en gaan 
weer een ander geul in. Wij gaan door een hele smalle 
doorgang tussen de rotsen door. Het lijkt wel of  we 
boven op de rotsen moeten varen.. daar maken we een 
haakse bocht, het geul in … dus gaat de Genua eraf. 
Even later het grootzeil ook … Wat is dit mooi! Aan 
beide kanten grote blokken graniet … maakt echt 
indruk. Filmen! Geen tijd voor foto’s….. 

Krijn, s’avonds als ik hem bel en vraag of  zijn pijn 
in z’n buik al over is zegt hij:”Oma, wanneer kom 
je nu naar huis???” Nou, ik zeg… dat duurt nog wel 
even … jullie hebben ook nog vakantie ..dan zegt 
hij” En neem je opa dan ook mee??? 
Achhh die schat …. Wij missen je ook hoor….. 
(Maar we moeten ook loslaten, alleen begrijp je dat 
nog niet.)
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Datum: Zondag 21 juli 
Västervik - Fyrudden
Wind: var 1                       34 mijl 
temp: ± 19 graden. 
Zwaarbewolkt en geruime tijd regen. 
Vertrek: 9.15 uur 
Aankomst: 15.00 uur 

Het is wat bewolkt en het zou gaan regenen 
vandaag: om 12.00 uur een bui en om 15.00 uur nog 
een. Maar het regende tussen 12.00 - 15.00 uur 
onafgebroken.  
Even de wapp-jes van de `Noordvaarder en de 
Kleine Jager afwachten. Voorstel is morgen 
Valdemarsvik. Merien kiepert nog 2 x 10 liter diesel 
olie in de tank. 

Het vasteland steekt hier als een hand met vingers 
uit in de zee met aan het eind allemaal eilandjes… 
als  hopen rots en echt groot genoeg om op te 
wonen. 
Soms moeten we een stukje over zee, voordat je weer 
tussen de eilanden door kan.  Nu staat er op zee een 
vervelende deining door de wind van gisteren. Ik 
denk zelfs dat de slagroom in de koelkast geklopt is.  

Jikke belt. Ze gaan van vakantieplaats wisselen 
voordat het in zuid Frankrijk 41 graden wordt. Ze 
gaan naar de Pyreneeën. Daar wordt het 23- 24 
graden. Ze hebben het leuk gehad: Zwembad, 
grotten van Lascaux, grotwoningen, Neanderthalers, 
mooie stadjes.  

Wat mooi! 
Het regenpak moet aan, de paraplu op! Zo varen we 
langs de prachtigste stukjes van de Scherenkust: 
Roze rotsen, koper kleurig met groene en zacht 
groene mossen ( groen met wit gemengd ) met 
stukken oranje korstmos. Soms rood-bruine huisjes 
met rode daken die weer afsteken tegen de groene 
bomen.” Gerokt Lars” ( gerookte zalm) Hmmm 
heerlijk .. maar hoe komen we daar? 
“In die rots( groot blok) zitten wel heel veel granieten 
aanrechtbladen en tegels in”, zegt Merien 
Weer een rots met aalscholvers ….drieteen 
meeuwen, visdiefjes, kleine stern … en moet je daar 
zien voor die huisjes een compleet, door aalscholvers 
“ dood” gescheten bos! en Wat zitten er voor vogels 
daar ??? Verrekijker!  Het zijn Zeearenden! 
( opgetogen zegt Merien “ Ik zie er een, twee nee, het 
zijn er drie … wacht eens even zes, ik tel er zeven! 
Prachtig! Zomaar 9 zeearenden! Ik film, fotografeer 
want even later zien we er nog twee op de stenen 
zitten…Dan kan je vakantie toch niet meer stuk!  

Nog diep onder de indruk van het geen we gezien 
hebben, varen we weer tussen een vernauwing door 
tussen de rotsen. Oeps, even wat gas terug nemen … 
“Merien, het is hier maar 2 meter diep volgens mijn 
meter”. Even voorzichtig dus! “Klopt “, zegt Merien, 
eigenlijk hadden we zo moeten varen…, maar dat 
hadden we niet gezien”! gelukkig gaat het goed en 
anders waren we misschien heel zacht tegen een kei aan 
gevaren.  
In Fyrudden is het een drukte van belang … bij de 
dieseloliepomp. Wij kunnen nog langszij een Salona 38, 
een Zweed. Later komen de jongens die naast ons lagen 
in Västervik, weer naast ons liggen. 
Cadeau 
Ik zie een leuk winkeltje in zo’n vissershutje aan de 
haven en …. ik zie iets voor de envelop voor Sarah! Zij 
is de 23 e jarig! Zo gaan er echte Zweedse lucifers  
samen met Franse servetten in de vorm van een vis en 
daarbij een recept voor vis en een paar linten van 
Zweeds blauw, in een envelop met de postzegel van 
gisteren. Vind zowaar een brievenbus waar het in kan. 
Leuk dorpje… gezellige sfeer, brievenbus, busstop, 
aluminium veerpootjes die af  en aan naar de eilanden 
varen… dieselolie tankers in de rij, buurtwinkeltje en 
nog een leuk plekje om te schilderen. Dat doe ik ook!

Marietje en Bertus gaan op een paar mijl van ons 
vandaan voor anker. Morgen Valdemarsvik! 
Sonja en Bram en wij gaan daar morgen ook naar 
toe. Weer drie boten met een Hollandse vlag daar ….. 
Vanavond nog een chocolade taart gemaakt.



Voor vertrek eerst de tank met dieselolie gevuld. 
De zo schijnt, dus worden mijn foto’s en film mooier 

dan die van gisteren! Eenmaal de bocht naar 
Valdemarvik gemaakt (dat is een soort Fjord) Zien we 
langs de kant prachtige huizen staan, met steigertjes er 
voor, aluminium bootjes erbij en een botenhuis. Het 
heet Sandvic hier en Ljusaarsholmen. Volgens ons kun 
je die huizen hier huren! Hier is het beslist niet zoals bij 
de Roompot met alle huisjes op een rij…. Hier is echt 
nog ruimte en vrijheid en heb je soms een huis op een 
eiland voor jezelf…. theehuis of  sauna aan het water en 
als je thuis bent de Zweedse vlag in top. Die geven ze 
waarschijnlijk cadeau bij 100 kronen boodschappen of  
zo. Hier groeit er riet langs de kanten. Het is prachtig! 
Heel mooi om het allemaal van deze kant te beleven en 
te zien. Je moet er wel heel wat mijltjes voor varen en 
soms zijn die mijlen erg saai, maar dit is toch wel de 
moeite waard!

Datum: Maandag 22 juli 
Fyrodden - Valdemarsvik
Wind: Zuid 3-4                 20  Mijl 
temp: ± 23 graden.   
Zon  
Vertrek: 8.55 uur 
Aankomst: 12.20 uur 
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Wij niks in de gaten …. maar de Noordvaarder vaart 
zo’n anderhalve mijl achter ons. Wij over de gebaande 
weg ( streepje over de kaart ) en Bertus door het 
binnenpad. Daarna loopt hij drie mijl voor ons uit. 

ZEEAREND. Maar wij zagen daardoor wel een 
vissende zeearend, in de buurt van die plek van 
gisteren!  
Doordat we een stuk van de route nu terugvaren heeft 
Merien meer tijd om door de verrekijker vogels te 
spotten. Hij ziet de grote stern, de Noorse stern, een 
witgatje en een zeearend, met uitgestrekte poten 
vallen op zijn prooi, net in het water en vliegt daarna 
weer weg. Het filmen is gelukt, maar niet dat hij met 
z’n klauwen uit het water komt. Wel dat hij weg vliegt. 

Weerzien. 
Bertus staat al op de steiger te wachten! Hij mocht 
met zijn kotter in de museumhaven liggen! Wij in de 
Marina rechts af. Marietje is onderweg naar de 
douche en pakt ons aan. Heerlijk is het om ze weer 
te zien! 
Wat een reis hebben ze gemaakt: Helemaal tot half  
in de Botnische golf, half  in Finland. Zo ver gaan ze 
waarschijnlijk nooit meer! Ze hebben zoveel moeten 
rekenen en berekenen. “ Het leek wel een 
puzzeltocht”, zei Marietje. Veel ondieptes, veel wind 
en almaar uit het noorden, onbekende visnetten of  
vistuig en soms erg eenzaam. Naar Zweden 
oversteken was weer 200 mijl! De afstanden dus…. 
Een stuk van de reis hebben ze met een cruisseschip 
gedaan. De boot naar Tallinn gepakt. “Dat doen ze 
in Zweden veel met de kerst,” zegt Marietje. Ze 
hebben ook hele leuke ontmoetingen gehad, in 
mooie baaien gelegen en kennen jullie de “ 
Telermaid”? Ja, die kennen we, die lag altijd in 
Zierikzee ….en ze lagen in de haven van Naske, 
waar Sandra en Bram gaan wonen en 
daar nu hun boot naartoe brengen… 
Daar gaan we volgend jaar naar 
toe… maar dan met de auto!

Barbecue: Vanavond op de Noordvaarder, dat is het 
grootste schip. Buurman van  de andere kotter 
(museumschip) heeft een half  tandje. Hij maakt foto’s. Ik 
had die vanmiddag al gemaakt toen we het dorp of  stad 
in gingen. Sandra en Bram zijn uit Vastervik gekomen en 
hebben bijna alles kunnen zeilen.  
Er is een optreden in de “ muziektent” op de haven. Om 
18.00 uur loopt het gras op het terrein helemaal vol met 
klap- en strandstoelen. Wat een mensen zitten daar. 
Boekje met song teksten in het Zweeds. 
Op de Noordvaarder hebben we: Bonny is over the 
oceaan niet meer gehoord! Het was wel erg gezellig!
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Datum: Dinsdag 23 juli 
Valdemarsvik —Fyrodden  
Wind: Var - Oost 2-3                  15 Mijl 
temp: ± 20 graden.   
Zwaar bewolkt/ soms een spetter  
Vertrek: 13.30 uur 
Aankomst: 16.05 uur 

’s avonds belt Tom… hoe het gaat …. 
Het vertelt ook dat de verhalen in de boeken 
van Wallander zich bij deze Zweedse kust en 
eilanden afspelen. Het zijn detectives. 

In Zeeland is het al heel warm! 32 graden! 
Morgen en overmorgen 34 graden! 

Ik ben weer een stukje verder in mijn boek 
van de Heilige Rita. Daarna een Wallander?Vaarwel. 

Vanmorgen even de foto’s en de film ingeladen 
voordat de “ vaarwel” koffie wordt geschonken. 
Ook nog even een schroef  in de vloer vastgezet 
en koeken gehaald. Het was weer een volle, 
gezellige bak op de Hardebolle. Marietje voorziet 
iedereen van info over de gebieden waar we nog 
heen gaan. Draagt folders en boeken aan, waar  
van alles instaat en kan al die namen van dorpen, 
eilanden en baaien zo opnoemen en ook nog in 
het Zweeds uitspreken. Ongelofelijk! We nemen 
geen afscheid, maar doen een vaarwel! De 
Noordvaarder gaat weer richting zuid. Andere 
twee gaan noord! Daaaaag allemaal! Goede reis!

Voor vertrek nog even nog meer muggenspul 
ingeslagen. Gisterenavond nog een stick gekregen 
van Marietje van het merk Mygga. Ze hebben 
het gewoon in de supermarkt en ik neem er 
buitenom de andere boodschappen, nog één 
mee. Ook even in de “ staatswinkel” geweest. 
Dat is de enige winkel waar ze wijn verkopen, 
ook in pakken van drie liter trouwens. 
De prijs viel uiteindelijk nog mee (179 kronen) 
dat is dus bijna €18,- voor drie liter.  
We vullen ook nog even de watertank bij en met 
de overloop van het water maak ik de boot nog 
even schoon aan de buitenkant. Zo moet het 
weer even kunnen.  

We varen nu via de route terug die Bertus heeft 
gevaren! Prachtig! En het scheelde precies 5 mijl. 

Het is zo stil in de haven van Fyrudden dat we de 
zwaluwen ( 5 stuks) op de reling met elkaar horen 
kwetteren. 

Bij het zien van deze foto zei Krijn” Vivian en 
Renee moeten ook maar naar huis komen”.
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Datum: Woensdag 25 juli 
Fyrudden - Arkosund  
Wind: Veranderlijk 1 - 2 temp: ± 25 graden. 
De hele dag  zon.  
Vertrek: 9.20 uur 
Aankomst: 13.00 uur      21 mijl 

Ahhh zo schattig gisterenavond, die vijf  zwaluwen op een 
rijtje op de reling ……en nu vanmorgen was het te zien.  
“ Daar zal ik nog even met de slang over moeten”, zegt 
Merien. Om 9.00 uur vanmorgen koopt een meneer al een 
ijsje voor zijn vriendin. 
Mijn bikini gaat aan als we varen. Het kan niet anders of  
je wordt bruin vandaag! Soort zonkracht 8. Wel smeren 
met factor 50 en één uurtje later komt de parasol voor de 
dag, moet er een natte lap op de dijen, anders worden ze  
rood i.p.v. bruin.  Een andere gaat bikini aan. Deze heeft 
bloemen en een hele grote bij, het leek wel een hoorenaar, 
heeft het daarop voorzien. Iedere keer als ik naar buiten 
ga, komt hij weer te voorschijn. Merien grinnikt als ik zeg 
dat het wel eens aan de felle, roze kleuren van mijn bikini 
zou kunnen liggen. Het wordt nu een zwarte met witte 
blokjes…. Bij niet meer gezien. 
Merien grinnikt weer …zegt dat het toeval is…… 
Dominique doet al een wapp-je! Het is voor haar nog 
midden in de nacht! Klopt. Ze kon niet slapen ….Morgen 
komt de nieuwe eigenaar van de Flip-Flops! 
Het recept van de taart …. ze gaat hem maken! leuk! 

Wie was waar 
Noordvaarder onderweg naar Byxelkrok 
Kleine Jager onderweg naar Landsort 
Harrewar en Lonestar waren gisteren in Cherbourg  

De Scheren. 
Dit stuk scherenkust is weer heel wat ruimer dan 
in het begin. Toch blijft het opletten geblazen bij 
het navigeren. We zijn heel blij met onze kaart 
en de plotter. We kunnen precies zien waar we 
zijn, waar de stenen liggen en langs welke route 
we moeten varen. Daarvoor volgen we een 
streepje over de kaart.  
Dat moet vroeger wel anders geweest zijn! 
Ik heb ergens gelezen de Cornelis Tromp hier 
ook geweest is met een VOC-schip. Nou diep 
respect en petje af, als je met zo’n schip hier 
heelhuids uit komt …. of  hebben ze gewoon een 
visser die van daar komt van de straat gepikt, 
meegenomen en die de navigatie laten doen, 
omdat die op bekend terrein is??? Het kan bijna 
niet anders! 

Lage steigers 
Die hebben ze hier en bijna overal moet je aan de 
voorzijde afstappen! We zijn in Arkosund terecht 
gekomen. Haven met zon en een lekker een beetje op 
de wind. Daar werken ze met een touw voorop de 
punt van de steiger. Dat moet je pakken en naar 
achteren slepen. Ondertussen houd de havenmeester 
de boot met de punt vast en van de steiger vandaan. 
Dat touw moet je goed aansjorren en op de 
achterkant van de boot vast maken. Er zit een anker 

aan, vandaar. Twee touwen van voren vast en je ligt! 
Het is hier ook maar 11 meter diep. Vanmiddag 
kwam er nog een Zweed naast ons liggen zonder 
achter anker. Havenmeester vroeg of  hij aan onze 
boot vast  mocht maken. Mocht. Deze meneer kon 
Nederlands! Deze zweed had een aantal jaren in 
Belgie gewerkt vandaar. 
Merien heeft een stootwil opgehangen als op en 
afstapje. In Mem schijnt er een watersport zaak te 
zijn. Daar kopen we wel een stootwil trapje.

Concert 
En weer is er vanavond een optreden van een live band in 
een “ muziektent”, hier achter het “strand”. 
Wij al denken… gaan al die mensen hier in een restaurant 
eten?? Wij gekobb-t en daarna wandeling gemaakt… 
Prachtige muziek! Queen! Vlakbij de resten van een molen, 
die “ open” is opgebouwd en waar je lekker bovenin kunt 
zitten genieten van het uitzicht over de haven en luisteren 
naar het muziekgebeuren. Beneden is een soort boulevard 
van planken, trappen, zitjes en bruggen die langs het water 
lopen, over de grote stenen, het “strand” en de twee havens 
met elkaar verbind. Leuk gedaan!
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Datum: donderdag 26 juli 
Arkosund-Søderkøping ( Göta Kanaal )
Wind: Veranderlijk 1 - 2 temp: ± 31 graden. 
De hele dag  zon.  
Vertrek: 9.00 uur 23 mijl 
Aankomst: 12.20 uur  MEM   Vertrek: 14.30 uur    Aankomst: 15.15 uur  

Terwijl vandaag het ene na het andere warmte record wordt verbroken in 
Nederland, neemt Dominique afscheid van Flip Flops, die naar Peru gaat. 
(Flip Flops is de boot waarmee wij in de Carib hebben gevaren). Ze heeft 
natuurlijk wel bedongen dat ze daar in Peru één weekje mee rond gaat 
varen!Ik ga nog maar eens even werken aan de film …Een film die gaat 
over deze vakantie. We tanken nog even diesel. Vandaag gaan we het 
Göta kanaal op! Even afscheid nemen van de scherenkust. Weer moeten 
we door gaatjes, waarvan je niet bedenkt dat je op die manier bij het 
kanaal uit komt. Je zou zomaar kunnen verdwalen….. 
We passeren een vernauwing in het vaarwater waar aan de ene kant een 
huisje staat met parasollen, zo rood als de aardbeien hier. En aan de 
andere kant staat een schuurtje met een hek, gras …. ja gras hebben we 
een week lang niet gezien… en koeien …. al sinds Friesland niet meer. 
Vissertjes in het meer in kleine bootjes.” Hé weer een bootje net als Bouw 
heeft”, een Albin 25. We zouden er nog 6 tegen komen vandaag. Na weer 
een grote plas, een vernauwing. Dit maal voor het kasteel Stegeborg, een 
hele oude burcht. De toren heeft een pet op, net als de watertoren in 
Domburg.  
Kabelpont! Wij mogen er langs als hij langs de kant ligt.  
Insecten! 
Ondertussen vliegen er steeds meer insecten; een daars, rood gek ander 
kever achtig beest, weer een grote bij ( horenaar?) Ik ga drastische 
maatregelen nemen! Kleed me helemaal aan, smeer mijn kleding in met 
spul van Marietje, in de hoop dat het helpt. Hier kun je je trouwens in 
laten enten tegen tekenbeten in de supermarkt. Het stond in de 
zomergids. Kosten € 40,- omgerekend.  

Landschap wordt nu glooiend, graan met hier en daar een streep groen 
onderbroken door prachtig volgroeide loofbomen. In de verte zie ik iets 
wat een sluis zou kunnen zijn. Het is inderdaad Mem. Zwemmers voor de 
sluis! Wij leggen aan en gaan ons melden. 

Inschrijven: Het is een beetje mannetje zoals  prins William, of  was het 
nou Harry van Engeland. Hij heeft rood haar, prachtige blauwe ogen en 
een hele aardige uitstraling. Hij kan het allemaal goed vertellen en wij 
snappen het. Voor het inschrijven krijg ik het toetsen bord van de 
computer en hij verteld wat hij wil weten. Ik vul het in. Even later gaan we 
€ 800,- lichter maar met een map vol informatie en een enorme sticker 
met nummer 7670 die aan de voorstag van de boot moet hangen 
gedurende de tocht, de deur uit. Als we er 16 dagen over doen is het €50,- 
p.dag en alles is inclusief  havengeld, stroom, gebruik wasmachine ’s, want 
die staan er overal, enz.enz. 
“ Nee, we hoeven nog niet direct te schutten”, zeg ik tegen hem. “ Ik wil 
eerst even gaan kijken hoe alles er uit ziet en zien hoe het gaat”. Allemaal 
prima. De boot moet ook nog op orde gebracht worden! Klaar gemaakt 
worden om de sluizen in te gaan. We zullen steeds 3 meter omhoog gaan. 
In totaal hebben wel 63 sluizen en 216 mijl. De app installeren lukt niet. 



De eerste schutting: Op de sluis is het druk. Zeker in de 
schaduw van de bomen. Want ook hier is het warm. Er zit zelfs 
een mevrouw sokken te breien! Ik maak alvast een tekening, want 
dan zie ik van alles, leg ik het vast en kan ik begrijpen hoe alles 
moet en werkt. De hele sluis is van graniet. De deuren van staal 
met hout ertussen. Op de bovenkant van de granieten rand van de 
sluis liggen meerdere maar steeds twee stuks metalen ringen bij 
elkaar. Eén grote en een kleintje. De bedoeling is dat je een lus 
maakt in je touw, die je om de grote ring kan leggen, zodat hij blijft 
hangen op het kleintje. Voor de duidelijkheid heb maar een foto 
toegevoegd van het instructie boekje. Op de sluiswand is een tekst 
ingegraveerd. Ik heb hem in mijn tekening gezet. Eenmaal terug 
bij de boot heeft Merien de lange voorlijn en de kortere achterlijn 
al klaar liggen. De hele boot heeft hij behangen met stootwillen. Er 
kwamen er nog drie uit de bakskist. Een jachtje, een Maxi zonder 
naam ligt al in de sluis en wij kunnen ook mee. “ Harry” vraagt of  
wij er klaar voor zijn. Oké, we gaan. Merien gaat met voor en 
achter touw de kant op. Ik vaar de sluis in en meer af  achter de 
maxi. Achtertouw gaat loodrecht strak. Voortouw gaat een eind 
naar voren en over de lier. Achter me gaat de deur dicht. Voor 
gaan de schuiven open en het water dondert er met volle kracht in. 
Ik ben blij dat ik niet van voren lig! Je houd geen antifouling meer 
over! Het gaat heel erg hard. Het gaat goed! Ik draai de lier en hou 
het voortouw strak. Aan de achterkant hoef  ik niets te doen. De lus 
met de knoop over de ring werkt! Als de sluis aan de achterzijde 
overloopt, zijn we op hoogte. De deuren gaan open en dan gaan 
we het kanaal op! Groene tonnen aan SB - rode aan BB. Op naar 
de volgende sluis! Gaat weer prima! Ook hier weer geen reling, 
geen toeters als de sluis vol gaat lopen, geen slagbomen en bellen 
als je niet meer over de deur kan lopen ….. Het kan hier allemaal! 

