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an de voorzitter. 
 
Vaarseizoen 2010, wat zullen we er eens van 

zeggen? Ik vind het altijd moeilijk om terug te kijken. Ik 
weet nog dat we een zeer heet voorseizoen hebben 
gehad. Daarna heeft het behoorlijk wat geregend. 
Maar ja, wij zaten in Friesland en mogelijk of niet, daar 
viel het echt wel weer mee. Uiteindelijk ben je op pad 
met je eigen huisje. Als het een keer wat minder weer 
is ga je lekker binnen zitten. En zomers kan de kachel 
ook wel een keertje bij worden gezet. Zoek een 
tweedehands boekwinkel op, koop eens een boek voor 
weinig en voordat je er erg in hebt is dit boek zo 
spannend dat je gewoon tot het ochtendgloren 
doorleest tot het uit is. Je hoeft uiteindelijk de andere 
dag niet aan het werk, dat is het belangrijkste aspect 
van de vakantie. Doe gewoon dingen die je anders niet 
zou doen, en bepaal deze gewoon lekker afhankelijk 
van de weersomstandigheden. Mooie zomer, slechte 
zomer, altijd een geslaagde vakantie. 
 
Eén tochtje zal mij nog lang bijblijven en dat is wel de 
gehandicaptentocht. Misschien moet het een andere 
naam hebben, excuus, maar u weet wat ik bedoel. Wat 
kun je met weinig moeite een ander een geweldige 
dag bezorgen. Naast dat het eigenlijk heel leuk is om 
nu eens gewoon lekker een keer achter elkaar aan te 
varen, hebben we andere mensen ook een keer van 
onze boot laten genieten. Lekker een dagje schipperen 
met elkaar, iedereen blij, superdag. Wat mij betreft 
voor herhaling vatbaar. 
 
De eerste werkdag zit er op, er is al weer veel gedaan 
Volgende week op de tweede dag wordt alles 
afgemaakt. Ik heb weer wat mensen bezig gezien met 
het oude heiblok. Er moesten een paar palen worden 
geslagen en hiermee hebben we nog steeds een grote 
ervaring in huis. Ik zag er leden tussen staan die 
volgens mij de 80 al gepasseerd zijn, respect. Er is 
een nieuwe langssteiger in aanbouw die komend 
voorjaar de gebruikers weer veel plezier zal 
verschaffen. Verder veel bestrating dit jaar, 
herbestrating maar ook nieuw langs een wallekantje. 
Nooit geweten dat er zoveel stratenmakers in de 
haven lid zijn. Ja stratenmakers op zee zal u zeggen, 
maar dat hoort u niet van mij. Er is weer lekker 
gesnoeid, bankjes en waterslangen weggehaald Het is 
altijd weer mooi om mee te maken dat er onderhoud 
wordt gepleegd, vernieuwingen worden gedaan en 
zaken toegevoegd.  
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Tarieven 2010 
 
Jachthavenvereniging “ De Nadorst “ 
Entreegeld  € 45,00  eenmalig 
 
Lidmaatschap  € 50,00 per kalenderjaar 
Lidmaatschap  – Mede gebruiker      
€ 12,00 per kalenderjaar 
 
Borgsom  € 567,00 bij verkrijgen ligplaats 
 
Liggeld – zomertarief    € 11,24 per m2 
Liggeld – wintertarief    €   5,62 per m2  
Liggeld -  volgbootje    €  12,00 per jaar 
 
Bijdrage donateur             € 12,00 per jaar  
(minimaal) 
Kosten missen werkdag   €  50,00 per jaar 
 
Stroomkosten vastrecht    € 50,00  per jaar 
Stroomkosten Kwh prijs    €   0,30 per Kwh 
Stroomkosten passanten  € 1,50 per dag 
 
Toeristenbelasting    
€ 0,60 pp per nacht  
Liggeld Passanten   
 €  0,80 per m2  minimaal  € 5,=/dag 
 
Douchemunten  € 0,50 bij de fam. Schaapman  
 
Opzeggen ligplaats voor 15 december 2010  
naar postbus 446  8000 AK Zwolle  

 
WSV De Nadorst is lid KNWV, 
Ons lidnummer is  433.  
 