 En nog bedankt Guus, voor de nodige info! 
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SODERKOPING EN DE “ WILHELM THAM” 
Wordt onze eerste stop. Onder de bomen voor de sluis meren we af  in de schaduw. We hebben stroom en uitzicht op 
de volgende sluis, waar enorm veel volk op de kant staat. Ze doen hier aan sluistoerisme. IJsboer heeft het druk. Er 
staat zeker een rij van 100 meter. Blijkbaar verkopen ze hier het lekkerste ijs van heel Zweden! Leuke boulevard, waar 
we ook aan hadden kunnen liggen, maar daar was teveel zon. Er is geen watersportzaal meer. Wel een heel leuk 
centrum met oude houten huizen langs een stroompje. Keien straatjes met stokrozen die tot aan de dakgoot groeien, 
gezellige sfeer, marktje, restaurantjes, IJstentjes en een prachtige oude kerk met een Grieks kuis in de voorgevel. De 
klokkenstoel staat apart. Allebei hebben ze dakpannen van hout. Tussen de bomen rond de kerk hangen hangmatten! 
Er wordt volop gebruik van gemaakt. Gezellig met z’n tweeën beetje schommelen en wat lezen onder de bomen! 
Supermarkt gevonden! 
Aan boord doen we alcohol vrij, wat olijven voor het nodige zout en kaas. Ondertussen maak ik een tekening van 
Soderkoping wat alvast een begin wordt voor de volgende tekening. Uit eten in de tapasbar achter ons, in de schaduw 
met uitzicht op de Hardebolle. Leuk! Koffie en een wijntje doen we aan boord wel, want dat is € 9,- voor één glas wijn. 
De rest van de avond denk ik te schilderen aan schilderijtje nr 1 van Mem, maar ik wordt onderbroken door een 
meneer die komt zeggen dat de “Wilhelm Tham” de sluis uit komt en hier komt draaien! Het is een hele oude, witte 
met mahoniehout afgezette ramen en cabine’s, passagiers kanaal boot. Aan de buitenkant hangen houten “ 
knuppeltjes” als stootwillen om door de sluizen te gaan. Overal staan heerlijke zitjes en zie je de mensen genieten. De 
hutten zijn misschien klein, maar dit is stukken leuker en interessanter dan een reisje langs de Rijn. 
De kop van de boot wordt in de oever gezet. Lange touwen worden gespannen, de schroef  in een bepaalde stand gezet 
en daar gaat het hele gevaarte. Het draait en gaat de sluis weer in. De andere morgen zien we hem liggen aan de kade. 
Natuurlijk gefilmd! Het is prachtig!



Varen over het Göta kanaal. 
Even voor negen ligt er al een Zweed voor de 

wachtplaats van de sluis. Wij maken alvast alles in orde, 
zodat we direct kunnen vertrekken. Nog een Deen is ons 
voor en legt aan BB aan in de sluis. Wij en die andere gaan 
SB. Het past precies allemaal in één sluis. Alle sluizen zijn 
even groot en gaan 3 meter naar boven. Het is een kwestie 
van in deze volgorde blijven varen. Maar die Deen in zijn 
rode boot heeft van sluizen varen nog weinig begrepen. In 
de eerste sluis al, ligt hij helemaal dwars. Zijn achtertouw 
heeft zijn vrouw niet meegenomen. Gelukkig kan de 
sluismeester goed vangen. Zijn achtertouw ligt niet strak 
genoeg. Ze werken met een lang touw, waar van de voor 
en de achterkant gebruikt wordt. Het is zo lang dat het 
regelmatig in de knoop gaat of  overnieuw moet worden 
opgeschoten. Bij iedere sluis wachten we even op hen tot 
het mogelijk is om verder de sluis in te varen. Merien legt 
achter vast rond de ring ( zie foto) en trek het touw zo strak 
mogelijk aan, zodat het loodrecht naar boven hangt, vlak 
achter de sluisdeur. Die gaat meestal snel  achter me dicht. 
Merien loopt dan door en legt de voorzijde vast met heel 
veel lengte voorbij de andere boot die voor ons ligt. Ik 
draai dat touw aan op de lier, als we naar boven gaan! Wij 
liggen iedere keer nog keurig. Kunnen zelfs filmen en foto’s 
maken. Ook moet ik regelmatig de Deen in zijn rode boot 
een duw geven, zodat die weer met zijn achterschip tegen 
de muur aan komt te liggen, i.p.v. tegen mijn boot. Bij een 
van de sluizen krijgen we te horen dat we tussen twee 
sluizen een uurtje moeten wachten. Er is iets met de water 
hoogte. 

Doen we. Gaan tegen de Rode Deen aan liggen. Mooi 
kan ik even wat tekenen! Mevr. van de Rode Deen kan een 
beetje Nederlands. Haar moeder kwam er vandaan. Ze 
doet heel erg d’r best. Ze was al in Amsterdam geweest, 
wist van de staande masten route, was wel eens in de 
Roompot en ze waren nu naar Stockholm geweest voor 
een meeting met 60 schepen. Ze deden het Götakanaal 
heen en weer. Leuk! Zou ze het verstaan hebben wat 
Merien in zijn drift uitliet over het schipperschap van haar 
echtgenoot? Hoop maar van niet. Het kon echt niet door 
de beugel, maar was wel terecht. Had ook anders gekund. 

Zo deden we vandaag de sluizen en de bruggen. Bij de 
eerste brug ging het bijna fout. Daar moest ik voldaan in 
de remmen! Grote rookpluimen stegen van achteren op, 
maar ik was op tijd. De rolbrug ging wel erg snel dicht en 
had ons over het hoofd gezien. Hij ging opnieuw open en 
we mochten door! Wilhelm Tham zit ons op de hielen! 
Gelukkig mogen wij door. Anderen die na vertrokken   
moeten wachten tot het prachtige schip voorbij is. 

Datum: vrijdag 26 juli 
Søderkøping - Norsholm
Wind: Oost 3 - 4 temp: ± 30 graden. 
De hele dag  zon.  
Vertrek: 9.00 uur 
Aankomst: 15.25 uur      12 mijl 

Bijzonderheden: 
De klamboe werkt het best tegen de muggen! 
Sluizen werken van 9.00 - 18.00 uur 
Vanmorgen was de temperatuur bij het opstaan 19 graden! 
Vanmiddag 30.  We hebben 13 sluizen gedaan! 
Zijn nu 33 meter boven zeeniveau.  
Heerlijk gedoucht en mijn kleren gewassen onder koude 
waterslang. Wilhelm Tham kwam net langs. De Diana ook . 
Beiden  prachtige , antieke passagiersschepen. kwam  
Volgens mij kun je er een hut huren. (Voor als je niets meer 
kunt en het is beter dan een rijnreis). Als je vooraan vaart in 
de sluis, hou je geen antifouling meer over! Wij als tweede in 
de sluis kunnen soms de kruiden plukken bij de voor 
buurman. Die hangen in een grote bloempot over de hekstoel.  
Zweedse woord voor sluis is Slûûs. 
Op de sluis staan gebouwen in mais gele kleur. Die gebouwen 
hebben allemaal een naam: b.v. Dufkullen N a.en Bradtom. 
Meestal met zwaluwnesten onder het dak/ overstek. 
Ook het personeel draagt een geel t-shirt en een zwarte broek.  
In het geval van tegenliggers, passeren we elkaar tussen twee 
sluizen. 
Vanavond hebben we geen stroom, maar wel water en een 
barbecue plaats voor de deur. Steeds weer horen we de 
blikken bussen rammelen. Die horen bij het passeren van een 
trein. 

Ome Kees Wirtz is gestorven. 
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Landschappelijk 
Hé, daarbij die camping is een scheepsdock! Ze 
kunnen water van het kanaal  zo in het dok laten 
lopen. Net voor een sluis zien we een ree 
overzwemmen.Vlinders en 
“helicopters”( Libellen), beter dan bijen. 
Hoogspanningsmast. 
Prachtige, grote boerenbedrijven, verscholen in 
het groen en achter de bomen. Ze verbouwen 
graan, gras, hebben koeien en New Holland 
machines. Veel wilde planten, die hier nog 
gewoon mogen groeien. Naald bomen boven in, 
loofhout beneden. Fietspad langs het kanaal.  
Sluistoerisme!  Grote brug over de E 22 waar we 
onderdoor gaan. We varen door één groot 
schilderij! 
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Datum: zaterdag 27 juli 
Norsholm - Berg via het meer 
Roxen
Wind: Oost 3 - 4 temp: ± 30 graden. 
De hele dag  zon.  We zitten nu 52 m boven 
Vertrek: 9.45 uur                     zeeniveau 
Aankomst Berg: 13.15 uur 
Start trap: 13.45 uur            8 sluizen met een 
Boven: 14.55 uur            trap van zeven.

Merien heeft de Kobb al opgeruimd. Alle vette troep 
afgewassen en aluminium bescherm bak weggegooid. 
Gisterenavond nog begonnen aan het lekkere wijntje 
uit de staats winkel.  
Ik laat nog even de foto’s in op de computer en geef  
ze een naam. Voordat je het weet ben je hier alle 
Zweedse plaatsnamen vergeten en moet je ze voor de 
zoveelste keer opzoeken. De vloer wordt geboend en 
weg zijn we weer. 
Als we voor de brug gaan liggen klinkt de blikken bus 
al: Open! Het is een draaibrug. In deze sluis hangen 
touwen…. je kunt niet naar boven! Touwtje 
vastpakken, de klep van de spoorbrug gaat al naar 
boven, de sluisdeur al open en voor ons is een groot 
meer.  Het heet Roxen. Zeilen op! en daar gaan we! 
Heerlijk weer even zonder motor …. maar wat hoor 
ik??Wat is dat voor geluid van die vogel? Het lijkt op 
een pauw, maar dat is het niet! “ Ja, nu hoor ik het 
ook”, zegt Merien. Het zou een kraanvogel kunnen 
zijn! Verrekijker. Aan de kant staat er een te roepen en 
we horen er nog een. Wat een prachtig, statig beest! 
Wat een geluk hebben wij bij het zien van de vogels. 
“Moet je daar kijken” ! Wat vliegt daar nou, zo laag 
over het water, allemaal achter elkaar aan? Het blijken 
wel duizend aalscholvers te zijn…. Op het land  
prachtige , grote boerderijen! Een ervan staat vlak aan 
het water en heeft van een oude transportband een 
glijbaan gemaakt. Floep zo het water in! Wat een 
enorm meer. Iets langer dan het Veerse Meer maar 
wel 10 keer zo breed! En zijn we hier nou helemaal 
alleen? en dat op de zaterdag? Nou op een paar na … 
We komen nog een Hollander tegen in een kotter, 
twee motorbootjes komen achterop, een visbootje, een 
supper en twee zeilbootjes. Het blijken de mensen van 
de boot van gisteren te zijn de “ Ma Cherie” en de 
Maxi zonder naam. Voor de sluis moeten de zeilen er 
nog af. Veel groen is hier naar toe gewaaid, zodat we 
toch maar mee schutten. De Maxi gaat eerst, dan wij 
en op de Ma Cherie moeten we nog even wachten. 
Die moet zijn aanleg touwen aan BB gaan leggen.  
Bij deze plek, Berg, moeten we 7 sluizen achter elkaar. 
Je vaart er een in, gaat omhoog …. deur gaat open en 
je vaart in de volgende sluis…. gaat weer naar 
boven… deur gaat open en je vaart weer in de 
volgende. Zo doe je er zeven achter elkaar onder 
toezicht van tientallen sluis toeristen. Merien heeft 
bovenop de sluis nog een lekker windje, maar in de 
sluis loopt de temperatuur zodanig op dat het zoute 
zweet in mijn ogen prikt! Water! Appel! Pffffff. Als we 
in de “havenkom” boven liggen neem ik eerst een 
frisse duik! Hmmm Heerlijk! 

Sluistrap: Je zou er een wedstrijd van kunnen 
maken! Hebben ze hier koningsdag? Welk team is het 
snelste boven?  
Met de duotocht gingen sommigen, om 
motorminuten te sparen ook op deze manier te sluis 
in: één springt eraf  met voor en achter touw en trekt. 
De ander stuurt. Eigenlijk werkt het hartstikke goed! 
Ook komen er herinneringen boven van het varen met 
de Narrowboot met Wim en Leni. 
Even een kijkje in het dorp genomen. Weids geen 
echte kern. Aan de haven tussen de sluizen een 
camperpark. Tussen de haven en de campers op de 
enorme weide, staan we 30 dixies op een rijtje en een 
barbecue tent. S’avonds beginnen ze met de opbouw 
van een enorm podium. Dat wordt nog wat. 
Onze toilet voorziening is wit, fris en schoon. 
Er is ook een ruimte waar twee wasmachine’s en 2 
drogers in staan. Merien gaat een bonte was doen! 
s’Avonds is hij klaar en ligt alles schoon en droog in de 
kast! Rond 22.00 uur wordt het hier al donker. We 
zitten behoorlijk Oostelijk, dus dat klopt. Om 3.00 uur 
begint het al licht te worden …..



HARDEBOLLE  VERSLAG 9.1 ZOMER 2019

Datum: zondag 28 juli 
Berg
Wind: Oost 5 temp: ± 30 graden. 
De hele dag  zon.  We zitten  52 m boven 

                   zeeniveau 

Concert: Vandaag blijven wel hier. Het is te 
interessant om gelijk al door te varen! Ik ben er ook 
wel aan toe om mijn administratie even bij te werken, 
de verslagen te verzenden, de Schalm te lezen, 
aquarellen af  te maken en een nieuwe op te zetten met 
de trappen van Berg. 
Trouwens vanavond is het concert!  
Vanmorgen heeft Merien de werkzaamheden vanuit 
de kuip kunnen volgen: aan twee zijden staat er een 
steiger en het “dak” moet er tussen worden gehesen. 
Achter het enorme podium is een soort dorp van 
pagode tenten gebouwd waar de werkmensen en de de 
artiesten kunnen verblijven. Ze reizen met een bus, 
een enorme trailer met alle bouw materialen en 
vrachtwagen voor de apparatuur van beeld en geluid. 
Vanavond moet alles klaar zijn! Dan treed het Benny 
Anderson orkest op met de nodige zangers en 
zangeressen! Ongelofelijke organisatie! Leuk om te 
zien!  

Carl Johansluizen: Een toeristische attractie nr 1. 
Gisteren vormden we ook een onderdeel hier van. Met 
bussen vol komen ze hier kijken. Het wordt ook aan 
geprezen bij de VVV om eens een dag te fietsen langs 
het kanaal, dan een zwemmetje te doen, de picknick 
mand mee te nemen en een rondje te doen met de 
rondvaartboot. En ze hebben gelijk. het is ook 
hartstikke leuk om hier te kijken. Iedere Zweed moet 
dit een keer gezien hebben! Mensen zitten aan de rand 
van de sluis met hun voeten in het water. Ik ga lekker 
tekenen aan de onderkant, het begin van de trap, waar 
nog een picknick tafel vrij is. Het waait zeker een Oost 
5. Gelukkig is er een stenen rand voor de ingang 
anders zou je zo de sluis ingeblazen worden, net als de 
vele waterplanten. Ik begin met het beeld van de 
bewegende man op de stenen. Zou het die Carel Johan 
zijn? Merien komt met de koffie en de picknick rugzak. 
Het is heerlijk hier in de wind en onder de boom! 
Daarna lukt het me om de tekening van de trap af  te 
maken en de sfeer in het werk te krijgen die ik wil. 
Eenmaal terug aan boord is het heel erg warm. Tijd 
voor een rondje op de fiets. “Niet te ver! Is de andere 
kant van het kanaal genoeg “? We zitten daar op een 
bankje met de wind in de haren en soms voelt een 
wolkje voor de zon als gewelddadig! Er schutten drie 
zeilboten en één motorboot op. ( “Are you coming up? 
zouden ze bij de narrowboats vragen” )? Ja, daar moest 
je ook de sluizen nog zelf  bedienen. Nu heb je een 
jobstudent die dit werk doet, alles bedient met een 
kastje om de nek en een knoopje om op te drukken. We 
zien wel, dat iedereen het op zijn eigen manier doet, al 
is onze manier wel effectief  als je dat bij anderen ziet. 
We blijven het zo doen dus. 

Zwemwedstrijd: Zittend op het bankje verteld Merien dat ze hier één keer per jaar een zwemwedstrijd houden. Het 
water moet dan 14 graden zijn. Ze beginnen dan onderaan de trap. Zwemmen naar de overstromende deur, klimmen dan 
omhoog. Duiken de volgende sluiskom in en doen er zo zeven achter elkaar. Dan moeten ze nog een kilometer zwemmen 
en is de winnaar degene die het eerste aankomt.  Zo … dat ga ik ze niet na doen. wat een prestatie!

Mijn 1 e aquarel van het Göta kanaal is klaar    “ MeM “
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Concert:  Honderden mensen stromen, met klapstoel rond 17.00 uur het festival terrein op!. De rij toiletten 
wordt direct al druk bezocht! Dan om 18.00 uur barst het los: een prachtige inkomer wat muziek betreft: een 
mengelmoes van folk en klassiek. Dan zijn er de walsen ( folk) en de hakke-teen- zij sluit- achtige dansmuziek, die 
me doen denken aan het vroegere Kasporgo optreden van dansgezelschappen vanuit heel Europa op de markt in 
Goes. Kasporgo ( Katholieke sport vereniging Goes?)  was niet alleen een atletiek vereniging maar ook een voor 
dans, let wel de boerendans groep. Ieder jaar nodigden zij groepen uit, uit heel Europa om in Goes optredens te 
verzorgen. Wij hadden dan altijd een meisje in huis. Ik vond het altijd prachtig! Was ook lid van de gymnastiek 
vereniging en de wandelclub van Kasporto en mocht ook mee met de optredens in Hulst en zo. Marie Cecile 
Moerdijk zong dan altijd. Ik vond het geweldig dat ik mee mocht en genoot met volle teugen. Nu ook weer!  
Er volgt een Andre Rieux achtig optreden met een wals en een optreden met dwarsfluit ala Berdien Stenberg. 
Het is helemaal hot hier! Het is ook een goed orkest wat allerlei genre’s kan spelen, een prachtige lokatie, een super 
publiek en een super geluidsweergave. Grote beeldschermen naast het podium maken het beeld compleet! 
Muziek waar iedereen vrolijk van wordt. Liedjes in het Zweeds … en zo schuift de Wilhelm Tham uit de sluis, ons 
binnenmeertje( haven) op. mensen genieten op het bovendek van deze prachtige zomeravond, deze lokatie en deze 
muziek die extra klinkt over het vlakke water. Het is echt genieten! Merien serveert ondertussen op terras 
Hardebolle een op de huid gebakken zalm met een frisse zomer salade van diverse soorten sla. En ik verzuip 
ondertussen een wesp in mijn wijn. Ik zet hem overboord.  
De Boogie Boogie klinkt met virtuoos piano muziek en onverstaanbaar Zweeds. 
‘Lee Towers” is er ook. Het is wel geweldig allemaal! Morgen gaan we weer verder…… 

2 e aquarel is ook af. “Soderkoping”
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Datum: Maandag 29 juli 
Berg - Borensberg
Wind: Oost 2  temp: ± 30 graden. 
De hele dag  zon.  We zitten  80 m boven 

                   zeeniveau 
Mijl: 12 mijl 
vertrek: 8.45 uur voor de sluis 9.00 uur 
Aankomst: 14.45 uur 

Kaart voor ome Kees Wirtz is gemaakt maar moet nog een 
postzegel. Die hebben we vandaag in Borensberg gevonden, 
samen met nog wat ansichtkaarten op de post gedaan. 
Gisterenavond keken velen jaloers naar mijn muskieten netten 
over de boot.  
Zo’n Kanaal cruise is niet echt goedkoop maar dan heb je ook 
wat: Voor een hele week van Göteburg naar Stockholm incl 
ontbijt, diner, bed enz: p.p. 22.500 kronen = € 2250,- p.p. 
Muggenbom: Hij doet het! vanavond nog eens gekeken. Je 
moet de ampul er niet zomaar instoppen maar ook aandraaien! 
Dan 10 seconden ingedrukt houden en dan begint hij te zoemen. 
Geen mug gezien buiten! Voor binnen doen de muskieten netten 
hun werk.  
Taart: de volgende keer roer ik alle chocolade en slagroom door 
de noten i.p.v er boven op. 
Atelier: Een heel leuk atelier gezien! Het heet Styrmansfasa in 
Borensberg, ligt aan het water, heeft een zomer en een winter / 
onder en boven opstelling ….. echt 
helemaal te gek! 

We raken het aardig gewend hier! Eerst wilden we niet 
als eersten in de sluis liggen, maar het heeft ook 
voordelen: Je mag als eerste invaren, zodat je geen last 
hebt van andere, soms stuntelaars. Je kunt het op je 
gemakje doen. Je hoeft bij de hoge muur, als je een 
dubbele sluis hebt, de stootwillen niet te verhangen! 
We liggen dit traject dus steeds als eersten in de sluis. 
Bij de eerste schutting heeft men al een bus toeristen los 
gelaten. De meesten lopen gelukkig door naar de sluizen 
trap, maar er blijven er nog genoeg over! De 
sluismeester informeert naar de lengte en de breedte van 
de boot en of  wij SB voor willen gaan liggen. Eerst 
krijgen we een trapje van 4 sluizen, dan een brug en dan 
een brug met een sluis erachter. Daar gaat het bijna mis. 
Het achtertouw glipt van de “ bolder”, want daar zat 
geen ring. Floep in het water. Ik moet het eruit vissen en 
opnieuw naar Merien gooien. Het lukt. Achter ons 
gebeuren nog meer gekke dingen omdat die eerst over 
de rolbrug moeten klimmen en dat pas hun touwen vast 
kunnen leggen. Hierachter varen we zo in een andere 
sluis. Daarna moeten we even wachten op de 
rondvaartboot ……… want die komt achterop 
gelopen.We laten hem voorgaan terwijl wij aan een 
steiger liggen. Als hij klaar is in de volgende sluis, gaan 
wij erin. Ondertussen belt Bouw. Het gaat goed in 
Wolphaartsdijk. De boel is gelukkig afgekoeld en 
vandaag ging hij met Krijn, Levina en Nicole een dagje 
varen. Ohhh, wij hebben al zoveel bootjes net als Bouw 
gezien! Leuk ze weer even te horen! Er komt een 
hardloper, die een hinnikend geluid maakt langs??? 
Gaat goed. In de volgende sluis gaat het weer bijna mis. 
Bij het op/of  afstappen van Merien, glipt de voorlijn uit 
zijn handen. Lijn drijft niet. Motor vrij en de lijn uit het 
water vissen en aangooien. Het lukt! Uit de sluis komen 
we over een aquaduct, heeft het kanaal een parkachtig 
karakter en zijn er overal kleine steigertjes waar de 
fietsers aan het zwemmen gaan. Leuk! We zijn bij 
Ljungsbro. Vele wilde planten groeien lang de kanten: 
gele toorts, wilgenroosje, enz, enz. “ Kijk. een protest in 
de polder”, Wat staat er op? PPA SE SOLKRAFT. Ze 
willen misschien meer zonne energie, want die panelen 
zie je hier bijna niet! Ik neem het maar op in mijn 
tekening. Wat er ook in komt is dat grote witte huis aan 
het Ljungsjönmeer. Vreemd dat je in een kanaal vaart 
en 400 m verder op is hier een meer wat veel lager ligt 
dan het kanaal. We komen bij een versmalling.

Er staan esdoorn bomen met bladeren als de 
Canadese vlag. Die bijen mogen van mij wel 
wegblijven. Ik spuit me even in. Dat helpt. Wat eten 
en een kopje koffie. Ook heerlijk! Weitje met koeien 
en kraaien. We zijn er bijna. Gelukkig, want ik heb 
een beetje rot, onbestemd gevoel, beetje akelig van 
de warmte… Mijn ogen vallen bijna dicht. Suiker 
tekort? Het zweet druipt weer van mijn gezicht en ik 
voel het zout in mijn ogen. Straks stoppen! Na de 
brug die we zelf  moeten draaien eerst zwemmen en 
afkoelen. Daarna knap ik zienderogen weer van op. 
We zijn in Borensberg!





“     “Hardebol le”
VERSLAG 10  ZOMER 2019

Datum: Dinsdag 30 juli 
Borensberg - Motala
Wind: N 3  temp: ± 17 graden. 
zwaar bewolkt en regen, later lichtbewolkt 
en zon. We zitten  88,5 m boven zeeniveau        
8 mijl 
vertrek: 8.45 uur  Borenmeer 
Borenshult Sluis10.15 uur  11.45 uur 
volgende schutting!  5 trappen 
Aankomst Motala: 14.45 uur 

Hoedekenskerke: Mailtje van Hannie uit 
Hoedekenskerke. Het loopt allemaal prima. Zelfs 
met die hitte, 37 graden van vorige week woensdag 
waren er nog 15 bezoekers. Mensen reageren heel 
verschillend op Heilige Rita. Sommigen doen gelijk 
een kaarsje. Anderen vinden het vreemd in een 
protestantse kerk. Er was ook een meneer die het 
erg vond van die gaten in het doek. Ook toen er 
werd verteld dat het zeildoek was en dat die ringen 
er in hoorden kon zijn mening niet veranderen ….. 
Leuk!

Wat een weer: Als we uit bed komen is de 
temperatuur behoorlijk gezakt naar 16 graden. 
We hebben een klutskont dus het waait en even 
later moet de was en de muskietennetten naar 
binnen omdat het gaat regenen! Ik maak mijn 
verslag nog even klaar en de foto’s. Het wordt 
regen/zeil pakken en laarzen aan en gaan! Het 
regent de blazen op het water. Nou, dat waren 
we hier niet gewend! Nog nooit gezien maar de 
damp komt van het water als we het 
Borenmeer  oversteken,af. Als we in de vijf  
traps-sluis liggen en men zet de schuif  open, 
dan “ regent” het warm water! Ook de 
granieten muren voelen nog warm aan. 
Ondertussen heb ik mijn zeilpak verwisseld 
voor een dun regen jasje. Dat is handiger om 
jezelf  in te bewegen met sluis in/ sluis uit. En 
er vallen nog maar wat spetters uit de 
bewolking. Langzaam wordt de bewolking 
dunner en breekt zelfs de zon nog door.  

Jobstudent: Deze sluis treffen we wel een heel leukje. Eerst komt 
een jongeman ons vertellen dat de sluis toch over een uur gaat 
draaien i.p.v. 12.45 uur zoals op het bord wordt vermeld. Dan 
krijgen we een meisje met een pet op en een grote gele regenjas 
aan. Ze vraagt weer of  wij SB voor willen gaan liggen en als eerste 
de sluis in willen varen. Nu komen er een Halberg Rassy 29, een 
Deen, grote Zweedse zeilboot met rubberboot achter ons en een 
Zweedse motorboot daar naast te liggen. Als ze de deur achter ons 
dicht heeft komt ze vragen of  alles oké is, duim gaat naar boven 
en daar gaan de schuiven open. Niet zo heel erg hard, stroomt het 
water naar binnen. Het lijkt wel warm water nevel! Ze maakt een 
praatje met Merien. Over wat goed betekend in het Zweeds: Güt. 
Je spreekt het uit als God. Ze hebben het dus vaak over God. Ze 
loopt het hele vijf  sterren traject met ons mee. Volgende sluis gaat 
het over Nederland. Ze is er ooit heel even geweest/ doorgereden. 
Dat was met de aanslag in Brussel, waar ze bij was. Oeps! Heftig! 
Ze kon het gelukkig na vertellen. 
Volgende sluis over dat ze voor kleuterjuf  studeerde, wel voor de 
klas wilde, maar ze ging eigenlijk liever nog naar de universiteit 
om iets over mensen te studeren. ( Filosofie/ Pedagogie) De 
mevrouw van de boot achter ons, ontdooide ook en moest Merien 
gaan vertellen wat de naam op onze boot inhield. 
Hij tikte met zijn vuist op zijn hoofd en zei “ Hard”. Zijn engelse 
taal werd wel even opgehaald zo. 
Zij was een eerste jaars in de vakantie op de sluis. Als je ziet 
hoeveel er hier rondlopen! Als je vier jaar dit werk hebt gedaan, 
mag je ook anderen opleiden. Zo vind je ook op iedere VVV 
jobstudenten. Zo leren ze veel van het land, de gebruiken, de 
traditie en de mensen. Prima!
Motala: Havenvoorzieningen uitstekend. 
Hé, een locomotief ! Scheepsdock! Werf  !Blijkt een industrieel museum 
te zijn. Dit wordt een fietstocht terug langs het kanaal. De loodsen van 
de werf, die iets zouden moeten vertellen over het Götakanaal zijn 
hermetisch dicht. Bord op het Götakantoor zegt meer. Banden 
opgepompt met VVV fietspomp. Motala is de stad van het begin van 
de fietstocht langs het meer Vättern. 300 km en dat laten ze zien 
d.m.v. een beeld aan de haven en van buxusheg in het parkje …. als 
daar de mot maar niet invalt. Een Lidl XL gevonden via App Merien. 



We hadden ons record hoogtezeilen kunnen 
verbreken, als er maar wind had gestaan op het 
Vätternmeer. Niet gelukt dus. Henk van Zweden (Beau 
Bateau) mailde het ons nog n.a.v. logboek nr ?? : “ Wie laat 
er nu zijn spinnaker thuis”!  Het is ongeveer drie uur 
motoren. We steken het meer, want ongeveer twee keer zo 
groot is als het IJsselmeer, dwars over. Dat is ongeveer de 
afstand Enkhuizen - Stavoren. Wat we ook niet gezien 
hebben, als van een afstandje en wat er heel goed uit zag 
met een spits torentje is Vadstena. De haven daar is maar 2 
m diep, dus kunnen we er niet in! Jammer! We zetten het 
op de lijst voor volgend jaar, als we dit gebied nog een keer 
aandoen, onderweg naar de Lofoten en Sandra en Bram 
die 150 km boven Stockholm gaan wonen, maar dan met 
de auto.   Het meer is buitengewoon helder, als kraanwater!  
En soms 50 meter diep! Ook is hier weer een “ Jungfrun”, 
een kleine berg met stenen deze keer. 

Hé daar heb je de rode Deen weer! Hij vaart ons 
voorbij met zijn nieuwe accu’s.  

Wat we wel weten is dat we hier een keurige plek 
hebben in de haven: Het uitzicht is wijds, een oneindige 
blik over het meer.. 

     De voorzieningen (water en elektra)  dicht bij en 
     een picknicktafel langszij. 
Omdat de haven niet bij het” gastenhanm” 

programma van het Götakanaal hoorde moesten we € 15,- 
betalen. 

De Kobb komt weer uit de kast. Op de picknick tafel 
naast de boot… Vroeg eten, vroeg frisser en genieten van 
een maxi onder spi die in z’n eentje de “ woensdag zomer 
avondcompetitie zeilt. Hij wordt eerst!  

HARDEBOLLE    VERSLAG 10.1 ZOMER 2019

Datum: Woensdag 31 juli 
Motala - Karlsborg
Wind: Var. 1  temp: ± 20 graden. 
lichtbewolkt en zon. We zitten  89 m boven 
zeeniveau        18 mijl 
vertrek: 11.15 uur  
Aankomst 14.00 uur 

Sportief  volkje: 9 miljoen mensen wonen en 
werken hier in Zweden en daar komen Sandra en 
Bram nog bij.  
Sportief: Bij de minst geringste aanleiding springen ze 
in het water. Hier is het zo’n 21 graden, maar op zee 
was het nog maar 15 graden! Kinderen zijn heel vrij 
en nergens bang voor. Jongetje met vlinderbandjes 
om heeft de grootste lol om in het water te springen. 
Hij kan echt nog niet zwemmen, maar krabbelt naar 
de kant en pa trekt hem er steeds uit. Zusje, wat 
ouder is, probeert de vingersteigers uit als een 
evenwichtsbalk! Van breed naar smal en op het eind 
een dobber. Ze haalt het en kan ook nog omdraaien 
en terug! 
Komen er s’avonds wat meiden de steiger opgelopen 
in badpak, nemen een duik en gaan hun haren 
wassen.  
Zwemmen, zeilen, kanovaren, fietsen, 
mountainbiken, of  een combinatie ervan, want ze 
springen zo in het kanaal, zwemmen het over en gaan 
aan de andere kant weer hardlopend verder. 
Wandelen, joggen, suppen en in de winter skieeen. 
Het is ook een mooi volk om te zien. Sportief  in een 
goed lichaam dus. Of  was het nou net anders om.

Karlsborg vesting: De vesting mag dan wel heel, 
veel groter zijn dan die van Willemstad of  
Hellevoetsluis, maar is wel in dezelfde periode 
gebouwd. Het zou de laatste vluchtplaats voor koning 
Karel en zijn familie zijn, die nog kon worden 
verdedigd. Die Karel heeft veel militaire dingen op zijn 
geweten. Karlscrona, de stad voor de marine was ook 
al door hem bedacht. Hier is een museum gevestigd 
dat gaat over het leger van Zweden. je ziet dat ze hier 
alles zelf  kunnen, zeker de bouw van vliegtuigen! 
( Saab) Ze zijn trots op hun NAVO uitzendingen naar 
Bosnie, Cyprus, Afganistan, Gaza, Korea enz. Ze 
vernieuwen en ontwikkelen nog steeds en dat willen ze 
laten zien!  
Ik zag nog een plaatje over de ijsvisserij. Leuk!



VERSLAG 10.2  ZOMER 2019

Datum: Donderdag 1 Augustus 
Karlsborg - Tätorp
Wind: Var. 1  temp: ± 22 graden. 
lichtbewolkt en zon. We zitten  91,8 m boven 
zeeniveau        17 mijl 
vertrek: 9.05 uur  
Tussenstop Forsvik 10.15 - 14.15 uur 
Aankomst 17.00 uur 

Tussenstop in Forsvik ( ligt maar een klein eindje 
van Kalsborg vandaan.) 

Bijna meteen vinden we het museum waar Forsvik 
beroemd om is geworden. Er staan heel veel gebouwen 
uit de industriële revolutie bij elkaar. Ze zijn nog 
gebouwd met heel veel ornamenten, waarschijnlijk 
omdat arbeid nog niet zo duur was. Als je oog hebt 
voor detail is het echt genieten! Hier gebeurde ook veel, 
mede dankzij de aanleg van het Göta kanaal. Deze “ 
werf ” was zoiets als “de Schelde” voor Vlissingen was. 
Het was innovatief  en bood werk aan vele mensen. 
Vakmanschap ging over van vader op zoon.  In 1977, 
met de financiële crisis moest men de fabrieken en de 
werf  sluiten. Gelukkig niet voor lang omdat men inzag 
dat dit wel een heel uniek complex was om te 
behouden. Het werd waar nodig gerestaureerd of  
aangepast. Eigenlijk is het nu een soort openlucht 
museum geworden. Je mag er vrij in en er is niets wat 
achter slot en grendel staat of  verboden is om aan te 
raken. Soms is er nog onderricht in het vakmanschap 
aan studenten. Er is een gieterij,  hetelucht oven om 
pulp in te drogen, smederij, graanmaalderij, werf, 
enz.enz. Men maakte hier boten, zoals de Eric 
Nordevall II, een passagiers stoomboot die over het 
kanaal kon varen, maar zonk. Nu is men aan de replica 
bezig. Men maakte hier strijkijzers, naaimachine’s 
( Husvarna )pannen, lantaarnpalen, klokken, hoefijzers, 
stijgbeugels, bijlen maar ook bruggen voor over het 
kanaal. In het museum stonden nog de werkbanken, 
waaraan je kon zien dat er nog echt gewerkt werd. Ook 
de originele houten vloeren zaten er nog in. De gieterij 
en smederij ziet er uit als of  je terug in de tijd stapt. In 
de filmzaal, met de nog echte stoelen uit de oude  
bioscoop van Forsvik, liet men de opzet zien en werd 
duidelijk dat het ook een culturele functie had. 
Nu is dit complex ook cultureel centrum. Zijn er 
optredens van fanfare’s, andere muziek en toneel. 

Vogels: Visarend gezien net toen we na de brug het 
Viken meer opvoeren…. een eilandje … een berg 
vreemd geschreeuw en ja wel daar komt een visarend 
met vis aangevlogen om zijn jongen te voeren! 
Soms vliegen er hier nog meeuwen of  een stern en 
dan ben je al zo diep in het binnenland. 
Het landschap is een beetje Canada achtig …
tenminste zo stel ik mij Canada voor … iet wat heuvel 
achtig, veel naaldbomen, wat lichtgroen riet met oker 
kleurige onderrand in het donkere water … en wat 
komt er over vliegen … een clubje gakkende kleine 
canadees ganzen. Merien zag nog een ekster en aan de 
rand van het water zit een blauwe reiger. 
De zwaluwen hebben het druk met muggen vangen 
voor een maaltijd. 
Wij doen nog wat kippenvleugeltjes op de Kobb, 
salade en wijntje erbij ….. heerlijk! 
Wat een oorverdovende stilte hier! 

Canada landschap



Datum: Vrijdag 2 Augustus 
Tätorp - Norrkvarn
Wind: Var. 1  temp: ± 25 graden. 
zon. We zakken weer tot  66 m boven 
zeeniveau        19 mijl 
vertrek: 9.15 uur  
Tussenstop Töreboda 11.30 - 12.45 uur 
Aankomst 16.15 uur 

Landschappelijk: Als we na de brug de bocht om gaan 
komen we ineens in een smal kanaal door bomen omzoomt 
en allerlei wilde planten aan de oever. Het is smal en soms 
krijg je neiging om te bukken. Er zijn uitwijkplaatsen voor 
het geval je hier een passagiersschip tegen komt! Aan één 
kant is er een jaagpad en soms een steigertje om te 
zwemmen. Ongelofelijk mooi!  Weer zijn we hier alleen . 
Alleen met de wilde planten, de varens, de jonge berkjes, de 
Elzen, heide maar ook veel zieke essen met dode takken. 
Die laten ze gewoon liggen! Prachtige oude, rechte dennen 
van zeker wel honderd jaar! Heel veel libelle’s vliegen er 
rond als een soort drone. Als we voor een brug komen is er 
ineens een camping, met aanleg steiger waar wij ook mogen 
liggen. We gaan door! Er staat zelfs een theater op de kant 
en “kijk wat een schattige sauna” ! Ineens is het landschap 
weer open. Zien we grote boerderijen met enorme opslag 
voor hout, een schommelstoel in de boom en een schommel 
waar van je zo in het water kunt springen! Paulus Potter 
achtig tafereel met kleine onder de bomen. Heel veel 
fietsers hebben vandaag besloten om langs het kanaal te 
gaan fietsen! Wat een geluk dat de spoorbrug open gaat als 
wij aan komen varen! In het dorp Töreboda doen we 
boodschappen en gaan we verder met de sluizentrappen.  
Als we deze serie hebben gehad stoppen we bij de volgende 
sluis. 

Wie was waar:  
Joost had 2 dagen geleden windkracht 8/9 in Cherbourg 
en is gaan kijken op Cap La Haque. Daar wil je niet varen 
op dat moment! 
Sandra en bram zijn op hun thuisbasis Naske beland! 
Marietje en Bertus in de stromende regen in Hesnaes, 
Denemarken.  
Dinges van Tholen naar Wemeldinge 
Harrewar en Lonestar zijn vertrokken uit Boulogne 

We gaan zakken! Vannacht nog op het hoogste 
punt ( 91,8m). geslapen van de reis. Ik zag 
vanmorgen een moeder met 2 meiden. Ze 
hadden hier geslapen in hun tentje bij de haven. 
Meiden kammen hun haren tot staarten en er 
komt er een de sluis helpen draaien, letterlijk 
want op deze zit nog geen knopje. Ook moet de 
brug er nog bij bediend worden. Prachtige 
potten geraniums draaien mee op de deuren! 
Die meiden krijgen wel conditie! Daar zou zus 
Ineke nog iets van kunnen leren! Merien heeft ze 
net gebeld. Ze is nog herstellende van een open 
hartoperatie ….. en moet conditie opdoen!  Dat 
valt niet mee! We zakken 20 cm. De eerste van 8 
sluizen vandaag, die allemaal twee aan twee 
gekoppeld zijn met wat ruimte er tussen in, om 
even op adem te komen, even te genieten van de 
zon of  om tegenliggers op te wachten. We doen  
dus 8 dubbele sluizen in totaal. Zakken is veel 
relaxter en gaat veel sneller dan stijgen! Merien 
kan nu in de sluis afstappen, de touwen door de 
ringen steken en aan boord komen. Als we 
beneden zijn, halen we de touwen door en  
varen we weer de volgende sluis in! 

Kinderparadijs: hier in Norrkvarn hebben ze het 
sluizencomplex nagebouwd als speeltuin! “ Barnens 
mini kanal “ noemen ze het! Overal loopjes met water, 
bruggetjes, gebouwen, sluisjes, waterrad en daar lopen 
de kinderen in met hun plastic bootjes en spelen maar, 
Soms gaat het fout, heeft er een zelfs het bloed uit zijn 
achterhoofd, maar ze zijn hier hard. Kinderen worden 
niet echt zachtzinnig behandeld! Kus er op en 
doorgaan! Geen extra veiligheidsmaatregelen, maar 
gewoon zelfverantwoording kweken en daarmee zelf  
zekere kinderen, die tegen een stootje kunnen. Leuk 
om te zien dat vele kinderen op de zelfde leeftijd het 
zelfde doen en ontdekken. Ze zijn zo vrij en 
enthousiast! Heerlijk!  
Dan mis ik even mijn eigen kleinkinderen …… Dat is 
ook zo genieten! en … speciaal voor Tante … Diana 
kwam nog even langs………

“Terras van Ome Ko “  en   Voor de derde nacht achtereen 
al geen muggen gezien!

Algemeen: De zon schijnt al volop als we wakker 
worden. Het enige geluid wat we horen is van 
overkomende ganzen en van knetterende eieren in de 
pan. Merien zoekt de route uit voor vandaag, de 
mogelijkheid om boodschappen te doen en voor 
volgende week de oversteek van het grote meer. De slot 
Laesø gaat het weer niet worden vanwege de 
diepgang. Tekening 3 en 4 zijn klaar! 
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Mijn aquarellen met de sluizen trap in Berg nr 3 

en het traject van Berg naar Borenberg. nr 4 

De anderen zijn in de maak!



“     “Hardebol le”
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Datum: zaterdag 3 augustus 
Norrkvarn - Sjotorp 
Wind: ??? 1- 2 temp: ± 25 graden. 
Bijna de hele dag  zon.  52 m boven de 
zeespiegel.   Afstand: 5 mijl 
Vertrek: 9.55 uur 
Aankomst: 12.50 uur  

Einde! Nu al einde Götakanaal? Dat loopt toch tot aan Göteborg? 
Ja , dat dachten wij ook, maar het begin of  het eind is toch echt tot 
Sjotorp. Tot hier is je ticket geldig. Waarschijnlijk moeten we 
verder op op het grote Vänern meer gewoon weer havengeld 
betalen en als we door de Tröllhatthan kanaal willen moeten we 
ook weer kanaal geld af  dragen volgens Vleut. 
Rene Vleut,  vraagt zich in zijn eindwoord van zijn boek af  
waarom hij dit allemaal doet en voor wie en voor wat…nou, voor 
ons b.v. want we hebben er heel veel aan gehad! Soms klopt de info 
voor wat er te doen is niet helemaal, of  kan het wat enthousiaster, 
maar vaarinfo, zoals hij het beschreven heeft… petje af ! 