Website   www.jachthavendenadorst.nl 
 

Speciale reisverslagen editie voor een koude  

Lange winter !! 
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De meeste schepen liggen alweer in de winterberging, 
de laatsten staan op het punt om er heen te 
vertrekken. Het jaargetijde van onderhoud en  
verbouwing is weer aangebroken. Aan één kant 
jammer, maar ook dit is voor de meesten van ons een 
onderdeel van de watersport. Werken aan je schip, 
verbeteringen aanbrengen. Maar ook het sociale 
contact met je mede overwinteraars. In de 
winterberging hebben alle schepen een vaste plek. 
Hier en daar een tafeltje met een paar stoeltjes. 
Radiootje, klein kacheltje, TL-buisje voor het nodige 
licht. Vaste koffie en thee tijden. Elkaar bijpraten over 
vaarroutes, brugproblemen en sluismoeilijkheden. Hier 
en daar een sterk verhaal. Allerlei goed bedoelde 
adviezen vliegen over en weer. Op zaterdagmorgen 
vertrek ik dan al vroeg met thermosfles koffie en 
bammetjes in de richting van de winterberging. Lekker 
een hele dag aan het bootje klooien. Als je ’s avond 
weer thuis komt, helemaal verkleumd, lekker onder de 
warme douche, warm winterprakkie en op de bank in 
slaap vallen. Wat is het leven dan toch ook weer goed. 
Ik wens iedereen een gezond en voorspoedig 
winterseizoen. Tot ziens op de nieuwjaarsreceptie of 
op de komende ALV.  
 

 

 

Van de secretaris…… 
Ons haventje is een mooi rustig haventje. Ook op 
bestuurlijk gebied gebeuren er meestal niet van die 
hele grote zaken. Toch zijn er door het jaar heen 
zaken, die van tijd tot tijd onze aandacht vragen. 
 
Op het moment dat ik dit schrijf, hebben een tweetal 
leden n.l de familie van Noorloos en familie Brand het 
lidmaatschap opgezegd. Jammer dat het varen op een 
gegeven moment niet meer gaat…. 
 
Hebben jullie voor 2011 al een agenda 
aangeschaft? In ieder geval kunnen daarin de 
volgende data genoteerd worden: 
 
Op zondagmiddag 2 januari 2011, dus écht vers in 
het nieuwe jaar, wordt onze Nieuwjaarsbijeenkomst in 
Theehuis De Agnietenberg in Zwolle weer 
georganiseerd. We hopen dan tussen 14.00 en 17.00 
uur veel van onze leden te mogen begroeten. 
 
Op maandagavond 21 maart 2011 wordt vanaf 20.00 
uur de jaarlijkse Ledenvergadering gehouden. 
 
Op maandagavond 7 maart 2011 houden we in 
samenwerking met WSV Zwartsluis een clubavond In 
Hotel Zwarte water. Daar komt Henk Rouwe een van 
zijn reizen laten zien.  
 
De werkdagen voor 2011 zijn ook gepland. De 
(aspirant-) leden worden op de werkdagen verwacht 
om tussen 9.00 en 13.00 uur de nodige 
werkzaamheden in de haven te verrichten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tevens wil ik nog eens van de gelegenheid gebruik 
maken om – voor zover dat nog niet eerder gedaan is - 

aan de leden te vragen om hun emailadres door te 

geven. Onder andere worden de Nieuwsbrieven voor 
leden van het Watersportverbond per email 
verzonden. Maar ook andere informatie verspreiden 
wij wel via email.  

Tevens veranderingen in je @mailadres 

(en natuurlijk ook andere wijzigingen in het adres, een 
andere boot, een ander telefoonnummer e..d.) graag 
tijdig aan het secretariaat doorgeven. 
  
Dan nog even dit: Op zaterdag 18 september j.l. 
hebben een aantal van onze leden met hun schepen 
meegewerkt aan de organisatie van een boottocht 
voor bewoners van het nieuwe gezinsvervangend 
tehuis van de  J.P. v.d. Bentstichting. Deze tocht mag 
als zeer geslaagd worden bestempeld. Iedereen die 
heeft meegewerkt: van harte bedankt. 
Ongetwijfeld zal een dergelijke tocht nog eens vaker 
georganiseerd worden. We hopen dat er dan ook weer 
veel leden zich beschikbaar stellen. 
 
Hans de Graad, secretaris JHV De Nadorst 
Tel; 06-51076460 
Email: degraad@ planet.nl 
 
 

 

Werkdagen 2011 
 
26 maart  zonder en 2 april met snert 
29 oktober met en 5 november zonder 
snert 
 

 

De Valkenwedstrijd is op 18 juni 2011 

in Zwartsluis 
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et Sjoerd Wartena naar de 
poolcirkel 
 
Dit was het plan wat begon in 2008. Lekker 

lang weg naar gebied waar het varen nog geen drukke 
aangelegenheid is.  
Na gedegen voorbereiding , o.a. Aries voorzien van 
nieuwe lagers,  grote beurt voor de motor, inkooplijsten 
maken, inlezen en kaarten bestuderen, en toch weer 
aanvullingen(digitale kaarten en AIS) voor het schip, 
zijn we vertrokken. 
Vertrek was op 4 Juni 2010, vrijdagavond 17 uur uit 
Franeker. De wind werd voorspeld na 5 weken uit de 
N-hoek weg te gaan en hier wilden we optimaal 
gebruik van maken. Eerste waypoint lag naast W-kaap 
(Stattlandet) van Noorwegen op ca.500 zeemijl, koers 
iets Westelijk van N.  
Prachtige dagen volgden met ZO 2 a 3 B. Lekker 
ingeslingerd, veranderde dit na zo`n 70 uur en ging het 
rif erin en was de koers niet langer bezeild. Ter hoogte 
van Stavanger kregen we de kust in zicht en begon 
een 4 dagen durende laveer tocht langs de Noorse 
kust. Uitzicht was super maar ondanks daggemiddelde 
van 110 mijl schoot het niet lekker op naar het 
Noorden. 
 
Daglicht was natuurlijk heerlijk, alleen schemer tussen  

 
01.00 uur tot 4.00 uur. Foto is om 23 uur genomen. 
De wachten hadden we ingedeeld volgens het 
systeem 3 uur op 3 uur af met een gezamenlijke tijd 
van 10 uur s’morgens tot 13 uur. We planden dan de 
komende 24 uur, kookten en maakten schoonschip. 
Na 7 dagen besloten een haven op te zoeken. 
Inmiddels ca 60 uur gemoterd, dit gestamp waren we 
wel zat! 
Bulandet, aanloop Noorwegen met privé steiger incl 
restaurant. 
Na heerlijke 
nachtrust 
bleek de 
wind NW. 
Uiteraard 
snel 
trossen los 

en koers gezet naar de Lofoten. Nog 430 mijl. Helaas 
bleek de wind thv de “Statt” met veel kracht, 8 B naar 
NO te draaien. Na periode onder stormfok weg te 
hebben gelopen van de kust (richting Newfoundland) 
de koers weer verlegd naar Noorwegen.  Besloten de 
N-wind te gebruiken om Fjord te bezoeken. 
 