Herinneringen aan mijn vader. Hij is er inmiddels al 46 jaar niet 
meer, maar een van de dingen die je echt bijblijven zijn toch de 
dingen waar hij helemaal “ warm” voor liep. Als ik die 5 grote 
Amerikaanse wagens op een rij zie staan: twee rode, een groene, een 
blauwe, de cabriolet … allemaal met “vleugels” zeer blinkend chrôme, 
de reserve band in chrome met rood in gepakt, de gekleurde 
bijpassende velgen, de banken, één met een open dak… wauwww …. 
prachtig! Mijn vader had ook een grote liefde voor deze soort auto’s! 
De zware Brmmmmmm, 8 cilinder die je hoort als de motor start! Hij 
had ooit een Ford, een Oldsmobile en als laatste de Chrysler. De 
ramen van deze auto’s staan gewoon open, de kap is gewoon naar 
beneden. Net de sleutels staan er niet op. Om te stelen zo mooi! Het 
blijft me fascineren! Het blijft me herinneren aan die tijd dat mijn 
vader nog leefde. En ondertussen speelt een live band rock and roll 
muziek;’ Let’s twist again” en painted black”. Kippenvel moment en 
dat op de laatste avond op het Götakanaal. Morgen gaan we over de 
grote plas, naar het kasteel, wat ongeveer op de helft ligt van het 
traject over het grote Väternmeer naar Trollhattan. 

De sluis medewerksters aan dit gedeelte van het 
kanaal worden, volgens ons, hier op gewicht 
uitgezocht. Het zijn forse dames. De Lemsteraak, 
met Nederlandse vlag en Duitse meneer, die 
gisterenavond als laatste binnen kwam, is nu met de 
eerste sluisopening mee. Er kan er maar één van dat 
formaat mee, dus gaan wij met de volgende sluis. 
Dat duurt nog even want ook de volgende sluis  (op 
800 meter) moet door hetzelfde personeel worden 
gedraaid en ze loopt mee. Dan kun je wel even aan 
je conditie werken! De Amerikaan die voor ons ligt 
wil ook met de tweede mee en vraagt natuurlijk of  
hij eerst mag. “American first” toch? Mevrouw heeft 
iets aan haar arm, vandaar. Dan mag het. Ze 
hebben een headset op. “ Zou je dan beter kunnen 
communiceren”, vraagt Merien zich af. Als dat zo is 
moeten we er meteen een aanschaffen! “Oor kapot” 
of  andere veronderstellingen is soms een ander 
herkenbaar probleem. Als we in Sjotorp aankomen 
tanken we eerst dieselolie. Dat zullen we nodig 
hebben voor de rest van het traject. Er zal te weinig  
wind staan om te zeilen! We tanken ook eten, want  
weinig winkels onderweg. We halen het laatste 
doosje eieren weg uit de te kleine plaatselijke 
supermarkt. Ook het laatste vlees. Verder is het er 
een gezellige drukte, veel campers en dagjesmensen, 
waarschijnlijk voor de zwemwedstrijd.

Zwemwedstrijd in het kanaal: Boemmmmmm klinkt om 
17.30 uur het kanon! Het is het startschot voor een zwemwedstrijd 
over het kanaal. Er zijn verschillende afstanden en mogelijkheden. 
Je kunt het zien aan de kleur van de badmuts: Blauwe voor de 
lange afstand… de gele en rode starten vanuit een ander punt en 
onze buurvrouw heeft een roze badmuts met nummer 437. 
Sommigen gaan ook nog een eindje hardlopen en worden 
waarschijnlijk afgelost, maar dat kunnen we niet goed zien. Het 
eind is in zicht voor de zwemmers als onder door de brug door  
naar de sluis moeten zwemmen. Daar gaan ze er, op de helft uit 
d.m.v. een trap en lopen ze over het gras en andere sluismuur 
verder naar beneden de houten op/af  stopplaats af  en duiken daar 
weer het water in. De finish is bij sluishuis nr 1. De zwemmers die 
meedoen zijn van jong tot oud, van slank tot 300 pond! Ik wist niet 
dat ze zulke grote badpakken hadden/ verkochten! 
Het is een prestatie, maar wij in Holland hebben er een die 200 km 
zwom…..

Museum wat een schat aan informatie zou moeten bezitten over de 
bouw en de bijzonderheden van het Göta kanaal viel nog al tegen. 
Het is gevestigd boven een restaurant/ Café en dat laatste zal de 
grootste omzet wel leveren. Houten trap op en daar begint het verhaal 
met een geschilderd portret van Von Platen. Verder liggen er folders 
van heel veel verschillende jaargangen, zijn er scheepsmodellen van 
de passagiers schepen zoals de Diana, Wilhelm Thamm en de Juno. 
Er zijn wat werktuigen opgesteld zoals een schep, een kruiwagen en 
iets om stenen mee op te tillen. De foto’s van het schip de Polstjarnan 
beschrijven wel geschiedenis. Ook is er een schilderij met 
werksoldaten te zien. Heel aandoenlijk ligt er nog een handgeschreven 
briefje bij het gastenboek van Von Platen …. Je zou het zo mee 
kunnen nemen. Het verhaal over de bouw is twee A 4 tjes. Beetje 
karig. In 1810 werd de Gota kanaal maatschappij opgericht. In 1813 
is de bouw in Forsvik begonnen. In 1832 kon men varen van 
Goteborg naar Mem.  Toen pas kon men ongezien de zeeën rondom 
Zweden bevaren.
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Noordelijkste punt van deze reis bereikt: 58.50.59 N - 13.56. 
39 E Even boven Sjotorp.  
Nationale vogel: Daarvoor kunnen ze hier de Witte Kwikstaart 
wel gebruiken. Gisteren nog één Buizerd boven de tarwe zien 
bidden. Eergisteren ook een …. roofvogel stand valt een beetje 
tegen. Vandaag nog een zeearend, die hard weg vloog met een 
jong van een ander. Dat andere vogeltje ging er luid krijsend 
achter aan. Volgens Merien was het een zwaluw volgens mij een 
meeuw. En zegt hij: Daarnet zag ik nog een wulp”. 
Rectificatie: Sandra en Bram gaan geen 150 km boven 
Stockholm wonen, maar 500 km boven Stockholm. 
Nog geen twee weken. Donderdag moet het nog 2 weken 
worden dat we op het Götakanaal zijn en we hebben het idee al 
drie weken hier rond te struinen…..Het is echt zo. 
Terug: Gisterenavond is Jikke en fam. weer heelhuids 
thuisgekomen vanuit Zuid Frankrijk, met als laatste nog een 
tussenstop in Parijs. 
De dames zijn op de Eiffeltoren geweest en vonden het geweldig! 
Ook zijn ze getekend in een karikatuur op Mont Martre. Ook 
weer geweldig! Ze hebben een bustour Hopp on hopp off  gedaan 
en ‘snachts nog gegeten bij de Mac. Donalds. Lady, de hond was 
ook weer erg blij dat ze thuis waren! ( even gefacetimed) 
Vogel in de kachel: Krijn kon er niet over uit. “ Er was door 
de schoorsteen een vogel in de kachel gevlogen! Toen papa hem 
eruit deed, vloog hij de kamer in en nu is het plafond zwart!” 
We hebben hem gewassen en nu kon hij weer naar zijn mama 
vliegen”. Ik vertel Krijn dat we in een kasteel zijn. Zegt hij: “ Zijn 
daar ook ridders”? Verder ging alles goed op de Hoekweide 10.

Datum: zondag 4 augustus 
Sjotorp - Läckö ( slot )
Wind: Westelijk 1 - 2 temp: ± 23 graden. 
In begin zwaar bewolkt, daarna wisselend 
bewolkt met zon. 44 m boven de zeespiegel.   
Afstand: 30 mijl 
Vertrek: 9.00 uur 
Vertrek sluis: 10.00 uur 
Aankomst: 14.55 uur  

Läckö Slot/ Vänernmeer. Het is al van grote 
afstand te zien! Indrukwekkend groot dus, maar 
verdeeld in lage, niet al te grote, overzichtelijke 
ruimtes. Wand- en plafond schilderingen, soms in 
fresco. Prachtige houten vloeren. Wat een linnengoed, 
prachtig geweven klein patroontje en zo glad 
gestreken! Indrukwekkend tafelzilver met diep reliëf  
aan de binnenzijde/ onderkant van de schalen. 
“Beetje onvoordelig vanwege de restjes”, dacht ik nog. 
Delfts blauwe tulpenvazen. Verzameling prachtig 
versierde jachtgeweren. Soms met een zilveren gewei 
als trekker. De jacht was voornamelijk voor de adel. 
Een boer mocht nog geen konijn schieten op zijn eigen 
land! Gisterenavond werd hier op de binnenplaats de 
opera “ Le Figaro “ van Mozart, in het Zweeds 
gezongen, opgevoerd. De kapel is heel bijzonder. Een 
hele andere vormgeving dan normaal: Helemaal in 
donker groen hout afgezet met blauw. Houten beelden 
in prachtige natuurlijke houdingen. Orgel met putty’s 
van hout. Altaar met zeven verschillende deurtjes. 
Daarop stonden afbeeldingen, maar het was te ver 
weg. Ik kon het niet goed zien. Het deurtje naar de 
kerkbanken toe met het jachttafereel … heel 
bijzonder! Waarschijnlijk toch meer een jachtslot 
geweest. 
In het Café in de “ stallen” drinken we nog koffie. Er is 
een B&B en we zien een prachtige replica van 
Vikingschip in de haven liggen. Daar kun je een 
rondvaart mee doen. Trouwens de andere 
passagiersschepen kunnen hier ook aanleggen. 
Wat hebben we al veel nieuwe dingen gezien deze 
vakantie …… Het is super genieten!

Voorlopig de laatste drie sluizen; twee achter elkaar en één 
nog iets verderop. De laatste van type Götakanaal. 
We zullen ze nog gaan missen! Wat we ook gaan missen is 
onze service kaart en de grote rode sticker aan de preekstoel. 
Die moesten we terug inleveren! We varen om 10.00 uur het 
Vätern meer op, zes keer zo groot als het IJsselmeer maar 
wel met eilanden erin zo groot als de Noordoostpolder. Het 
is een soort binnenzee met eilanden. De eerste brug is al in 
zicht. De fundering van deze 18 m hoge brug is grotendeels 
op rotsen gebouwd. Mariestad ligt er vlak bij. Het vaarwater  
maakt er enorme onlogische slingers, maar we volgen het 
pad maar tussen de rode en groene tonnen. Op de 
achtergrond doemt een soort “ Tafelberg ‘ op. Het is de 
“Kinnekulle” en 300 m. hoog. Hij bestaat uit horizontale 
lagen zandsteen, leisteen en kalksteenlagen die vol fossielen 
zitten, lees ik in de info. Hier beneden zien we ook meer wit 
gekleurde rotsen. Het zal ook kalkrots zijn. Op een gegeven 
moment zien we de lucht - de horizon - en de zee zonder lijn 
in elkaar overlopen tot dat de zon echt doorkomt. Dan zien 
we heel in de verte een wit vierkant …. Zou dat slot Läckö 
zijn? Ja, Het is het!



Wat een plek hier … zo midden in de natuur, zo stil, zo 
groots steekt het kasteel zich boven ons uit. Heel bijzonder! 
Een unieke plek. Moeten we hier wel weg? Ja, eigenlijk wel, 
want vandaag is de wind naar Vänersborg toe wel tegen, 
maar nog niet zo hard. Dat wordt de dagen daarop meer 
en blijft de wind uit dezelfde hoek waaien. Dus gaan we 
weer… Eerst door de scheren. Ook hier lijken ze 
doolhoven tussen de rotsen! Ook hier moet je weer 
navigeren en het lijntje volgen op de plotter, om niet te 
verdwalen! Komen we nog vier stenen vierkanten tegen …. 
een vernauwing… daar moeten we door! Weer hebben we 
het gevoel dat we zomaar zouden kunnen verdwalen. Dat 
doen we niet door de techniek, maar volgens mij hebben 
hier in vroegere tijden veel zeerovers gewoond, mensen die 
de weg op hun duimpje kennen en zo anderen op een 
verkeerd spoor konden zetten, zodat ze hun slag konden 
slaan. “kijk”, daar  heb je ook van die gestapelde stenen! 

Waar stonden die ook al weer voor, wat had dat ook al 
weer voor betekenis?” Daar is de vuurtoren … daar de 
uiterton. Vandaar uit kunnen we koers zetten naar 
Vänersborg, helemaal aan het begin of  het eind van het 
meer ( is maar net waar je vandaan komt en naar toe wilt) 
en het begin van het Trollhattan kanaal wat ons naar 
Göteborg zal brengen. Het is een saai eind van vier uur 
lang, maar het grootzeil kan op als steun, dat scheelt. 

De spoorbrug staat altijd open, behalve als er een trein 
aankomt, volgens Vleut, maar nu blijft hij lang gesloten, 
dus gaan we aan de loswal liggen in de voorhaven. Prima. 
Koffie! Dan een wandeling door het stadje. Vreemd, weer 
zoveel auto’s en ander straat lawaai! Bij een kijkje in het 
sfeervolle kerkje werd ons al direct koffie aangeboden. We 
slaan het vriendelijk af. 

In de winkelstraat blijkt een kantoor boekhandel en 
daar vind ik een nieuw 0,5 mm potlood, en ook nog eens 
één  van Faber Castell. Mijn andere was ik kwijt geraakt. Ik 
ben blij met mijn nieuwe! Kopen ook nog een Zweedse 
rouwkaart voor de man van Riet de Koning, die overleden 
is. Bij de VVV staat er een hele grote opgezette eland in de 
etalage! De supermarkt ICA is groot en heeft een 
brievenbus.  

Veel Volvo “Piet Dieleman” bakjes rijden hier nog 
rond. Leuk! Dat zijn nog de betere. Vanavond eten we 
buiten, nu het nog kan. Ze geven regen af !  

Mijn aquarellen nr 5 en nr 6 gaan naar mijn zin. 
Ze zijn nog niet af  … maar het wordt het wel. 
Morgen Trollhatten. Als het niet regent kan ik mijn 

nieuwe potlood gaan inwerken! 

Datum: maandag 5 augustus 
Läckö ( slot )- Vänersborg
Wind: Westelijk 1 - 2 temp: ± 20 graden. 
In begin zwaar bewolkt, daarna bewolkt met 
zon. 44 m boven de zeespiegel.    
Afstand: 38 mijl 
Vertrek: 8.45 uur 
Aankomst: 15.00uur  

In Göteborg gaan we het waarschijnlijk weer treffen: de 2 e week 
van augustus is het hier cultuurfestival. Overal op markten en 
pleinen is er dan muziek, theater, dans, spel enz.enz en is alles 
gratis! En als het niet zo is, dan is er nog genoeg te doen, te zien 
en te ontdekken! 
Meevaller in de wijnvoorraad. Ik heb niet een pak, maar nog 
twee pakken van drie liter rode wijn! 
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Aquarel nr 5 is af.



Het regenpak gaat aan, dat is duidelijk! Brrr, dat 
waren we lang niet meer gewend! Voordat we achter het 
( Piet Lodder) bootje wat gisterenavond laat nog binnen 
kwam, aan gaan nemen we eerst het traject van vandaag 
nog door. We gaan het wel zien. Het is net als met een 
reisgids …. je neemt de bladzijden door voordat je ergens 
naar toe gaat, maar eigenlijk zegt het je nog niets. Dat 
komt pas als je er bent. Dan heb je een beetje een o, ja 
gevoel … of  van is dit het dan?? Dat had ik me heel 
anders voor gesteld of  je beeld wordt in een keer duidelijk! 

Het bootje voor ons heeft de spoorbrug opgeroepen en 
we gaan zo mee. Maar wat is die spoorbrug een gedrocht! 
Het is er echt een uit het ijzeren tijd perk, toen men nog 
niet wist hoeveel staal je eigenlijk nodig had! “ Heb je dat 
contragewicht gezien wat er aanhangt”. Iedere keer weer 
zien we boten we al eerder hebben gezien en die weer 
ineens vanuit het niets opdoemen. Nu weer een houten 
kruiser, die gisteren net voor ons de scheren uit kwam. We 
zien ze weer ineens in de “ Brinkenberge Kulle sluis”. We 
moeten BB aanleggen omdat er aan SB kale rotsen zouden 
zijn. Het water staat nu nog hoog, maar als je gaat zakken 
zou je daar tegen kunnen komen. We zijn op het ergste 
voorbereid, moeten 6 meter gaan zakken! Het valt letterlijk 
mee en gaan heel zacht omlaag. Het water wordt er 
schijnbaar van onder uit getrokken en niet door de 
schuiven naar buiten geperst. De touwen zijn lang genoeg 
en er hangen stootwillen genoeg. De sluis bij het Goese Sas 
is met laag water erger! Gelukkig is het gestopt met 
regenen! Aan weerskanten van het kanaal staan/ hangen 
allemaal een soort uithang ijzers wit en geel. Daar moet je 
tussen blijven! Schattig haventje dat van Spicon! Maar we 
gaan door! Voor een de brug ter hoogte van Trollhattan 
ligt de Augusta weer. Er komt een heel groot schip aan als 
tegenligger. Wij mogen na de kustvaarder Lexus door de 
brug. Dan komen we nu echt langs dat stuk waar het 
kanaal door uitgehouwen rotsen gaat. Prachtig langzaam 
gaat de Augusta voor ons. We genieten van de oude 
sluizen …He, volgens mij is dat het haventje daar”! Even 
aanleggen aan de wachtsteiger en dan zien we het echte 
haventje. Het is eigenlijk in de oude sluiskom/ sluisarm 
van de niet meer in gebruik zijnde sluis nr. twee. De 
rondvaartboot ligt in het kommetje van oude sluis één. 
Goede voorzieningen. Sluis drie, die moeten we morgen 
pas hebben. We blijven hier een nachtje om te kijken hoe 
alles werkt en mijn nieuwe potlood in te wijden!
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Datum: dinsdag 6 augustus 
Vänersborg - Trollhättan
Wind: Westelijk 4 temp: ± 20 graden. 
Zwaar bewolkt, soms regen daarna buien 
afgewisseld met zon. 38 m boven de 
zeespiegel.    
Afstand: 10 mijl 
Vertrek: 9.00 uur 
Aankomst: 11.30uur  

Sluizen complex Trollhattan: Toen we hier in 2005 
waren vanwege onze reis met de auto naar de 
Noordkaap, zijn we toch niet hier geweest! Dat moet iets 
anders geweest zijn! Wat is het schattig haventje midden 
in dat sluizencomplexen. Ik ga eerst beginnen met 
tekenen bij sluis drie, de laatst gebouwde. ( 1916 ) 
Beginnend met de klokkenstoel op de rotsen en dan doe 
ik de sluis. Hier is de sluis wel goed beveiligd met 
rondom mooie blauwe hekken. Er gaat een slagboom en 
een alarm als de sluisdeur open gaat. Voor het personeel 
van de grotere schepen is er een lijn om jezelf  aan vast te 
haken langs de sluis want. Anders zou je zo in het gat 
van 8 meter diep kunnen vallen! Merien is op onderzoek 
uit en zegt dat we een sluis verder op pas moeten 
betalen! Daar gaan we nog eens drie keer zeven meter 
naar beneden! De lijnen vloeien zomaar uit mijn nieuwe 
potlood. Na de koffie krijgt sluis nr twee een plaats in de 
compositie. Het gaat zoals ik gedacht had, alleen het 
sluishuisje moet groter. Gum!! 
Ondertussen is passagiersschip “ de Juno” geschut en 
mogen de passagiers naar het museum om zich te 
verdiepen in de geschiedenis van dit complex. Het 
behoorde in 1800 al tot de zeven wereld wonderen! Ik 
zie de film, tegelijk met de gasten van de Juno. leuk! 
Mooie presentatie: Goed overzicht van de bouw.  Je ziet 
dat ze dynamiet gebruiken om de rotsen laten springen. 
Hoe blij en trots men was met een zeeroute dwars door 
Zweden! Foto’s, boeken met beschrijvingen, 
gereedschap. 
Na het eten ga ik sluis nr één tekenen. Die is van 1800. 
Wat knap gemaakt! Zeker voor toen! In de wanden/ 
rotsen zitten nog ringen, bouten, stangen waar de 
sluisdeuren in draaiden. De houten deuren zijn vergaan/ 
weggehaald en helemaal boven in ligt de rondvaartboot  
achter een betonnen deur in sluis arm nr 1. Binnen in 
het sluizen complex zijn nog de ijzeren drempels te zien 
waar de deuren op stonden en nemen de mossen, de 
varens en de bomen gebruik van de rotsen om op en in 
te groeien. Op de bodem groeit een andere plantje heel 
weelderig. Dit tekenen en fotograferen met dit licht… 
want de zon valt net in de nauwe sluis opening en brug. 
Tjeee …. wat is dit mooi! Ik nijp even in mijn arm om te 
zien of  het echt waar is. Het is waar: wat een structuren, 
wat een contrasten, wat passen ze mooi bij elkaar; hoog- 
laag, dik-dun, veel-weinig, hard- zacht, hoekig-rond … 
Het is daarom dat je zo’n enorme schoonheid. ervaart. 
Dat zijn de elementen en ingrediënten die daarvoor 
zorgen. Dat is je kippenvel moment! Er zit dus nog veel 
meer in dan alleen die twee aquarellen!  