De Cassiopeia in de Norangfjord.  Prachtig maar 
wanneer zijn de Lofoten nu bezeild? Vanuit deze Fjord 
prachtig gevaren naar Aalesund. Hier heeft Jen(Broer 
voor eerste etape) besloten naar huis te vliegen vanaf 
Kristiansund. We varen dan nog zo`n 150 mijl 
gezamenlijk noordelijk en hierna ga ik dan solo verder 
naar Trondheim.  De wind werd me toen gunstig 
gezind. Hard uit ZW richting maakt het varen tussen 
de Noorse scheren aangenaam en comfortabel met 
hulp van onze Aries en fantastisch werkende 
kaartplotter met overlay functie. 
 
 

Vanaf Trondheim volgden 2 fantastische weken met 2 
vrienden weer richting het warmere Zuiden. In 
Trondheim was de temperatuur ca. 8 gr overdag, `s 
nachts rond vriespunt. Heel ongebruikelijk voor tijd van 
het jaar. De weken werden gevolgd door 1week met 3 
vrienden. Waaronder Nadorst lid Andre Eikenaar! In 
Bergen kwam de familie voor 3 weken a.b. Heerlijk 
weer afgewisseld door 2 dagen regen volgden. 
Schitterende natuur en leegte, drukke havens hield ca. 
10 boten in! 2 was normaal. 
 
 

M 
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Havens hadden eigenlijk altijd stroom en een bus om 
het haven geld in te voldoen. In de 10 weken dat ik er 
was heb ik geen havenmeester gezien. 
We hadden een fantastische tijd, watervallen op het 
voordek, achter watervallen langs lopen, uitzicht op 
gletsjers enz. Bezochten de  Folgefonni gletsjer en 
genoten. De bus reis er heen was al een super 
beleving maar de wandeling fenomenaal! 
Nadat de familie afscheid nam monsterde onze 
secretaris, Hans de Graad, aan voor tocht naar huis. 
De wind was Zuid maar werd voorspeld over enkele 
dagen naar het NW te draaien. Eerst maar eens zien.  
Na 73 uur en 397  mijl op het log legden we voldaan 
aan op Vlieland.  
 

ans de Graad opstapper vaart met 
de Cassiopeia van Bergen naar 
Vlieland/Hasselt. 

 
 
 

 
 

 
Ons lid, Sjoerd Wartena, heeft dit jaar met zijn schip 
een tocht naar het noorden van  Noorwegen gemaakt. 
Hij voer die tocht met steeds verschillende 
“opstappers”. Ik was één van die opstappers.  
 
Vrijdagmiddag 30 juli 2010 arriveerde ik op het 
vliegveld van Bergen in Noorwegen. Sjoerd wachtte 
me op en snel leidde hij me naar de “Cassiopeia”. De 
bedoeling was, dat ik zou helpen om het schip naar 
Nederland terug te varen. We hadden daar tussen de 
2 en 3 weken voor uitgetrokken. Voor mij zou deze reis 
de eerste zijn, waarop ik meer dan één nacht op zee 
zou zijn en bovendien in mijn eentje “wacht” zou 
houden. Toch wel een beetje spannend….. 
 
Zaterdagmorgen 31 juli werd de binnenstad van 
Bergen in vogelvlucht bekeken en gingen we ook nog 
even op bezoek bij Anne en Frank, een paar Ierse 
zeezeilers, met een uiterst klein bootje die bezig zijn 
met een meer jarenproject. Enthousiaste en 
aanstekelijke verhalen…. Wanneer je dat soort 
mensen hebt ontmoet, vraag je je af wáárom doe ik 
dat niet?? 
 

’s Middags uir Bergen vertrokken en een paar mijl 
gevaren naar het idyllische haventje van Strusshamn. 
 
Zondagmorgen redelijk vroeg in de stromende regen 
daar vandaan vertrokken. De donkere rotsen zijn door 
de laaghangende bewolking soms nauwelijks te zien. 
Een niet goed te omschrijven, enigszins beklemmende 
sfeer,maar …. zonder meer wel bijzonder.  
Ik vaar alleen, Sjoerd is nog een poosje naar z’n kooi 
gegaan. 
’ 
s Middags wordt het droog en beschijnt de zon de 
beboste rotsen en krijgt de naargeestigheid van de 
morgen een volkomen andere uitstraling. Dat licht doet 
veel in Noorwegen! Het uitzicht vond ik echt prachtig 
en indrukwekkend. 
’s Avonds meren we af in het dan redelijk volle 
haventje van het al even idyllische plaatsje Espevaer 
en maken een wandeling over kleine bos- en 
rotspaadjes naar een plaats waar volgens de verhalen 
UFO’s geland zijn. Het klinkt gek, maar je vóelde daar 
toch iets magisch…  Daarnaast was een prachtige 
wandeling met steeds wisselende uitzichten over de 
zee, de rotsen e.d.  
 
In het fjord voor dat Espevaer was het toch wel 
bijzonder. Daarheen varend ontstond er gelijktijdig en 
volkomen spontaan een flinke afwijking van zowel het 
magnetische als elektronische kompas. Later 
corrigeerde het magnetische kompas zich zelf 
grotendeels. Het elektronische kompas moest later 
toch opnieuw ingesteld worden. Kortom: Hoe bijzonder 
is de  omgeving van Espevaer? Een wat oudere Noor, 
die wij op het schip van Anne en Frank ontmoette had 
het daar ook al over…. 
 
Maandagmorgen 2 augustus vertrekken we vanaf de 
ligplaats op zeil uit Espevaer en varen naar 
Haugesund. In Haugesund bekijken we op een 
computer in het toeristenbureau de wind – en 
weerverwachting van de komende dagen. Nu lijkt het 
weer gunstig om maar direct te vertrekken. De Noorse 
weersgegevens worden vergeleken met de berichten 
uit Nederland. In het zeegebied van met name de 
Duitse Bocht komt een flinke wind te staan, maar voor 
de rest lijkt het prima, terwijl de omstandigheden later 
zullen verslechteren. Er werd dan ook niet lang 
getwijfeld aan het eind  van de middag vertrokken we 
met een koers van rond de 180 graden. 
Met name de eerste uren met een windje rond 6 bft 
voer de Cassiopeia met zeer ruime wind als een 
speer. Het leek wel of het schip weer terug naar de 
thuishaven wilde. Ondanks dat er echt een flinke wind 
stond, gedroeg het schip zich heel plezierig en danste 
vrolijk en zonder noemenswaardig veel schokken en 
overkomende zeetjes over de soms flink hoge golven. 
 
Mijn eerste “wacht in de nacht alleen” brak aan. 
Behalve heel af en toe een paar lichtjes van een schip 
heel ver weg, voeren we geheel alleen verlaten over 
een machtige en indrukwekkende zee. Ondanks de 
eindeloosheid en de flinke wind voelde de Cassiopeia 

H 
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toch heel vertrouwd aan en gaf me op geen enkel 
moment een gevoel van angst. Een mooie ervaring. 
 
Sjoerd had aan boord een strak wachtregime van 3 
uur op en 3 uur af,  met in de ochtend een stukje 
gezamenlijke wacht, waardoor begin en eind van de 
volgende wachten 1 uur versprong,  ingesteld. Dat 
werkte prima. Ook het koken op een enigszins 
hobbelig zeetje ging zonder problemen. We kookten 
zelfs nog vrij uitgebreide vegetarische (ik ben 
vegetariër en dus ook Sjoerd moest daar aan 
geleven…) maaltijden!. 
 