Sluizen complex Trollhättan



“     “Hardebol le”
VERSLAG 12 ZOMER 2019

Datum: woensdag 7 Augustus 
Trollhattansluis - Göteborg  
Wind: West 16 kn. temp: ± 20 graden. 
Met zon begonnen en geëindigd in de regen 
met soms een klap onweer. 
Vertrek: 9.00 uur      Weer op zeeniveau  
Aankomst: 17.30 uur 44 mijl

Het was nog even lekker douchen in de enige douche op 
de haven. Iedereen die in het haventje ligt, de twee 
Denen, de Zweed en wij, gaan om 9.00 uur mee in de 
sluis. Deze zakt 8 meter. In de volgende sluis dragen we  
€ 100,- kanaalgeld af. Een jongedame, helemaal in het 
wit gekleed, een dikke laag foundation op haar gezicht, 
met kunstwimpers en als extra eye catcher; hele lange 
oranje nagels die nog net het mobiele pin apparaat 
kunnen bedienen, komt het geld ophalen. Daarna 
zakken we 3 keer 7 meter in een sluizentrap. Dan ligt 
rivier de Göta voor ons open, krijgen stroom in de poep 
en knallen met we z’n 6,7 kn over de grond en 16 knopen 
wind tegen richting Edet sluis. Die ligt zo’n 10 mijl 
verder op. Hier is de rivier nog een beetje fjord achtig en 
staat er zo nu en een vakantiehuis aan het water. Dan 
krijgen we beboste heuvels, met daarvoor graanvelden of  
weiden met grazende koeien. In de rivier staan nog 
steeds van die “uitzetijzers”.waar je wel binnen wilt 
blijven. Hoog op de heuvels staan een paar windmolens. 
Bij Edet staat een waterkrachtcentrale. Ik kende Edet 
alleen van het toiletpapier, maar nu ook van de sluis.  
Daar gaan we nog een keer 6 meter naar beneden en 
dan zijn we eindelijk weer op zeeniveau hoogte. Het land 
wordt vlakker en er ontstaan uitwaarden/ stuk moeras 
met een schattig dorpje erachter. De spoorlijn loopt in de 
bedding van de rivier. Even later de autoweg ook. Dat 
kan ik me niet meer herinneren van die tocht met de 
auto naar de Noordkaap in 2005. Bij een jachtwerf  zien 
we twee bootjes net als die van Bouw. Ze staan 
gebroederlijk naast elkaar op de kant. 
De Jordvallbrug wordt opgeroepen en we mogen door. 
Ondertussen is de bewolking steeds dikker geworden en 
valt er zo nu en dan een spetter. Dat wordt even later 
regen!  Gietende regen zelfs! Ik blijf  voorlopig droog 
binnen en hou me bezig met het verder afwerken van 
Hardebolle logboek 10. Foto’s verwerken/ bewerken en 
erin stoppen. Na de zeer hoge brug, die we ons ook niet 
meer kunnen herinneren komt er een autosloop- 
verwerkerij. Nou Piet … daar gaat je goede Volvo-tje ….. 
De Marieholm brug roep ik op. Het is een spoorbrug.  
“ Marieholm brug hier sailing Yacht Hardebolle”, When 
can we aspect ’n opening” …. Nou, zegt die meneer aan 
de andere kant: “ Ga ik meteen doen”! En Merien maar 
denken dat het wel eens 18.00 uur zou kunnen worden! 
In de stromende regen komen we door de stad. We zien 
de lippenstift, Schoener “ de Viking”, de Lila Bommen 
jachthaven, de Stenaline, de enorme brug … en we 
varen maar door en maar door. Een paar klappen 
onweer … en we zijn bij de Langedraft jacht haven. 
Daar drinken we een borrel op! 

Langedrag 
haven 

Göteborg: Er liggen bekenden van Bertus en Marietje: het is de 
Telermate, rode boot uit Oudorp. En nu ook bekenden van ons. Zij 
is niet zo mobiel vanwege een rotte heup, dus zijn ze blij het 
Gotakanaal niet gedaan te hebben. Ze hebben al wel zo’n 3000 mijl 
gevaren!  Ook zij zijn in Finland geweest, maar dan net de andere 
kant gedaan als de Noordvaarder. Gotland hebben ze gehad, de 
scherenkust bij Stockholm, die ongeveer net zo groot is als 
Nederland….Stockholm zelf  en nu zijn ze weer hier. Misschien 
gaan ze nog verder richting Oslo. Ook zij zitten met het weer…. ze 
geven slecht weer af. Veel wind uit het zuid- westen! Wij dubben 
ook wat we doen. Wordt het vrijdag oversteken naar Grena of  
wordt het Varberg en verder door langs Kopenhagen …. Eerst deze 
stad maar eens even doen!
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Datum: donderdag 8 Augustus 
Göteborg  (Langedrag)
Wind: West 16 kn. temp: ± 22 graden. 
Hele dag lichtbewolkt met zon. 

Cultuurfestival in de stad:  
Fietsen te voorschijn, afval gedumpt, naar de tramhalte. Fietsen er 
in op de plaats van de kinderwagens. Kaartje gekocht in de tram 
bij de automaat ( tip Sandra) 23 kronen voor 90 min reis p.p. 
Klopt dat wel? Dat is € 2,30 ??? Ik hoop maar dat ik het goed 
gedaan heb en anders ben ik blond…ha,ha. Terug moeten we 
weer de nr 11 hebben! Wat we gisteren vanaf  het water zagen, 
zien we nu vanaf  de andere kant. “He, daar gaan er twee op één 
elektrische step. Die verhuren ze hier zelfs”.  
Als we uitstappen komt de tramchauffeuse even naar ons toe, of  
we voortaan de fietsen gevouwen mee in de tram willen nemen. 
Doen we!  
Plattegronden staan overal op de achterkanten van de grote 
reclame borden. We gaan goed. “Die richting op”, dat is waar we 
naar toe willen: Kungsport Averlyn.  

Groot Koren festival. Onderweg bij de zij ingang van de 
Domkirka zien en we een koor staan. Alle jongens zijn gekleed in 
beschaaft grijsblauw, met wit overhemd en donkerblauwe strik. 
 “ Zit mijn strikje goed”, gebaart de ene jongen naar de andere en 
hij draait nog even aan zijn propeller. 
De dirigent komt in het midden staan, knippert even met zijn ogen 
en dan beginnen, tot onze grote verbazing, de gym oefeningen. 
Knieën buigen, hoofden slingeren heen en weer, allemaal dezelfde 
oefeningen in het zelfde tempo, en dat zonder muziek! Heijblok 
had dit nog niet uitgevonden. S’middags op de terug weg ga ik 
toch nog even luisteren. Het blijft bij proberen, want ik kom niet 
verder dan de hal. in de kerk.  Mooi!!!! Het heet de “Musica Sacra 
a capella competition” staat er op de poster. Het is een genot voor 
het oor en haar zuiver! Buiten staat een groep jonge meisjes 
( 13/14 jaar) uit Moskou met hun paarse zak met kleerhanger, 
waar hun kostuum in zit. Hun namen staan erop, Tussen de 
bomen zijn er een paar aan het inzingen. De concurrentie is hard.  
Na een bezoek aan de VVV en gewapend met een kaart, gaan we 
eerst naar de Saluhall, een overdekte markt hal uit, schat in begin 
1900. Overal staan “ huisjes” als in een straatje, de waren zoals; 
vlees, vis en groente prachtig uitgestald. We vinden een “ kraam” 
met vlees van alleen rendieren, eland en wilde zwijnen. Ook is er 
een kraam wat opgerold, vet varkensspek, zwirten en poten 
verkoopt. ( pootjes waren 6 voor 210 kronen). Wat gedacht voor op 
de barbecue ; een tomahawk - rundsteak. Beetje groot. We leen 
prachtig handvat. 



Vervolg cultuurfestival in de stad: 
Lunchstijd, dus maar eens even langs de fototrucks die hier op 
een plein staan opgesteld. Zelf  heb ik mijn doosje mee, maar 
Merien heeft zin in frites, logisch na zoveel weken zonder. Er is 
een fish and chips dubbeldekker, maar hij besluit toch maar een 
hamburger met frites te nemen aan de buitenkant van de Saluhall 
en daar even in de zon te zitten. Ik eet mijn bakje straks wel leeg 
bij een groot podium, waar de crew bezig is de 
muziekinstrumenten op te stellen, met een geleende plastic vork 
uit de hamburger tent. 

Op een ander plein staan “ zangmeisjes” uit Oostenrijk, gezien 
hun lage uitgesneden decolleté met kant en Koreaanse 
zangmeisjes die in hun uitdagende zangkostuum, een fotoshoot 
hebben. 
Besluiten toch de Vismarkt ( Feskekôrka), Viskerk te gaan 
bekijken en aansluitend een fietsrondje te doen langs de kade’s.  
Vismarkt: Ja, van vroeger tijden was niets meer te zien. Nu 
waren het allemaal restaurants waar je in de rij moet staan om 
een tafeltje te bemachtigen en waar ook nog de hoofdprijs mag 
betalen.  
Langs de kade’s is het soms te hobbelig om te fietsen, dus lopen 
we stukjes. Ja, daar voeren we gisteren. Met de zon ziet nu alles er 
beter uit, alhoewel het geen Oslo is. Het marineschip en de 
andere roestige bakken die afgemeerd liggen, zijn blijkbaar 
onderdeel van een maritiem museum. “ Zorg, dat je erbij komt”, 
zong Doris al maar bij deze marine wil je daar niet bij horen. We 
gaan wel kijken bij Lila Bommen, de jachthaven in de stad. Ook 
hier geen hekken, geen poorten waar je met een kaart of  
streepjes code naar binnen moet. Dat hebben we nog nergens 
gezien in Zweden! Je ervaart dat toch als een verworven vrijheid/ 
een gevoel van “ het is hier niet nodig om je fiets op slot te 
zetten”,want je blijft hier gewoon van ander mans spullen af ! En 
Politie…. nog steeds geen gezien. Nu weet ik nog niet wel 
uniform ze dragen! We drinken er even een kopje koffie op een 
terras van de lilabommen Yachtclub in leuk, vormgegeven grijze 
stoelen van gerecycled plastic, die ook nog eens gestapeld kunnen 
worden. Ze zitten heerlijk!  

Eenmaal terug in de tram, met onze in elkaar gevouwen fietsen, 
stappen we twee haltes voor de jachthaven uit om boodschappen 
te doen in de Coop.  

Vanavond kletsen we even bij op de “ Telermate”, grote rode 
Standvast 42 voet uit Ouddorp. Zij gaan morgen vroeg varen 
richting  eiland Anholt. Dus in zuidelijke richting. Bij ons gaat de 
wekker op 5.00 uur. Wij gaan richting Varberg, ook zuid maar 
dan naar de stad. Een nadeel, het is  lagerwal bij een westelijke 
wind…… 
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Op de fiets rijden we naar de Göta-Platsen. Daar is het 
kunstmuseum met een vaste collectie veel realistische kunst 
(armoede en wegkwijnden mensen) zoals het uitzoeken van 
een jonge acrobaat door een dikke circusdirecteur die zittend  
indruk maakt met een rokende sigaar, terwijl de jongen zijn 
kunsten moet vertonen. Ook vind ik er een beeld van Mario 
Marini, een futuristische kunstenaar die vaak op een aparte 
manier een ruiter te paard afbeeld. Foto voor mijn collectie! 
Een Kleine Henri Moore …De familie, ook voor mijn 
collectie!  Wat ook erg leuk was , is een beeld van een meer 
dan levensgrote paaldanseres; ze draaide ook echt rond de 
paal. Op de afdeling waar wisselende tentoonstellingen te zien 
zijn, was de camera die de eerste voetstap op de maan had 
vastgelegd te zien. Historisch natuurlijk! Ook had men werk 
van kunstenaars met hun visie op de toekomst. Nou … daar 
waren we zo door … Veel afschrikwekkende beelden met veel 
bloed… filmpje van vervormde strompelaars die een trap 
opklommen en eenmaal bijna boven weer naar beneden 
donderde… nog meer bloed en dat ging maar door en door 
….Ook was er een schilderij met een hakenkruis geschilderd 
in de linker beneden hoek??? Confronterende beelden, maar 
toekomst??? Hoop van niet.  Buiten op het plein laten 
“acrobaten” hun kunsten zien. Het zijn gewone jongens.“ Die 
met dat gestreepte truitje, die doet het goed”! zegt Merien. “ 
Moet je kijken”! Hij gaat daar van dat groene plateau 
springen….. Zo op dat witte, dan maakt hij een salto…. en 
gaat, omdat ik aan het filmen ben, een heel circuit maken. Hij 
is samen met een paar jongens op een stelling van steigers, die 
waarschijnlijk bedoeld is voor een podium, aan het “apen-
kooien”.
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Datum: vrijdag 9 Augustus 
Göteborg - Varberg
Wind: ZW - W - ZW Var 2-3  temp: ± 23 graden. 
Hele dag zon. Grootzeil als steunzeil gebruikt. 
41 MIJL 
Vertrek: 5.35 uur 
Aankomst 12.30 uur 

Verwaait! Het weer gaat er niet om liegen. 
Gisterenavond hadden we het er nog over met Susy 
en Rick van de Telermate, die vandaag naar Anholt 
varen. Volgens hem kun je daar eerder onder de 
kust varen dan aan de kant van Varberg. Bertus en 
Marietje van de Noordvaarder zijn de Weser 
opgevaren naar Elsfeth, wat achter Bremen ligt. We 
denken dat ze binnendoor over de kanalen naar 
huis gaan. Iedere keer veranderd het weer. Iedere 
site, of  je nu de Guru pakt of  Windy, ze geven 
allemaal een ander genuanceerder beeld, dus weten 
ze het nog niet. Wij gaan gewoon naar Varberg en 
als het meezit kunnen we over Kopenhagen/ Mön 
terug. We zullen wel een paar dagen in Varberg 
verwaaid liggen, maar dat is dan maar zo. We 
hebben nog tijd!  Het ziet er naar uit dat het 
zaterdag en zondag echt hard gaat waaien, maar 
dat het dan daarna weer aangenaam wordt. 
Achteraf  kijk je een koe in z’n kont en zal het 
uitkomen of  de beslissing die je nam de goede is 
geweest. Er is hier van alles te doen: Ze gaan hier 
weer show rijden met van die grote Amerikaanse 
sleeën ! De een nog mooier dan de ander. Soms met 
vijf  man er in … grote hoeden op, een grote sigaar 
in’t ôôt” en de radio op Elvis Presley’s rock and roll.   
Carbriolet en de achterwielen laag over de grond. 
Deze soort doorgezakte slee deed me aan vroeger 
denken toen wij, als we met de Ford de pont 
opreden bij Kruiningen - Perkpolder allemaal 
moesten uitstappen, anders kwam de cadan op de 
bult van de oprit. Autootje kijken dus! Wat we zeker 
gaan doen is op de fiets naar Getteron. 
Dat is niet alleen een dorpje maar ook een 
natuurreservaat met vogel kijkhutten. Ook moeten 
we bij een benzine station nog dieselolie halen, want 
hier aan de kade is geen pomp. Drie tankjes van 10 
liter moeten aan gevuld worden! Het is ± 1,6 km 
fietsen volgens de app van Merien. Dan hebben wie 
hier nog een knoert van een winkelcentrum, waar 
we naar toe kunnen als het een hele dag regent….. 
er is nog een kasteel, waar we de vorige keer ook in 
geweest zijn, maar waar misschien weer een andere 
expositie van schilderijen te zien is. De 
muziekfestivals in de muziektent zijn afgelopen. De 
laatste was op 3 augustus. Schijnbaar is hier het 
vakantie seizoen toch al een eind klaar. 
Als we echt heel lang verwaait gaan liggen … 
kunnen we van hier uit altijd nog de trein pakken 
naar b.v. Malmö. Een dagje schilderen behoort tot 
de mogelijkheden en een dagje film knippen en 
plakken ook! Voorlopig heb ik me nog niet te 
vervelen…..Wie weet halen we Sandra en Bram 
nog… die komen woensdag a.s. in Varberg om met 
auto en kar over te gaan met de pont naar Grena. 
Wie weet moeten we 1 september wel met het 
vliegtuig naar huis….. 

Deining: Eenmaal weer op zee en het zoute water op, krijgen 
we weer de deining. We waren even vergeten hoe het voelde, 
maar het is goed zo met het grootzeil als steunzeil erbij op zee. 
We zien een zeehond z’n kop boven water uitsteken, de Stena 
vertrekken en veerbootjes heen en weer varen tussen de grote 
hopen stenen (eilanden) en de vaste wal. Een heel eind verder 
doemt daar de surrealistische bol met de enorme 
schotelantenne’s op. Een soort NASA moet het hier zijn. Bij 
Nidingen (een stenen rots met drie vuurtorens en een paar 
huizen) heeft een visser heel wat vlaggetjes uitgezet om vis te 
kunnen vangen. De wind laat het nog even afweten en komt 
ook niet echt door ( tot 7 kn.) Zodat we het hele stuk met de 
motor erbij moeten doen. Het is nu eenmaal niet anders als je 
afstanden af  wilt (moet) leggen. We hadden vandaag nog door 
gekund naar Torekov, maar nog 40 mijl erbij ….en dan 
s’avonds aankomen…daar hadden we niet veel zin in. We 
hebben tijd, toch? Ik lees mijn boek van Tommy Wieringa, ”de 
Heilige Rita” ( de patrones van de hopeloze gevallen) uit. We 
gaan verwaait liggen in Varberg want er komt wind, veel wind 
uit het westen en zuidwesten. 
We kunnen beter in Varberg verwaait liggen dan in Torekov! 
Jikke belt. “ Op 1 september hebben we een feestje, zijn jullie 
dan al thuis”? Nou dat hopen we …… Gezien de 
weersverwachting ….. We gaan er maar van uit! 

Wassen: Nu hangt er een groot papier op een van de 
wasmachine’s “ Out of  Order”. Hij doet het niet meer! 
Merien kreeg de deur niet meer open en de havenmeester 
heeft hem met geweld open getrokken, zodat het water er 
uit liep. “ Hij stond op 0 minuten”! Centrifugeren deed hij 
niet meer… Dan de was maar op de hand uitwringen en 
in de droger doen. De tweede machine doet het nog wel. 
Daar gaat de rest in. Gelukkig was er niemand anders die 
nog wilde wassen, dus bij ons ligt nu alles weer schoon en 



Datum: zaterdag 10 Augustus 
Varberg
Wind: Zuid- Oost 17 kn.   temp: ± 21 graden. 
Regen, regen, regen gevolgd door zwaar bewolkt 
maar droog. 

Het weer: Terwijl het in Zeeland “de stront over d’n 
diek” waait, gaat het hier vandaag nog meevallen. De 
storm zal al een eind uitgeraast zijn als hij hier is. 
Gelukkig maar. Al zijn we op het ergst voorbereid en 
liggen we keurig met de kop in de wind tegen de 
kademuur voor de wit geschilderde 
autobanden…..storm is nooit leuk. Er moet dus nog al 
wat gebeuren, willen we schade op lopen. De hele 
nacht heeft het vanaf  half  vijf  aan een stuk geregend, 
zeg maar gerust gekledderd. Een voordeel: het dek is 
weer schoon! Regen, regen regen en behoorlijk veel 
wind. Dit is het weer wat we ooit op Fehmarn 
hadden… toen onze bierpullen op de ambachtelijke 
markt vol regenden. Ineens is het stil. Het is gestopt 
met regenen. Dan loopt de haven vol met bootjes die 
vanwege de komende wind en de 
stormwaarschuwingen  niet meer verder willen en de 
beschutting van de haven zoeken. Een Hollander in 
een trimaran, onderweg naar Göteborg, adviseren we 
maar om met de trein te gaan. s’Avonds begint het pas 
echt te waaien: dan hoor de windstoten langer 
worden, krachtiger. Dan gaan de touwtjes klapperen 
en moet er een wasknijper op de gastenvlag en de 
clubvlag. Dan gaan de lijnen naar de kant ineens strak 
en krijgen we een shock. Alles gaat goed, alles ligt vast. 
We kunnen er tegen! 
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Wie was waar: Harrewar, Lonestar en Kokkel zijn weer 
thuis in Wolphaartsdijk De Noordvaarder is van Elsfleth 
richting Oldenburg. Die gaan dus inderdaad binnendoor over 
het küstenkanaal naar  Emden - Delfzijl. Kind of  Blue( Anita 
en Dick) over de Dokkommer EE. Telermate op Anholt

Aquarel “ Getterön” vogelreservaat

Vogelreservaat Getterön: Na eerst een bezoekje aan de stad/ 
winkelcentrum, pakken we de fiets en gaan naar Getterön. Drie 
jaar geleden zijn we hier ook geweest. Je fietst langs de spoorlijn, 
langs de houtkade, met heel veel geïmpregneerd hout, je hoop een 
stuk hout te vinden wat je kunt gebruiken om over de bagagedrager 
van je fiets te leggen. Daar kun je dan met een beetje geluk twee 
jerrycan’s dieselolie aan op hangen. We vinden een oranje stok, die 
gevouwen kan worden. Laten hem nog even liggen langs de kant 
van de weg, voor de terug weg. Wie weet is die geschikt voor het 
doel. Getterön ligt er nog even vredig bij. Vol parkeerterrein met 
campers (Hüsbil) .Wij als enige op de fiets. Je bereikt de eerste hut, 
die helemaal overwoekerd is met riet, over planken die betimmert 
zijn met gaas, zodat je niet uit kunt glijden. Daarin hebben de 
zwaluwen nestjes en vliegen af  en aan om hun jongen te voeren. 
Als wij binnen zijn, maken ze net voor de “ Raamopening” 
rechtsom keert. Merien ziet hier een mantelmeeuw met jong, 15 
blauwe reigers en een witgatje. Onder tussen teken ik de 
dubbeldeks hut van een eindje verder. Vind ik zo leuk! Je kan er 
met een trapje naar boven. Door  daar alle luikjes open te doen  
kun je verder over het riet kijken. Ook heb je vandaar een prachtig 
uitzicht op het hoofdgebouw. Eigenlijk is het wat kleur en vorm 
betreft allemaal aangepast aan de omgeving. Het dak is van riet. 
Binnenin het hoofdgebouw heerst er een oase van rust, terwijl er 
best veel mensen zijn. Je kunt er vogels kijken door de twee kijkers 
(Swarovski’s)die voor een enorm raam staan opgesteld staan en je 
gewoon mag gebruiken. 
De tweede kop koffie is gratis. Lekkernijen hebben ze er ook. Ik 
teken. Merien ziet: Brandganzen, Bonte strandloper, opvallend veel 
Groenpoot ruiters, waarschijnlijk een Kanoet, maar weet het niet 
helemaal zeker, Bontbekplevier, Wulp, Watersnip, Wilde eend, 
Kievieten en een Kemphaan. Het is weer genieten!