In de 2

e
 nacht passeerden wij – in mijn wacht - midden 

in de nacht een groep van booreilanden. Daar om 
heen voeren wat bootjes en soms een flink schip. Ik 
ervoer dat het vele licht van deze booreilanden in de 
donkere nacht – ook op grote afstand – verblindend 
kon zijn en het moeilijk maakte om je goed op de 
omgeving te oriënteren. Enfin op een gegevenmoment 
zag ik van alles rondom ons heen bewegen en kon ik 
er geen touw meer aan vast knopen.  
Ik voelde me niet echt zeker meer van mezelf…… Ik 
vond het lullig om Sjoerd wakker te maken…… Toch 
mijn schaamtegevoel maar overwonnen en niet 
eigenwijs gebleven.  Dus Sjoerd maar even geroepen 
en samen een poosje uitkijk gehouden, de koers wat 
verlegd, zodat we er wat ruimer omheen gingen…..  Je 
gelooft het of niet, maar ik vond dit het spannendste 
deel van  de hele tocht!. 
 
’Later in de nacht bij de wachtwissel wees Sjoerd me – 
toch met enige trots in zijn  stem – op de “W” van 
Wartena, die het sterrenbeeld Cassiopeia in de hemel 
vormt en ooit de aanleiding is geweest voor de 
naamgeving de boten uit deze tak van de familie. 
 
Natuurlijk was de wind gedurende de tocht niet 
constant. De invloed van hoge en lage drukgebieden 
merkt je op zee toch vrij direct door veranderingen in 
de windsterkte, de windrichting en de hoogte van de 
golven. Op bepaalde momenten was het een poosje 
niet of nauwelijks bezeild en hielp de motor ons een 
handje. Het motortje heeft zich braaf gedragen! 
 
De weerberichten op de navtex leerde ons, dat de 
weersomstandigheden in de Duitse bocht niet zo 
gunstig waren. De door ons gekozen koers over volle 
zee was een goede keuze gebleken, wij hadden mooi 
om de depressies en stormachtige wind heen gevaren! 
 
Donderdag 5 augustus aan de eind van de middag 
kwamen, veel sneller dan waar wij tevoren rekening 
hadden gehouden, de Brandaris en Vlieland in zicht. 
 
Het was afgaand water en de wind kwam uit een 
westelijke richting. Stroom en de tamelijk hoge golven 
zouden dus tegen elkaar in staan…… De kenners 
weten direct, dat je dan bepaald niet rustig de 
Stortemelk kunt binnenlopen.  
In feite was dit dan ook een tweede spannend moment 
van de tocht. Je had echt het idee dat de 
achteroplopende golven zich op een gegeven moment 

op het achterschip van de Cassiopeia zouden 
storten……  
Maar steeds weer hief de Cassiopeia zich op en liet de 
golf prachtig onder zich doorlopen. Wat een goed 
ontworpen en zich rustig gedragend schip!! 
Fantastisch. Een ook wat een prachtig plaatje levert 
het bootje op met zijn goed gesneden en frisse nieuwe 
bruine fok en grootzeil. 
De Cassiopeia is niet het meest snelle en hoog aan de 
wind lopende  schip, maar het heeft zich voor mij heel 
goed zeewaardig getoond, waarop je je volledig op je 
gemakt kunt voelen. Groter en luxer is niet nodig! 
  
Net voor de Vliesloot kwam een snelvarende 
rubberboot van de douane naast ons  – en ook met 
flinke vaart en imponerend gedrag tegen ons aan - 
varen en informeerde waar we vandaan kwamen en of 
er bijzondere zaken aan boord waren…….   
De douaniers kondigden aan, dat ze wellicht later in de 
haven van Vlieland nog bij ons aan boord zouden 
komen voor nader onderzoek. 
Kort daarvoor had Sjoerd nog gezegd, dat hij 
gedurende al hun zeereizen nooit door de douane of 
de marine was aangehouden… 
Maar kennelijk hadden we toch een betrouwbare 
indruk gemaakt, want we hebben hen later niet meer 
gezien. 
Tegen 20.45 uur meerden we af in de erg volle 
jachthaven van Vlieland. Sinds ons vertrek uit 
Haugesund waren er 77 uren verstreken en hadden 
we zo’n 390 mijl afgelegd. Voor zo’n klein scheepje 
bepaald geen slechte prestatie! 
 