Facetime met Jikke: Leuk! Je kunt elkaar zien! Vivian en Renee 
doen hun uiterste best om zo goed mogelijk in beeld te komen.  
Afgelopen week, vertellen ze, zijn ze nog naar Ouwehands 
dierenpark geweest. Daar was het feest, want de  kleine Panda’s 
waren jarig! Ze werden vier jaar! Ze kregen watermeloen te eten 
als taart! Janine en Boaz zijn ook mee geweest. Verder hebben ze 
zin in volgende week, want dan is het Kindervakantieweek in de 
Pit. Alles was goed! Alleen waaide het hard. 
Facetime met Bouw: en Krijn en Nicole. Levina lag al op bed. 
Ze doet het goed! Krijn ook trouwens. Die had een heel verhaal 
over de speeltuin in Nieuwdorp. Daar was hij met Vivian, Renee 
en Jikke geweest. Hij wilde wel een skelter! Na de vakantie is hij 
meer toe aan een echte fiets, zeggen wij. Krijgt hij alvast voor zijn 
verjaardag. Hij had de hardlopers gezien. Bouw verteld dat hij ook 
ooit meegedaan had. Pa trouwens ook. Leuk!  

Stenaline: Om klokslag 17.30 uur is hij er weer. Het laden en 
lossen kan weer beginnen.



“Hardebol le”      
VERSLAG 13 ZOMER 2019

Datum: zondag 11 Augustus 
Varberg  
Wind: ZW 7   temp: ± 22 graden. 
Zwaar bewolkt - licht bewolkt daarna zon. 

Het is gelukt: Dieselolie 
Jammer dat ik er geen foto van heb kunnen maken… 
Dat was me niet gegund. Het was al gebeurd voordat ik het 
vast kon leggen. Merien had 2 buizen aan elkaar getapt met 
ducktape die hij over de bagagedrager van zijn fiets( je) heeft 
gelegd. Daarmee is hij naar de benzinepomp gereden ( 1,6 
km verder op) Met de spanbandjes, die we gisteren gekocht 
hebben in de “Clas Ohlsen” winkel, groot winkelcentrum, 
heeft hij aan weerszijden de 10 liter reserve jerrycans vast 
gesjord en op die manier 42 liter dieselolie vervoerd. Over 
creatief  gesproken! 
Het is gelukt: Aquarellen zijn af  van Getterön, het 
vogelreservaat maar ook Götakanaal nr 6, wat gaat over 
Forsvic ( industrie) en Hajstorp ( terras Ome Ko ) 
In potlood staan nu nog Norrvarn/ Sjotorp en de Trollhattan 
sluizen complex. Zo het er nu naar uitziet zullen ze te zien 
zijn, en dat is nu al bekend, op de expositie Goes En - Passant 
2020 in de Grote kerk te Goes van 29 mei t/m 20 juni. Zet 
alvast maar in je agenda! 
Het is gelukt: Eigenlijk is het zo dat als je al eerder ergens 
geweest bent het moeilijk lijkt om nieuwe dingen te vinden en 
meestal vind je ze altijd als vanzelf ! Door bijvoorbeeld een 
grote wandeling te maken langs, het door de harde wind 
opspattende water tegen de grote ronde rotsen. We ontdekken 
dat we op het fietspad lopen, wat de fietsroute is die langs het 
Kattegat gaat. We telden op dat kleine stukje ( 4 km ) vijf  
stranden. Eén strand met het paviljoen in neoclassicistische 
stijl ( ± 1890 ). Één nieuw zwembad / buitenwater met 
duikplank. Daar achter de beschutting van de grote stenen 
een zwembad, buitenbad maar dan een soort wedstrijd/
instructiebad met chloorwater en stenen tribune. En we 
ontdekten een zwemgelegenheid naaktrecreatie voor vrouwen 
en één voor mannen allemaal langs dat zelfde pad wat naar  
de Vuurtoren loopt. 
Terug liep er een pad door een soort kloof  van rotsen. 
Indrukwekkend om daar door te gaan!  
Het is gelukt: Om het recept van de chocolade taart iets te 
veranderen zodat alle ingrediënten nu gemixt worden. Je 
moet dan de noten, rozijnen en steenvruchten niet zo fijn 
maken, alle chocolade met de slagroom door de andere 
dingen scheppen en in de koelkast laten opstijven…. hmmm 
super lekker en met alleen fruitsuikers en gezonde 
ingrediënten.  
Het is gelukt: Om verslag nummer 12 weer op zondag 
( meestal) te verzenden.

Aquarel Götakanaal nr 6

De 15 van Wolphaartsdijk: Merien zat even terug te 
kijken naar de reportage die Omroep Zeeland gemaakt 
had van de hardloop wedstrijd, gisteren gehouden in 
Wolphaartsdijk. Leuk! Om even de beelden van je eigen 
dorp en omgeving weer te zien! Bouw haalde gisteren nog 
op dat hij en Merien ooit hebben mee gedaan!Dat weet ik 
nog. En ik weet nog die keer ( vroeger) dat Jan Koert 
( boer) het die dag nodig vond om zijn mest op het land 
uit te rijden…. 
Tjonge, jonge, wat heeft dat gestonken. Het hele dorp 
sprak schande van om op deze manier je dorp te 
promoten.  
Het weerbericht: wordt steeds gunstiger naar mate de 
tijd verstrijkt. Alle opties worden bekeken. De diensten 
Guru en Windy worden nou gezet gevolgd! Maar niets is 
zo veranderlijk als het weer! Zoals het er nu uitziet 
hebben we nog een mogelijkheid om naar de hoger wal te 
varen! Dat is nu de Oostkust van Denemarken. Als het 
goed is zouden we dinsdag kunnen vertrekken richting 
Torekov of  zelfs als het mee zit in Gilleleje kunnen 
komen. Vandaaruit is het eiland Samsø een mogelijkheid 
omdat dan de wind ZO wordt. Guru geeft wind van 13 - 
17 kn. Windy heeft het over 20 kn. Wel allebei ZO en dat 
is gunstig om naar die kant te gaan. Tüno of  Ballen…. 
Daarna richting kleine Belt, zodat we met Zuid Westelijke 
winden die ze afgeven, langs de hoge wal naar Kiel 

kunnen 



HARDEBOLLE   VERSLAG 13.1 ZOMER 2019

Datum: Maandag 12 Augustus 
Varberg  
Wind: ZW 6   temp: ± 22 graden. 
licht bewolkt met zon. 

Gisteren middag om 17.30 uur liep de Stena 
gewoon weer op tijd binnen. Alleen zij heeft die 
dag gevaren! De kotters met de zeehengelaars zijn 
niet uitgevaren! 
Alle andere jachtjes zijn blijven liggen, behalve de 
witte met rode streep Deense charterkotter , die 
gisterenavond om 20.30 uur nog uitvoer! Het 
waait nog stevig! Er staan nog grote golven! Het 
wordt over een paar uur donker! Brrr.. veel volk 
erop. Zwemvesten aan. Hiervoor zou ik niet graag 
de verantwoording willen dragen als schipper! 

De temperatuur buiten zakt nog steeds niet. Als je 
naar buiten kijkt denk je: “Hmmm, toch mijn 
vestje maar even meenemen”. Maar je doet het 
toch niet aan! Even later loop je weer te zweten! 
Het blijft nog steeds maar warm.  
Marietje en Bertus zijn vandaag in Groningen 
aangekomen. Ook zij verlangen er naar om hun 
kinderen en kleinkinderen weer te zien. Wij ook!

Verwaai- klussen: Koeling uitgezet in de hoop dat de grote 
klont ijs, die aan het element zit vastgevroren, los komt of  
smelt. Dat was hard nodig omdat je niet meer met je hand 
langs het element met ijs kunt om onderin een biertje te 
pakken…..  

Hersortering van de zeekaarten en kaarten van Götakanaal. 
Alle geleende kaarten van Guus in een plastic zak gewikkeld 
en bij de voorraad bier en wijn, onderin gelegd. 

Op zoek gegaan naar een nieuwe multo ringband om de 
overige info’s, die je niet direct nodig hebt, maar handig zijn 
om bij je te hebben in te stoppen. Nu zitten die allemaal in het 
logboek en dat wordt zo dik! Alleen ze verkopen geen multo 
ringbanden hier …. ze hebben hier een vier - ring s-systeem!  

Post: Nog een paar ansichtkaarten scoren, als die er zijn en 
de laatste vier verzenden met Zweedse postzegels! 

Jarig. Merien doet nog even zijn zus bellen, die jarig is 
vandaag! 
Gefelicteerd! Ze hadden het zaterdag al gevierd met een 
etentje bij Meliefste. Leuk! 

Aquarel Götakanaal nr 7 afgemaakt! (volgende aflevering) 

Lekker koken: Normaal hebben we altijd voor het 
noodrantsoen sperziebonen, spek, tomaat en kaas mee. 
Gelukkig liggen in Zweden, sinds ze zoveel asielzoekers 
hebben opgenomen, heel veel  meer, verschillende groentes in 
de supermarkten. Ze hebben nu ook veel meer buitenlandse 
producten zoals, paprika’s, zoete punt paprika’s, courgette’s, 
kant en klaar sla in zakjes, radijs, eigenlijk alles, behalve 
sperziebonen. Nu heb ik er zo’n zin in dat we, gewoon 
sperziebonen uit de diepvries koop, want die hebben ze wel! 
Het recept is bij jullie bekend…. en anders vraag je het nog 
maar een keer op. Het was lekker!  

Het uitzwaaien van de achterburen: die gaan gewoon toch. 
Ze hebben een persoon van meer dan 100 kg ingevlogen als 
extra ballast. Die nam zijn vrouw nog mee en vanmiddag 
rond 16.00 uur maakten ze los. Met twee riffen in het grootzeil 
kwamen ze de haven uit. Het ging niet hard, maar het was te 
doen, als ik het zo zag. Wij gaan morgen, als de wind nog iets 
verder afgenomen is en nog iets meer gedraaid naar West. 
Hoe onze achterburen de havenuitgang uitgaan en het geul in, 
bekijken we van voor het kasteel. Op de terug weg nemen we 
gelijk de boodschappen mee. 

Wandelen: De wandeling van gisteren nog een keer over, 
maar dan tot we een openbaar toilet tegenkwamen. Het is bij 
een heel groot gebouw wat aan een strandje met de duinen 
ligt. Het gebouw heeft torentjes zoals het St. Johanna in Goes. 
Het blijkt een oud sanatorium te zijn voor tuberculose 
patiënten. Ook hier heerste deze ziekte rond 1910 en later. 
Veel mensen zijn aan deze longziekte overleden.  

Dingen die steeds terug komen: De Stena line is laat 
vanavond: Hij is er pas om 18.50 uur. Er komen wel 22 
campers uit, 8 auto’s met sleurhutten, 12 vrachtwagens en de 
rest waren gewone personenauto’s. Donderdag avond gaan 
Sandra en Bram hiermee en terug naar huis. Wij gaan 
morgenvroeg weg als de Stena net aan legt.  
Gewoontes zijn goed voor de structuur. 

De zwembaden van Varberg



Heerlijke zeildag! Dit was er weer zo een, die eigenlijk 
alleen in bokje voorkomt. Een heerlijke zeildag! En dat na een 
slechte nacht voor mij: te veel lawaai, geklots, gesnurk, te veel 
licht van de wal, te warm( binnen 24 graden) en niet moe 
genoeg…. Op de bank in de kajuit toch nog in slaap gevallen. 
5.45uur Wekker. Eruit! Wassen! eitje bakken! Hé daar is de 
Stena al en het is nog maar 6.30 uur! De wind was pas om 
3.00 uur vannacht echt gaan liggen en gedraaid naar west 
zoals voorspeld was. Boven op het dek van de sten staat 
iemand hevig te zwaaien en roept”Wolphaarstijk”! Wij 
zwaaien terug. “ Die moet ons kennen!” Verrekijker! Niet 
meer te zien. Sandra Steutel denkt Merien. Om 7.10 uur zijn 
we los van kade en om 7.30 uur zetten we zeil en gaan achter 
de Stena aan tot aan de cardinaal. Daar gaat de hi-aspect 
erbij, gaan 180 graden (echt in zuidelijke richting) sturen en 
bolt Hardebolle met soms ruim 7.0 kn over de grond, over de 
nog best grote golven richting Denemarken. De hele reis van 
61 mijl kunnen we zo blijven sturen. De wind zakt er soms iets 
uit tot 10-13 kn en de golven worden minder. Met een flinke 
knik in de schoot ( 60-70 graden aan de wind) een prima 
koers. Heerlijk, soms even een slaapje doen in de kussens aan 
de lage kant op de bank in de kajuit. We doen er 8 uur en 15 
minuten over en leggen 61 mijl af. Een Marieholm zijn we 
opgelopen en voorbij gevaren. Even denken we nog hoger op 
te kunnen sturen richting Roskjilde fjord maar dat is te ver. 
Tevreden met Gilleleje. “De Rivera”, zo noemt het zich in de 
prachtige folder, van Denemarken blijkt vol verrassingen!

HARDEBOLLE   VERSLAG 13.2 ZOMER 2019

Datum: Dinsdag 13 Augustus 
Varberg - Gilleleje
Wind:   West 4   temp: ± 21 graden. 
Zwaar bewolkt - licht bewolkt met zon, 
soms een bui voor of achter ons.  
Vertrek: 7.30 uur 
Aankomst: 15.45 uur      koers 180 graden                                
61 Mijl   60 - 70 graden aan/de wind  dus 

Rivera van Denemarken. Jikke had het al gezegd en was er 
geweest in 2016 met de camper toen wij naar Oslo zijn 
geweest. Het blijkt een soort Veere te zijn, of  Domburg zo je 
wilt. Deze route, langs het noorden van Sealand, het eiland 
waar Kopenhagen op ligt hebben we eigenlijk nog nooit 
aangedaan. Wel de kant van Kopenhagen, maar altijd deze 
kant overgeslagen, behalve dan Roskjilde waar we het 
openlucht museum van de Vikingen hebben bezocht. Ze 
hebben aan deze noordzijde nog veel meer havens. Maar 
deze haven bestaat uit diverse kommen met diverse 
activiteiten: Groot visserij haven met vismijn. Klein 
visserij haven met hele mooie kleine visbootjes …. veel 
met, je weet wel, een kajuit waar net één persoon in past.  
Visserij voor de hobby. Hier mag het nog. Er ligt op de wal 
een prachtige “ Berenboot”, waar nog gewoon op gewoond 
wordt en op het bovendek een tuintje is ingericht. (Lorbas) 
Loodsen met bedrijvigheid als werf. 
Loodsen ingericht als restaurant en restaurantjes waar ze 
fish and chips verkopen met hetzelfde systeem als Peter 
Bogaerdts op Texel. Je krijgt een wekker mee die afloopt als 
je eten klaar is. Nou, en wij maar denken dat er hier niets te 
koop zou zijn, vandaar dat we een voorgebakken kip en sla 
hebben mee genomen. Winkeltjes ……met leuke 
hebbedingetjes en kleding zijn er ook. Maar modieuze 
kleding zoals in Zweden dat kennen ze hier niet. Dan ben je 
echt weer in Denemarken. In Zweden zijn de vrouwen en 
mannen een stuk mooier om te zien en ook hun kleding. 
De kleinschaligheid van de woningen…. Hier zie je weer de 
kleine witte huisjes met de kleine ramen met driedubbel 
parabolisch glas en de rietendaken waarop van die 
knuppeltjes als dak afwerking zijn gelegd. De tuinen ertussen 
zien er prachtig uit. het lijkt wel of  ze meedingen naar een 
wedstrijd wie de mooiste tuin heeft. De kerk, heeft ook zo’n 
prachtige tuin, aangelegd in niveaus. Het kerkje heeft ook 
een sierlijk torentje wat me doet denken aan 
Hoedekenskerke, waar morgen weer mijn kunst te zien is. 
Hier was een prachtige expositie van de plaatselijke 
kunstenaars  uit de omgeving in de ruimte van de 
visfileerderij. Aan de opgestapelde witte viskisten is het 
hangende werk te zien. De binnenruimtes zijn opgevuld met 
staand werk. Het lijkt Goes “En - Passant” wel. Alle 
disciplines waren vertegenwoordigd: Aquarel, olieverf, acryl, 
brons, glas, sieraden, fotografie. 
Geweldig! Echt de moeite waard. Mooi werk! Leuk dorp! 

Een varende druivenkas 



HARDEBOLLE   VERSLAG 13.3 ZOMER 2019

Datum: Woensdag 14 Augustus 
Gilleleje - Hundestad
Wind:   West 5   temp: ± 20 graden. 
Zwaar bewolkt met buien later licht bewolkt 
met zon 
Vertrek: 8.30 uur 
Aankomst: 12.45 uur      koers kruisend                               
24 Mijl kruisend Grootzeil + Motor

Als we nou hier vandaag niet weg moeten, zou ik het helemaal 
niet erg vinden! Toch moeten we i.v.m. de wind een planning 
maken. Het zou fijn zijn dat we met de vele wind die dit weekend 
weer wordt verwacht op het Kieler kanaal kunnen zijn.  
Maar we gingen wel! Als we zeilen hijssen is het droog. Maar net 
als we de haven uitzeilen regent het zo hard, dat de golven plat 
slaat. Motor blijft bij staan. We sjezen met een knoop of  zes over 
de golven. Soms 22 kn. wind in eenbui. De zee bouwt zich dan 
snel op en de wind draait naar het westen! Dat zou pas veel later 
op de dag zijn volgens de guru. De wind is nu echt tegen! We 
maken  slagen met het grootzeil op, maar verder dan het Roskilde 
Fjord gaan we niet. De wind zou alleen nog maar toenemen. 
Morgen doen we dat stuk misschien fluitend, als de wind naar zuid 
is gedraaid! Bij aankomst in Hundested zijn mijn spieren tussen 
mijn schouders en mijn rug helemaal verstijfd van de inspanning 
om de golven mis te varen. Na een uurtje met weer een volle maag 
en een paar bakken gemiste koffie kom ik weer bij. Arnica op de 
spieren en gaan we de boot in orde maken voor morgen. De genua 
5 gaat er op. Het eerste rif  gaat in het grootzeil, het easy kick touw 
wordt vervangen.  
We hopen maar dat het gaat lukken morgen! 

Geen foto kunnen maken 
onderweg! Naar binnen gaan 
was bijna onmogelijk! 

Hundested is weer zo’n leuke haven in het 
noorden, maar dan aan de ingang van het 
Roskilde fjord. Dus kunnen we er ook weer zo 
uit. Er vaart een veerdienst van hier naar 
Roervig aan de andere kant. Er stopt een trein 
vlak voor de veerpont, op nog geen 50 meter 
van hier. Twee stations zelfs. We kunnen hier alle 
kanten uit dus. Merien komt vertellen, nadat hij 
zijn kaartje voor vandaag bij het havenkantoor 
heeft gekocht: “Er is hier zelfs een Aldi” ! We 
gaan eens kijken en ik trek er mijn korte broek 
voor aan! De zon schijnt weer volop, maar 
buiten is het wat frisser.  
Er is een midgetgolf  en een kinderspeeltuin op 
de haven. Men verhuurt er hutten. Er is een 
zandkasteel wat bezichtigd kan worden. Het is 
net als in Gilleleje: Een tentoonstelling van 
verschillende kunstenaars in een grote hal en 
daar rondom allemaal kleine winkeltjes met 
kunst in de vissershuisjes. Echt leuk! Veel klein 
brons. Weer mooie aquarellen van dezelfde man 
als in Gilleleje. Er is zelfs een grote glas” 
bakkerij”, met veel bijzonder gebruiken glas en 
een winkel met gesneden kaarsen en antiek. 
Je kunt hier op de haven heel veel eten in de 
verschillende restaurantjes en er is een overdekte 
“leugenbank”in de vorm van een piramide, waar 
je je eigen meegebrachte spullen kunt nuttigen. 
Achterin vinden we nog een rookoven … een 
buitenkeuken en wat boten die nog een 
opknapbeurt nodig hebben. We nemen een 
stukje lamsvlees mee uit de Aldi, verse sla, 
frigaande ägen ( vrije uitloop eieren) Het is weer 



“     “Hardebol le”

VERSLAG 14  ZOMER 2019a

aquarel nr 7 
Het einde 
van het 
Götakanaal 
in Sjotorp

Datum: Donderdag 15 Augustus 
Hundested - Tunø
Wind:   Zuid 5 - 6   temp: ± 18 graden. 
Licht - Zwaar bewolkt bijna geen regen. 
Vertrek: 8.00 uur 
Aankomst: 15.30 uur                                     
52 Mijl  top: 11 mijl van de golf af

Wie was waar: Bertus en Marietje zijn inmiddels thuis in Sloten 
De Telermeet zagen we op Marine Traffic gisterenmiddag onder de 
brug bij Middelfart ( Kleine Belt Denemarken) varen. 
Sandra en Bram gaan vanavond met auto en kar naar Varberg, 
waar ze op de Stena stappen en verder naar Wolphaartsdijk rijden. 
Wij zullen die donderdagavond/ vrijdagmorgen misschien wel 
ergens aan de westkant van Jutland (Denemarken) zijn. Niet aan het 
vaste land …dus geen koffie voor Sandra en bram op vrijdag 
morgen. Geen overige spullen alvast mee terug.  

Gisterenavond draaide de wind al meer Zuid-West. Als het goed is 
hebben we vandaag een bezeilde koers naar …… in westelijke 
richting en minder golven! 
Thuis komen kan nog wel een poosje gaan duren met deze wind 
en weersvooruitzichten. Zoals het er nu naar uitzien zouden we pas 
volgende week donderdag door de Duitse bocht kunnen. 
Leni had gemaild dat we de boot maar gewoon naar huis moeten 
varen. ( Ik had gedacht dat ik de boot ergens in het noorden van het 
land zou laten liggen en vanaf  9 september samen met Leni de boot 
naar huis zou varen) Merien wilde wel een week langer blijven. We 
gaan het zien ….. Misschien wordt het wel pure noodzaak. 

Vroeger donker: Ga je al echt merken. Hier is het om 21.30 uur 
gedaan. Om 4.45 uur begint het licht te worden. 

Door het Sjealander rif: Als we net vertrokken zijn en nog ruim 
varen denken we dat het 1 e reef  wat in het grootzeil zit eigenlijk 
niet nodig hebben en het er wel uit kan. Maar het zit zo netjes en de 
viertje ( Genua 4, gisteren schreef  ik nog 5) staat er zo netjes bij, dat 
we maar even beetje bij motoren… Even later lopen we zeven 
knopen over de grond. We denken dat het onweert, maar waaruit 
dan? Geen echte donkere lucht te zien? Dan horen we de Deense 
marine over marifoon een Dutch sailing yacht oproepen. Nee, wij 
zijn het niet. Op de elektronische kaart zien we een met rood 
afgebakend gebied, waar we net onder varen. 
Booooooemmm, gevolgd door kleine boemmmen  knalt het weer. 
We zien drie oorlogsbodems in de verte rond varen. Ze zijn oorlogje 
aan het spelen. Ik stuur 270 graden West en zien het dorp Odden al 
in de verte. Gelukkig zijn we gisteren niet door gegaan, nu vaart dit 
gedeelte van de reis een stuk gemakkelijker. We zijn er zo! Dan zien 
we het rif  liggen op het einde waar een vuurtoren en een grote 
zendmast staat. Daar moeten we naar toe. Daar moeten we heen! 
Daar moeten we door een nauwe doorgang! De rode en groene ton 
in zicht. Het wordt een slalom deze keer. Ver voor ons zien we aan 
de andere kant van het rif  een heel groot wit cruisseschip in de 
shippinglane varen. Na de doorgang krijgen we toch een poeper 
stroom met de bekende golven die daarbij horen …. Ook hebben 
we geen beschutting van het eiland meer en gaan we er met 19 - 21 
kn wind volaan door heen! Hardebolle jaagt over de golven heen …. 
geen spatje water aan dek …. op snelheid blijven, steeds een zetje 
van de golf  en daar gaat ze ….. fantastisch! Wat een schip is het 
toch! Wat een lust om te sturen! En sterk dat ze is!  

Op naar Tunø, het mooie eiland wat nog achter Samsø ligt. 
Daarvoor moeten we de grote Belt nog oversteken. Eenmaal uit 
de stroom, veroorzaakt door het rif  neemt de wind ook wat af  
tot 16/17 knopen. Dat is prettig om eens even naar de wc te 
gaan, wat te eten en te drinken. De koers is 270 graden, en de 
wind komt 80 graden in. Grote knik in de schoot dus! Heerlijk! 
Er komt een grote, snelle veerboot langs die van Arhus naar 
Sjealand vaart. Merien neemt het roer over. Als ik beneden ben 
springt spontaan het kastje van de koffiekopjes open. Dat kan 
omdat er dan iets tegen de veer aan de binnenkant ligt. Oeps 
net op tijd dus. Even relaxen …. filmen hoe het er buiten uit 
ziet. Komt weer een snelle veerboot langs, eentje wat op een 
monster achtig strijkijzer lijkt en volgens ons vroeger gevaren 
heeft op de kanaal eilanden. Camera weg, want er komt weer 
meer wind. Merien zegt: “Ga jij weer maar sturen, want dat 
kun je met die wind beter dan ik”. Daar gaan we weer over de 
golven! Helmstok met twee handen vast. Super concentratie. 
Op iedere verandering of  liever nog er voor, reageren…. 
Voeten tegen de bank. Die duwen en trekken ook mee. Het is 
één grote samenwerking tussen lichaam, geest, boot en wind 
om de middelpunt vliegende krachten in evenwicht te houden. 
Jeeee…. 11 knopen op het log! Nog een uur en dan vallen we 
onder de luwte van het eiland Samsø. Als we er van achter 
komen en op Tunø aansturen valt alles mee. Het is hoog aan de 
wind bezeild en de grote golven zijn aan de andere kant van het 
eiland. Prima dus. 
Geen Ebeltoft dus! Gewoon Tunø. Het blijkt van velen het 
lievelings eiland te zijn. ( Marietje en Marian) Een Hollander in 
een motorboot verbaast zich er over dat hij nu weer een 
Hollander ziet. Zo weinig! Het is ook half  augustus en wij 
vinden het ook verrassend stil hier. Het seizoen is echt al bijna 
klaar!  Op een gesloten restaurant staat “ Bedankt voor de 
klandizie van afgelopen zomer”. Als je over de steigers loopt is 
het net alsof  je bezopen bent. Beetje oude troep is het wel. 
Geen auto’s.. alleen maar golfwagentjes en tractor’s rijden hier. 
We kunnen nog verse groenten kopen uit het stalletje langs de 
weg. Geen kronen bij! Prachtige vergezichten! Leuk kerkje en 
weggetje en zelfs nog een schooltje. Koren bloemen en door 
een graszaag pad …. De wandeling doet mijn spieren goed. 
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Datum: Vrijdag 16 Augustus 
Tunø - Middelfart
Wind:   West 3- 5   temp: ± 18 graden.
Licht tot zwaar bewolkt , soms motregen 
later licht bewolkt met zon 
Vertrek: 9.00 uur 
Aankomst: 16.30 uur      koers kruisend                               
46 Mijl kruisend Grootzeil + genua 4 + soms 
Motor

Geen winkel te bekennen hier. op Tunø. Gelukkig hadden we 
genoeg eten en drinken mee. Maar vanmiddag moeten we toch echt 
op een plek uitkomen waar dat allemaal wel te vinden is. Ben aan 
mijn laatste pak wegwerpwashandjes begonnen! De fêta is op en ik 
heb nog één appel voor onder weg. De snoepjes van Marga, die ik nog 
vond in het “ snoepkastje”, waren helemaal gesmolten in de warme 
periode….. Heb de ballen maar weggegooid. ahhhhh ….. 
Service kaarten: Wat een gedoe… eerst moet je ze kopen en krijgt 
later je geld terug. Merien is zijn kaart kwijt. In de douche laten liggen 
….. Dan heb je niets! 

Traject: Om 9.00 uur gaan we de haven uit en zetten zeil. Dat is op 
dat moment niet genoeg om harder dan 4kn vooruit te gaan, dus blijft 
de motor bij, zeker tot iets voor Kolby op Samsø. Daar kunnen we 
hoogte gaan maken richting Middelfart en lopen we 6,3 kn over de 
grond. Eerst kan ik nog 230 graden sturen, maar moet steeds meer 
vallen en vallen, dan maar over de andere kant proberen. Daar lopen 
de toch wel oplopende golven wat beter, tot aan de vier gele boeien. 
Daar maken we maar een slag, want we weten niet wat ze betekenen 
en waar ze voor staan. Er staan kruizen op… Overstag! Even later 
klappen we terug om eerder bij de hoger wal uit te komen. Soms 17 
kn wind. Dan zakt het heelspul weer in elkaar, komt de wind ( nog 9kn 
) uit een andere hoek en zetten we de motor bij om nog enige 
voortgang te kunnen maken. het is dus echt dweilen met de kraan 
open! Als we onder Jutland komen gaat de motor ook niet meer uit. 
Bij Fredericia in zicht worden de zeilen zelfs de opgeborgen. Een 
Zwitser in een catamaran komt ineens akelig dicht bij. Hij heeft niets 
in de gaten. Merien weigert zijn koers te verleggen of  gas te 
minderen. dan doe ik het maar even! Hé een zeehond! Daar schuiven 
ze het grote cruisseschip wat bij Fredericia in de haven ligt eruit! Het 
is de “Disney Magic”.  Ze heeft Mickey Mouse oren op de 
schoorsteen en Pluto “ Keesje”achterop. Tja, een nieuwe markt 
misschien: Thema cruisseschepen! “Kunnen we hier onderdoor de 
brug”, vraagt Merien…..( 38 m) Ha, ha… “ Ik zou toch het midden 
maar aanhouden”! Het is hier 40 meter diep en we gaan 8 kn over de 
grond.  
Zeekaarten: Van dit gebied hebben we ze weer mee! Het is het 
gebied rondom Fünen. 

Middelfart: Ooit waren we hier met onze eerste reis naar de 
Oostzee in 2002. We waren nog met de Rush. Bouw, Nicole en Jikke 
kwamen achteraan met de auto. Ze sliepen dan bij ons aan boord en 
zijn we met de auto nar Billund, Legoland geweest enz.enz. Maar hier 
in Middelfart was Merien zijn portemonnee kwijt …. Oei, overal 
zoeken en uiteindelijk nog gevonden! Nu proberen we een andere 
haven. De “oude haven” in de binnenstad lijkt me leuk om aan de 
kade te liggen. Helaas. Er is alleen maar plaats voor “Bertus” bootjes! 
Er ligt één Duits Yachtje, maar daar wil Merien niet langszij ??? Dan 
maar naar de andere, nieuwe haven. Prachtig plaatsje met een 
langssteiger en bordjes die automatisch op rood gaan als je er ligt. 
Borrel! Het was weer 46 mijl vandaag in de goede thuis richting! 
Proost! Er is een supermarkt op 300 m, volgens de app van Merien. 
Hij vind het leuk die app te gebruiken en we lopen volgens het pijltje 
er naar toe. Hij blijkt een super “Kyickly” te zijn! Echt heel super 
groot! Kopen even alleen genoeg voor vanavond. Hmmm heerlijk een 
ribeye. Even nog door de leuke binnenstad , waar de winkels al hun 
spullen naar binnen gingen halen. Het gaat niet erg zijn om hier 
morgen verwaaid te liggen! 

Wie was waar:  
De Telermeet is in Søndeborg 
Sandra en Bram zijn met de auto net de Nederlandse grens 
gepasseerd.
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Datum: Zaterdag 17 Augustus 
Middelfart - Arosund 
Wind:   Zuid 3- 5   temp: ± 18 graden.
zwaar bewolkt met opklaringen en heftige 
buien. 
Vertrek: 14.00 uur 
Aankomst: 17.50 uur  koers kruisend                               
21 Mijl genua 4 + Motor

Deze dag: ’s Morgens om 5.00 uur is het gaan regen tot 11.30 
uur vanmorgen. Ondertussen heb ik mijn verslag ingevuld en ben 
ik mijn film gaan plakken en knippen. Ik heb al iets meer dan een 
half  uur en ben nog net niet aan het Götakanaal begonnen. Prima 
dus!. De muziek paste prima. Want dat is soms nog het moeilijkst. 
We gaan boodschappen doen in die prachtige grote supermarkt 
van gisteren met die moeilijke naam. Gelijk voor een paar dagen. 
Als het goed is komen we geen supermarkt meer tegen voor 
Rendsburg of  Brunsbuttel! Vanmorgen al besloten dat, mocht  het 
droog worden en de wind is wat afgenomen dat we dan nog naar 
Arösund varen. Dan hebben we die 20 mijl maar gehad en kunnen 
we de volgende dag naar Sonderborg of  naar Damp. Vandaaruit is 
het nog maar een klein stukje naar het Kielerkanaal. We hebben al 
een planning voor de Duitse Bocht ….. want midden komende 
week wordt het goed… wind Zuid-Oost en daarna Oost. Dan 
moeten we thuis kunnen komen! Om 14.00 uur zijn we weg en 
worden nog toe geroepen door een Duits echtpaar in een Bavaria: 
“ Mooie boot”. Ja, dat is het ook… betrouwbaar,  sterk, mooi, 
slank, sierlijk en snel. Dat is ook wat een boot moet zijn. Als we 
onderdoor de spoorbrug gaan hebben we stroom tegen! ( gisteren 
mee) “ Kijk, ik denk dat daar Jikke ooit heeft gestaan met de 
camper…”We krijgen de wind op kop, maar niet de grote golven! 
Signaleren spelende bruinvissen. Brrrr, maar ook regen is terug en 
nu mag ik deze keer naar binnen! Merien zet zijn capuchon op en 
trekt zijn wanten aan voor tegen de “ dooie”vingers en het helpt. 
Zo te zien is er een zeilwedstrijd in het Abenraafjord …. Het zijn 
vast allemaal X-jachten. Die worden daar gebouwd! Opklaring en 
daarna weer een fikse bui met 25 kn wind in. Opsturen Merien! 
Oeps, is al te laat, daar gaan mijn dienbladen van het kastje in de 
“slaapkamer”! Ik gooi ze maar op bed. Na de bui komt de wind 
gunstiger in en kan de genua 4 naar de andere kant. Dan komt er 
een regenboog …. Zo’n mooie heb ik nog nooit gezien!!! Op een 
gegeven moment is hij zelfs driedubbel! en zo klaart het weer op en 
zien we de Duitser in zijn aluminium schip“ Godewind” ook naar 
Oresund gaan. Onderweg snij ik de ingrediënten voor mijn nieuwe 
chocolade taart. De andere is bijna op! En lees ik mijn boek” Het 
ware verhaal van Nova Zembla” Maak ik foto’s van de buien en de 
prachtige boerderij op “Brandsø”, het eiland waar we langs 
komen. Vanavond gaan we face timen met Bouw/ Nicole en 
Krijn. Maar eerst … Ohhhh, zegt Merien rond 17.20 uur …” 
Daar komt me daar toch een blaaie regen aan” ! Toen in Kiel met 
Wim en Leni was het nog erger, maar dit ging er toch aardig op 
lijken. De Duitser Godewind voor ons neemt even gas terug en 
wacht even tot de bui over is om de haven binnen te gaan. Wij 
doen dat ook. Even later leggen we, net voor hem aan, bij een heel 
smal zij steigertje. Ook hier is het water zeker één  meter gezakt. 
Het ligt hier vrij vol met jachten. Is iedereen al naar huis?? Moet 
iedereen hier maandag gaan werken?? Merien gaat even betalen 
en ik zorg voor een ingeschonken borrel, maak de sla alvast klaar 
en de rest van de chocolade taart. Dan gaan we Bouw bellen, nog 
voor ik de karbonade’s bak. Leuk! Ook hij herinnert zich nog de 
vorige keer toen we hier waren. ( 17 jaar geleden) toen was het hier 
een volksfeest: van je hakken tenen, zij sluit, zij sluit  en twee 
varkens gehalveerd op een rooster vast gebonden, draaiend langs 
een vuur. Ook herinnerde hij zich nog het voorvalletje van de 
portemonnee van Merien in Middelfart. En dat we in Sondeborg 
voor het paleis van de koningin hebben gelegen. Leuk!  
Er zijn dingen die je nooit meer vergeet, toch!  

Facetime: het is fijn om Krijn weer even te horen. Hij heeft 
een nieuwe knuffel gescoord op de kermis, vorige week in Goes. 
Leuke vogel met felle kleuren. Ook heeft hij het werken met klei 
ontdekt. Nou dan kunnen we, als ik terug ben er tegen aan! 
“Oma heeft nog een heleboel klei in de voorraad.” Ik laat de 
overblijfselen zien van de chocolade taart en ook daar wil hij 
weer wel bij helpen. Leuk .. nog een week en een paar dagen 
wachten … dan zijn we weer terug! We krijgen later nog een 
foto te zien van Levina met straalende oogjes en een trotse 
Krijn! 
Jikke was helemaal de punt af  na Goes kinderstad en de meisjes 
ook. Morgen komt Simone weer terug uit Italië. 
Dat was nog een leuk kostuum, wat ik ooit gemaakt had ,op het 
filmpje ….wat ze stuurde. 

Na het eten doen we nog even een wandeling langs de 
haven…. De zon in net heel prachtig onder gegaan. De  
bonkige augustus wolken met het rood van de zon er onder. Op 
het nu hele stille water laat de zon een warme rode gloed zien. 
Wat een prachtige contouren! Wat een prachtige 
weerspiegelingen in het water! Wat een stilte! En daar ligt een 
prachtige rood kottertje, getuigd met twee masten en een 
complementair koperkleurig groen onderwater schip te 
schitteren op de helling…. Oh, wat ben je mooi! De 
vissershuisjes aan de kade… gespannen fuikjes, het vuutorentje, 
het pontje met de opstelstrook voor de auto’s  en een eindje 
verder het “ Pippilangkoushuis”, wat nu een schitterend hotel is 
geworden! Arosund, wat ben je mooi! 
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Datum: Zondag 18 Augustus 
Arösund - Damp
Wind:   Zuid 3   temp: ± 18 graden.
zwaar bewolkt mit “ Sprudel” 
Vertrek: 7.30 uur 
Aankomst: 15.50 uur                     48  Mijl 
genua 4 + Grootzeil + Motor

Telermeet gisteren in Kappeln op de Schlei. en nu 
vandaag liggen ze hier! Ik nodig ze uit voor borrel 
vanavond maar we moeten naar hun. Ze krijgen nog 
kennissen die nu een Camper hebben, maar 50 jaar 
hebben gevaren. Heel gezellig! Het zijn ook 
Oostzeevaarders en kwamen veel in Finland. Wie weet 
zien we morgen elkaar weer in Rendsburg. Dat schijnt 
helemaal vol te liggen met Hollanders! 

Damp: We waren er ooit in 2006 toen Dominique nog 
met Dirk was en ze met ons een week meegevaren zijn. 
Toen ook al was Damp een kuuroord. Toen wisten we het 
niet. Nu wel! Hier lopen heel veel mensen op krukken, 
hebben een rollator of  worden gereden in een rolstoel. 
Het is revalideren en met vakantie. Voor de leden van het 
gezin is er van alles te doen en is er een strand. Het kan 
een uitkomst zijn.

Het weer: Voor komende week ziet het er naar uit dat 
we toch door de Duitse bocht gaan geraken. Op het eind 
van de week gaat de wind draaien naar Zuid Oost en 
wordt iets harder dan 15 kn…. maar dat is voorlopig… 
het kan nog veranderen! Daarna gaat het een paar 
dagen waaien uit het Oosten … wie weet fluiten we zo 
langs de kust naar huis….. We gaan het zien!

Het is vanmorgen maar 17 graden in de boot als de zwaluwen 
kwetterend achter de muggen aan vliegen. Nog een paar weekjes 
en dan gaan ze al verzamelen om weer naar warmere streken te 
gaan. We zwaaien nog even naar het Pippi Langkous huis hotel… 
wie weet tot volgend jaar als we hier met de auto zijn… Dan 
ineens wordt de wereld erg klein. Het is niet echt mist, maar zoveel 
waterdamp wat van het land komt dat het uren duurt voordat het 
weer echt helder is. Jammer want de Als Sund is zonder zon mooi, 
maar met ….. heel erg mooi. Het is heuvelachtig en heeft “ lapjes” 
met tarwe en gras. Daar tussen lopen streepjes bomen of  heggen, 
eigenlijk net als het heggengebied bij Nise in de Poel, maar dan 
met heuvels, groter en hoger. We motoren het hele stuk naar 
Søndeborg, door de Als Sund. “ Daar varen nog twee Hollanders. 
Zou dat die “ Beau” zijn die we gisteren over de marifoon 
hoorden? Ik kan het net niet lezen met de verrekijker. Wat een 
afschuwelijk modern gebouw hebben ze in deze prachtige oude 
stad met het kasteel van de koningin, neergezet. Ze hadden er een 
toren op moeten doen, dan was het net een kerk geweest om te 
zien. Het is nu veel te modern met veel glas en veel te groot in 
verhouding.” Hé de brug gaat open”! Alle lichten staan op rood en 
Hollandse “ Jantje” komt vanaf  de andere kant. Hij roept: `’ Je 
moet gewoon doorvaren anders gooit hij hem zo voor je neus 
dicht”! Bedankt! Gashendel naar beneden en gassen maar! Net 
even buiten de stad gaan de zeilen op en de motor uit. Heerlijk! 
Ook het zeilpak is aan, want er is een buiige regen. Mijn lessen 
voor de komende cursus heb ik al motorend in elkaar gezet en 
hoef  het alleen nog maar in de computer te zetten en te 
verzenden. Het wordt weer leuk dit najaar! 
We moeten nog een fiks aantal mijlen en andere zeilboten zeilen 
ook. Het wordt  haast alweer een wedstrijdje. Maar de Etap krijg ik 
niet te pakken. Hij heeft een genua 1 op en wij het viertje …. 
Jammer maar morgen hebben we het viertje weer nodig. 
Maasholm met de : drie boomekes laten we liggen. Vorig jaar al, 
hebben we daar geconstateerd dat daar een projectontwikkelaar 
bezig is geweest. En je weet waar de projectontwikkelaar 
verschijnt, de natuur verdwijnt. “Witte schimmel” komt er voor in 
de plaats. Jammer! We gaan verder naar Damp. Kappeln is even 
ver, maar Damp ligt in de goede richting. Het is vanaf  Maasholm 
niet meer bezeild en gaat de motor aan. 
Telermeet ligt er ook. Als we van boord stappen, zingt en speelt  
een jongeman op de kade muziek: “ Let me go home” van de 
Beatles… hoe is het mogelijk! Ja, ja we gaan naar huis! Het duurt 
nog even… nog even facetimen met Jikke, Vivian en Renee. 
Simone komt vanavond pas thuis uit Italie. Morgen gaan de 
scholen weer beginnen. Spannend! Andere lokalen, andere juf, 
misschien ook een paar andere kinderen. Gisteren hebben ze 
opgetreden in de verregende Goes kinderstad. Jammer. Nog nooit 
gebeurt! Mijn ooit gemaakte streepjes hansop kostuum werd nog 
wel gedragen, zag ik op de film. Leuk!  
Merien doet zich op de wal tegoed aan ….. eindelijk frites met een 
braadworst ….. en ik koop een leuk 100% katoenen t-shirt met 
lange mouwen voor € 7,90 . Op de haven staan twee spik splinter 
nieuwe VW- bus campers California. Je mag er in en worden 
verkocht voor schrik niet… € 80.000,- en € 
89.000,- en dan zitter er nog niet eens gouden 
kranen in! 

De wekker gaat om 5.45 uur! Vroege vogels vandaag! 
het is tenslotte Zondag!



“     “Hardebol le”
Dieselolie: In Strande 44 liter dieselolie getankt en busje 

Camping Gaz gekocht voor € 29.90. Daar betaal in Nederland een 
€ 10,- meer voor! 

Boek Nova Zembla uitgelezen! 

Papa Delta 007: Deze “agent” kunnen we sinds gisteren weer 
ontvangen. Op VHF Kan 23 ontvang je dan een zeer uitgebreid 
weerbericht. 

Sluis Holtenau: Wat een drukte als we er aan komen: Dat 
ding met die onderdelen van windmolens ligt er nog. ( cat 5) We 
hadden enige hoop dat die al door zou zijn. Er ligt een heel groot 
containerschip, de “ Heinrich Schepers”  ( cat.5) De “ Marietje … 
uit Delfzijl en dan komt er nog een groot binnenvaart schip aan met 
heel veel roest afval ….. Ook alle jachten die in Holtenau liggen 
komen van de kant en willen graag mee…. Ik tel zeker 10 
Hollanders. Ze zijn er nog! En wie komt er helemaal als laatste … 
jawel een rode boot… full speed … de Telermeet! We kunnen 
allemaal mee maar je moet niet vragen hoe.  

Marietje gaat eerst aan SB. Daar naast past precies dat hele 
brede ding met de windmolens. Daar achter gaat aan SB het 
containerschip en dan mag de binnenvaarder , de Alasco uit 
Hamburg aan BB. Als die ligt mogen achter het binnenvaartschip 
de jachten. Dat is te klein. Die kunnen daar niet allemaal liggen. Als 
wij er aan komen worden we als eerste langs het binnenvaart schip 
gedirigeerd en moeten daar langszij. Bijna helemaal vooraan liggen 
we nu. Allemaal als haringen in een ton. Rechts naast mij het 
enorme container schip wat een bulbsteven heeft (voorzijde op het 
water) van zeker de lengte van de Hardebolle. Het lijkt alsof  de 
romp van die boot hoger is dan onze mast. Heel indrukwekkend 
allemaal. Ik stuur de foto’s en filmpje gelijk door naar Dominique … 
Zij had het over meevaren over het Panama Kanaal … Nu hebben 
we ervaring!  Achter ons komen de Engelsen te liggen en zo ligt het 
binnenvaart schip niet alleen vol met roest maar ook langs de zijkant 
vol met jachten. We hebben niet eens gemerkt of  we nu in peil 
gezakt zijn of  gestegen. Dan mag “Marietje” als eerste weg. Als het 
windmolen ding gaat varen, vlak voor ons … komt er een berg 
schroefwater naar boven en naar achter.     

Je zou gewoon weg kolken! Gelukkig alles onder controle, maar 
hele vieze touwen van de roest van de buurman. Als windmolen 
ding een eindje vaart worden de jachten verzocht om los te maken 
en te gaan varen…. Dat gaan we dan maar doen. Poehhhh´é´é … 
Wat een ervaring! Op het kanaal komt Heinrich op den duur langs. 
Hij trekt een meter water weg van de kant! Verkeer uit 
tegenovergestelde richting moet wachten! Hij is van de grootste 
categorie die nog over het kanaal mag en is 8,5 meter diep.  

Dit was een schutting van reuzen met dwergjes. 

Middelste zaagbekken: Op het kanaal vaart Merien bijna 
een nest middelste zaagbekken onderste boven … gelukkig komen 
ze allemaal weer boven. Hij schrok er zelf  van. 

VERSLAG 15 ZOMER 2019

Datum: Maandag 19 Augustus 
Damp - Rensburg
Wind:   Zuidwest 5-6   temp: ± 18 
graden.
Wisselend bewolkt met zon later op de dag 
en de hele avond buien. 
Vertrek: 8.50 uur 
Aankomst: 11.00 uur   Strande  
12.00 uur sluis Holtenau - 13.00 uur geschut 
Aankomst: 16.15 uur Rendsburg                  
38  Mijl genua 4 + Grootzeil + Motor

De Afsluiter van de Oostzee is prachtig! Hardebolle hijst haar 
zeiltjes weer op. De bezeilde wind met een grote knik in de schoot 
en zo’n 14 - 17 kn. Nou dan heeft ze het naar de zin met dat kleine 
fokje ( 4 tje) er op en een heel grootzeil. We varen aan de 
hogerwal, dus niet zo veel golven. Ze gaat prachtig langs de 
Eckernfjord … zo het Kielerfjord in. Ze loopt fantastisch! Wat wil 
je met een berg gewicht minder, omdat de voorraad een eind op is 
en zo’n schoon buikje. Deze antifouling heeft goed gewekt dit jaar 
en nog. Het was dan ook een 5 liter bus, die wel 10 kg woog! We 
kunnen haar met een gerust hart een winter in het water laten 
liggen! We maken nog een paar slagen het Kielerfjord in naar de 
haven van Strande bij de Olympische haven. De zeilen worden 
opgeborgen en gaan daar dieselolie tanken. Het Kielerkanaal is 
100 km en we kunnen maar genoeg bij ons hebben. Als Rendsburg 
inderdaad vol Hollanders ligt moeten we door naar Giselau. Kan 
alleen met voldoende dieselolie. Het is het tankstation waar die 
man zijn oor bij het vulgat houd. Dan hoort hij of  de tank vol is. 
Er gaat 44 liter bij. Dat grote schip met die windmolen onderdelen 
… is nog niet door de sluis…. straks liggen we bij hem. 
Sluisperikelen. Marietje van de Noordvaarder appt terug dat zij 
het nog nooit hebben meegemaakt dat jachten er tussen in de 
beroepsvaart mochten. Ze appt ook dat er maar één sluis in 
werking is. Vandaar dus.  
Dominique is blij dat wij nu ervaring hebben met hele grote boten 
in de sluis. Dat zal straks in Panama ook zo zijn! En Sandra appt 
dat die schepen gelukkig niet bij jou langszij kwamen.   
In Rendsburg kunnen we er nog gemakkelijk bij in de haven. Het 
restaurant “ River Side” is gesloten op maandag ( Lundi fermé). 
Omdat het gewoon te hard regent om nog naar een ander 
restaurant te gaan, stel ik een maaltijd samen van de gebakken 
gehakt ballen van gisteren en sla. Als toetje doen we een stuk 
nieuwe taart en een kopje koffie bij. Het smaakt allemaal prima. 
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Datum: Dinsdag 20 Augustus 
Rensburg- Brünsbuttel
Wind:   Zuidwest 4   temp: ± 19 graden.
Wisselend bewolkt met zon later in de 
avond een bui. 
Vertrek: 9.55 uur 
Aankomst: 15.50 uur        37  Mijl Motor

Motoren! De hele dag! 
In Rendsburg zelf  doen we s’morgens nog even wat 
boodschappen. Stel je voor dat je in Brünsbuttel vier dik met je 
fiets van boord moet om de boodschappen te doen …. We doen 
het nu en zodra we terug zijn gooien we eerst los. De 
boodschappen en her sorteer /ordenen doen we onderweg wel! 
De E- Raider wordt opgeladen. De voorraad boeken zijn 
uitgelezen ….. Hij laad op, maar er komt geen titel, geen boek 
naar voren! Nou, dan wordt het voor Merien ook Heilige Rita 
nog om te lezen. Ik ga mijn lessen van de vrijdagcursus in de 
computer zetten. Eigenlijk ben ik daar langer mee bezig dan 
gedacht, want ik had het al in het klad staan, maar toch als je dan 
de leerstof  echt gaat ordenen kwam ik toch tot de conclusie dat 
een les figuur tekenen met beweging van een flamingo danseres  
ook wel erg leuk zou zijn en ze komt toch voor de 
donderdagavond. Dan de vrijdagmorgen ook maar. 
Dan moet het even overnieuw … maar terwijl ik het allemaal 
opschrijf  en bedenk, krijg ik weer wel heel veel zin om in 
september te beginnen. Weer uitdagingen creëren en 
mogelijkheden scheppen om verder te gaan. Dat is het heerlijke 
van creativiteit…. dat staat niet stil… dat blijft groeien en je kunt 
het je hele leven blijven doen! 

Merien wordt ieder uur voorzien van iets eetbaars of  iets 
drinkbaars, maar op een gegeven moment zegt hij toch ….. ohhh 
mijn ogen vallen bijna dicht. Ik neem het roer een poosje over, 
zodat hij even zijn ogen dicht kan doen. “ Daar is, denk ik de 
laatste brug al”. Het is zo. In Brünsbuttel is nog volop plaats! 
Hardebolle komt tegen een Victoire 1200 te liggen. Aardige 
mensen. Ze vertellen dat ze net boven Göteborg zijn geweest in de 
Zweedse Scheren bij het eiland Orust. Telermeet ligt er ook en 
ligt met zijn neus tegen de sluismuur. Zij vinden Brünsbuttel ook 
leuk, blijven waarschijnlijk morgen liggen en gingen toch het 
sluismuseum eens bekijken. Dat is erg de moeite waard! Vanavond 
komen ze bij ons om de borrel.  

Even een grote wandeling naar de Aldi. Die hebben misschien wel 
de wijn in 3 liter pakken. Helaas pindakaas. We scoren wel andere 
zaken zodat we toch weer naar huis gaan met een meer dingen 
dan dat we van plan waren. De lange straat door het dorp met de 
winkels blijft nog steeds gezellig en leuk. Al zijn we hier weleens 
beland toen het kermis was …. Dan staat echt de hele straat vol 
met allerlei attracties en het reuzenrad op de kop van de haven bij 
de sluis. Toen was het helemaal fantastisch! 

Boodschappen aan boord, havengeld gevraagd of  de buurman 
het voor ons wilde afrekenen en wij naar het Torhaus, het 
restaurant op de haven. Daar heb je uitzicht op je boot en de 
sluis . Daar komen de “reuzen”, container- en andere schepen 
heel langzaam uit de sluis, aan de andere kant van het plankier, 
waar je zelf  met de boot ligt. Dat blijft een fascinerend gezicht. 
Alleen nu wilde er maar geen boot uit de sluis komen. We konden 
nog buiten op het terras zitten met dit weer. We genieten van de 
visschotel die we besteld hebben. Alle frites en braadkartoffeln 
gaan naar Merien. Ik neem bijna alle sla. De vis heb ik dikwijls 
beter gegeten, maar dit was toch ook weer een keer leuk.  

s’Avonds doen we samen met Telermeet de berekeningen van tij 
en weer over de Duitse bocht nog eens overnieuw. We denken 
allebei dat vrijdag de beste dag wordt. Chris heeft zelfs de 
windrichting, de kracht, ieder uur van Cux tot aan Vlieland 
opgeschreven …. Wij gaan maar tot Norderney, kunnen daar 
lekker slapen en de andere dag door naar Vlieland. De 
weerberichten zien er zo goed uit, dat we waarschijnlijk tot in de 
Roompot kunnen komen met wind of  diesel of  allebei.

Het Kielerkanaal od Noord-Oost Zeekanaal: 
Niet echt saai om de honderd kilometer dwars door de hals van 
Noord Duitsland af  te leggen op de motor, afwisseldend langs 
hoger gelegen “ dijken” en stukken land waar je over heen kunt 
kijken. Zo nu en dan gaat er een pont heen en weer, is er langs het 
hele traject een fietspad met fietsende- en honden uit latende 
mensen, soms een vissertje aan de kant. De lichten moet je in de 
gaten houden, want bij drie maal rood mag niemand meer door! 
Soms is er tweemaal rood en de onderste wit, dan mogen de 
jachten nog varen. Dan is de kans groot dat er achter de bocht 
weer een groot schip aan komt, waarvoor een soort van een 
richtings verkeer wordt toegepast, door de andere grote schepen 
op wachtplaatsen stop te houden. Die wachtplaatsen zijn voorzien 
van grote palen waar ze tegenaan kunnen liggen of  tegen kunnen 
vallen. Eigenlijk is de enige plaats of  stad die je tegenkomt 
Rendsburg. Waar je ook kunt overnachten is aan het 
Giselaukanaal. Dat is het kanaal waar je d.m.v. een sluis in de oude 
rivier de“Eider” komt en langs diverse plaatsjes slingert tot je in 
Tönning bent. Daar moet je door een sperwerk, wat voorzien is 
van een sluis en kom je weer op de Noordzee met een enorme slik 
en schorren gebied uit ongeveer ter hoogte van Helgoland. ( we 
deden het 13 jaar geleden) 

Nu vanaf  Rendsburg komen we langs het restaurant onder aan de 
brug, waar tot drie jaar geleden, het pontje nog onderaan hing 
maar er afgevaren is … “Daar wil nu wel volgend jaar iets gaan 
gebruiken, als we hier met de auto zijn”, zeg ik tegen Merien. Ik 
zet het bij de lijst. ‘Staat de camper van “Monique en Rien er 
niet”?Die zijn toch naar de Noordkaap? Je weet maar nooit. Ik 
moet aan haar ( nichtje van Merien) denken omdat ze vandaag 
jarig is. Even verder op ligt de “ radarboot Freya”. Twee bussen 
staan er op de kant om “Omanido” bejaarden een plezierige dag 
te bezorgen. Er komt een groot cruissschip aan: De Europa 2. Alle 
sportboten moeten in dit stuk van het kanaal blijven of  wachten. 
Het is een boot van 22 duizend ton ( cat. 6) en steekt 6 meter diep. 
Even zwaaien…. “ze willen niet terug zwaaien voor op de film“. 
“Allemaal kut Amerianen “, zegt merien…. Dat knippen we maar 
even uit de film. Verder worden er onderweg nog 2 buizerds gezien 
en 2 eenden in eclips kleed. Dan kun je niet meer zien of  het een 
mannetje of  een vrouwtje is. Fijn voor de mannetjes om eens even 
aan gezien te kunnen worden voor een vrouwtje, toch …
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Datum: Woensdag 21 Augustus 
Brünsbuttel - Cuxhaven
Wind:   Zuidwest 4   temp: ± 19 graden.
Bewolkt met buien later zon 
Vertrek: 8.00 uur 
Aankomst: 10.45 uur         
19  Mijl genua 4 + grootzeil

Prachtige zeiltocht: Ondanks dat er net na de sluis een 
enorme bui op ons afkwam en zijn regen in grote 
hoeveelheden liet vallen hebben we heerlijk gezeild. We 
waren er ook weer aan toe en iedereen leek het wel. Want 
bijna bij iedereen die om 8.00 uur in de sluis lag ging de 
huik van de giek en zie ik links en rechts al wat zeilen 
aangeslagen worden of  fokken van schoten voorzien. Maar 
helaas… bij niemand gingen de lappen naar boven, 
behalve dan bij ons. En er lagen zulke leuke bootjes bij om 
mee te sparren: een Eland 33 uit Hellevoetsluis, drie 
Contesten 40 voet, een Winner 10.10 , de Victoire 1200 
waar we naast lagen ..Maar niemand rolde zijn zeil uit. Bij 
ons liep het super! Wind van 11 - 15/16 kn en dan met de 
genua 4 en het grootzeil op… aan de wind met niet te veel 
golven en voor strooms …. dan wil Hardebolle wel! We 
kwamen zelfs met een kruisende koers steeds achter het 
eind van het convooitje uit. Meneer in zijn winner moest 
drie keer voor ons wijken. Leuk! Even liepen we 10 kn over 
de grond. We waren niet veel later dan de anderen binnen 
die op de motor waren gegaan en wij hadden lekker 
gezeild! Misschien moeten we nog wel zoveel motoren of  
erbij motoren voordat we thuis zijn … Dit nemen ze ons 
niet meer af ! 

Cuxhaven ligt niet vol! Al heel veel Hollanders zijn al 
vertrokken of  gaan morgen of  overmorgen.  

Rick v.d. Vliet van de Telermeet appte of  er nog genoeg 
plaats was… Plenty of  place. Je kunt uitkiezen!  
O,o misschien iets te vroeg gejuicht want vanavond komen 
er nog een heleboel jachten binnen. Het blijft een raadsel, 
waar al die Hollanders vandaan komen… Als je op de 
Oostzee bent zie je er meestal geen één en hier ….. het lijkt 
wel een enclave. 

Clubhuis: Heerlijk gegeten vanavond …. een kutterscolle 
met garnalen ( Schol op Büsumerart) op zo’n groot bord 
van glas in de vorm van een vis, die ze vroeger op 
Norderney hadden…..en gezondigd met een grote coupe 
ijs achteraan! Net voordat we naar het clubhuis gaan om te 
gaan eten komt er een heel mooi, oud ,groot vrachtschip 
aan. Het is wit met kranen erop en op het stuurhuis staat 
een rode pet. 
Het gaat aanleggen met behulp van twee sleepboten aan de 
steiger. Veel mensen zijn aan boord. Ausstelling en 
expositie staat er op … Nou wij gaan morgen zeker eens 
een kijkje nemen of  we het schip mogen bekijken …. als 
het er nog ligt natuurlijk. 

Naar de binnenstad op de fiets en daar vonden we 
zowaar wegwerpwashandjes. Die noemen ze hier “Eimal 
Waschhandschuhe”. en wat vonden we nog … 
zo’n opvouwbaar krukje, zodat ik toch kan afstappen als de 
steiger erg laag is. 
Het nagelborsteltje om het gangeboord van de boot te 
schuren blijft nog steeds op het verlanglijstje staan. 
Deze die we nu hebben hadden we op de Rush al ….Het 
kan nog… maar is eigenlijk aan vervanging toe. 

Voor Renee, die volgende week dinsdag vijf  jaar wordt, 
kopen we een mitgetgolfbaan van Play mobiel. Er komt 
nog wat bij, maar deze was in Nederland nog niet te 
krijgen. Wie weet zijn we volgende week met haar 
verjaardag thuis of  in de buurt en kunnen we het cadeau 
persoonlijk geven. Dat zou leuk zijn. 
Maar voor het geval dat niet lukt, heb ik toch nog maar een 
kaart op de post gedaan! Zondag 1 september houd ze 
samen met Jikke, die 40 wordt haar feestje voor de familie. 
Dan zullen we wel thuis zijn. 

Er zwemt zomaar een zeehond door de haven! 
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Datum: Donderdag 22 Augustus 
Cuxhaven
Wind:   ZZO 3-4 tot Zuidwest 4   temp: ± 
23 graden.
Heel veel zon! 

En met zo’n weersverwachting blijven jullie hier nog een dag??? 
“Ja, Dat doen we want morgen is het nog beter”! Eigenlijk is het een 
beetje decadent omdat we nu het weer gewoon kunnen afwachten. 
Zaterdag wordt de wind zelfs Oost en krijgen we nog een mooie 
nazomer. Als je dan nagaat dat vele anderen weer veertien dagen 
hebben liggen wachten tot ze door de Duitse Bocht konden. Jan-Kees 
Padmos, bestuurslid van de W.S.V.W. ligt hier ook nog met zijn Grand 
Soleil 45, hij is naar huis is gegaan en komt waarschijnlijk dit weekend 
zijn boot op halen. Dan hebben wij toch een super luxe positie? Even 
had Merien wel spijt dat hij niet gegaan was vandaag, totdat het 
s’middags zo’n 10-15 kn waait uit het Z- Westen…. Morgen is het 
beter!  De planning is als volgt: 
Vrijdag vertrek naar Norderney vroeg, want het tij loopt bij het krieken 
van de dag volgens de stroomatlas.  
Zaterdag vroeg vertrek naar Vlieland. 
Zondag Vlieland - IJmuiden   Maandag Roompot. 
Maar je weet hé. Het is maar een planning! Kan nog veranderen.

Weer eens  lekker uitgeslapen. Alle tijd genomen om 
schoon schip te maken! Alle kaarten en andere info van 
de Oostzee wordt nu onder de matras in de punt gestopt 
en alle kaarten, stroomatlassen van de Noordzee komen 
weer te voorschijn, worden klaar gelegd en bestudeerd. 
Het logboek wordt weer bijgewerkt en we gaan de boot 
buitenop helemaal poetsen. Volgens de buurvrouw is de 
boot minder vuil,  als dat je naar het zuiden gaat. Dat 
klopt.  

De Zeehond zwemt weer in de haven. 

Vervellen: Tjee, mijn benen vervellen! gelukkig kunnen 
ze onderweg weer een beetje bijkleuren. 

Kugelbaken: We gaan er naar toe op de fiets. Je vaart 
er langs als je naar zee gaat of  Cuxhaven binnen komt en 
is een indrukwekkend houten kenmerk. Ik ga er een 
tekening van maken. Leuk ding, leuke plek. Mooie 
structuren met groot en klein en vierkant/rond 
tegenstellingen. Het is laagwater en onvoorstelbaar hoe 
snel het water op komt. Hele schoolklassen komen langs 
met juffen, meesters en rugzakken. Ze moeten lopen, en 
opdrachten doen onderweg. Later zien we ze spelen  op 
in rond een “viking - piraten-boot met glijbaan bij het 
strand/ restaurant. Is voor de Schelphoek ook wel een 
idee om zoiets neer te zetten. Niet alleen voor de recreatie 
, maar ook voor de kinderen van de dorpen. Gaan we 
voorstellen. Ook zien we een schoonmaakploeg, maar die 
zijn wel van een middelbare school. Veel mensen zitten er 
op het strand met opgespoten zand voor de dijk. Verder is 
het hier kilometers … zover je kunt kijken met laag water 
… slik, slik, slik! En we mogen zelfs niet met onze fiets, 
lopend aan de hand over de dijk! En als je op het strand 
wil, moet je betalen! Het is hier net als in Büsum, vorig 
jaar.  
We plaatsen en zetten onze fietsen vast aan een 
verbodsbord voor fietsen onder aan de dijk. Het zijn 
getuigen van een stil protest. 

Boodschappen: Nu doen we echt voorlopig even de 
laatste. We blijven boodschappen doen, voor het geval we 
een nacht doorgaan! Het wordt de Netto deze keer.  

Boek: Ik begin in het boek “Erebus “ van Michael Palin. 

Clubhuis: Weer lekker gegeten! Gedag gezegd tegen 
Chris en Sissy, die morgenavond gaan. Nog even het 
laatste weer van Delta Papa 007 luisteren. Geen mist? 
Wij gaan morgenochtend 8.00 uur. 
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