Vervolgens werd er vrijdag en zaterdag via 
Kornwerderzand en Enkhuizen terug gevaren naar de 
voor de Cassiopeia zo bekende haven de Nadorst. 
Daar werd de bemanning liefdevol verwelkomd. Hóe 
dat plaatsvond, houden we lekker voor ons zelf.  
Dat valt onder de privacy! 
 
Hans de Graad. 
 

 
 

VAREN MET “ DE KNOOP “ EN DE 
CLIENTEN VAN DE 
         “ J.B. VAN DE BENT STICHTING” 
Uit HASSELT. 
Wij hadden ons via de ALV van de Nadorst aangemeld  
om met de cliënten van de stichting een dagje te gaan 
varen. 
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Ja,  en zaterdag 18 september was die dag 
aangebroken. Na een spannende week van 
weersverwachtingen kijken en luisteren naar het 
uitgebreide weerbericht hadden wij het idee,  het kan 
doorgaan. 
 
Maar voor ons leken was dit een spannende tijd want 
wat kun je verwachten. Je krijgt een cliënt en een 
begeleider toegewezen. Dus ga je je best doen en 
lekkere dingen kopen en met spanning wachten op de 
inscheping. 
 
Na diverse mailtjes wist iedereen dat er om 9 uur 
palaver werd gehouden. en daarna de inscheping 
werd geregeld. Via de marifoon werd onderling contact 
gehouden. 
 
Het regende toen  alle cliënten en begeleiders op de 
fiets, auto en rolstoelen  aankwamen maar het 
enthousiasme straalde van de mensen af en iedereen 
zorgde dat de juiste mensen op de juiste boten werden 
geïnstalleerd. 
 

 
 
Nadat  iedereen geïnstalleerd was konden we 
vertrekken en kon de tocht  beginnen en varen we  
met 9 Boten met cliënten,  begeleiders en bemanning 
om 10 uur op weg naar Vollenhove. 
 
Onderweg zorgde iedere schipper voor een drankje en 
iets lekkers. 
Heel spannend was onderweg  het marifooncontact  
want dan hoorden ze iemand door de lucht praten die 
niet bij hun op de boot  aanwezig was. 
 
Door het marifooncontact konden we in konvooi door 
de brug.In Volllenhove aangekomen had de 
Havenmeester  mooie plaatsen voor ons verzorgd. 
De cliënten hadden zelf voor broodjes en drinken 
gezorgd ( ook zelf gesmeerd en belegd) en die hebben 
we op 3 Boten genuttigd. 
Daarna hebben we met iedereen nog een 
wandelingetje door Vollenhove gemaakt. 

Voordat wij weer terug gingen kregen wij een attentie 
gesponsord door ROYAL HUISMAN  dit was een 
ontzettend aardige geste. 
 
Ja en aan alles komt een eind dus ook aan het verblijf 
in Vollenhove en dan moet je met alle 9 Boten 
terugvaren  om op tijd thuis te zijn want om 5 uur zou 
er door de cliënten patat gegeten worden, en dat is 
natuurlijk ook nog een feestje. 
Alle cliënten namen afscheid van de bemanning  met 
een eigengemaakt  presentje wat ons zeer verraste  
 
Wij hebben Lennart  aan boord gehad en hebben erg 
genoten van deze dag en doen zeker volgende keer 
weer mee. 
 
Maaaaar dan maken we er een iets feestelijker tochtje 
van met bijvoorbeeld vlaggetjes aan de Boten ter 
herkenning en met alle bemanning  even napraten en 
ervaringen uitwisselen.  
 
Thea Voortman  
 
 

linde Marianne Korpershoek 
bestuurt de zeeschouw Kloek. 
 

Zaterdag 18 september 2010 werd mijn zeeschouw 
“de Kloek” ingezet voor de geplande tocht van de 
bewoners van de nieuwe locatie van de J.P. van den 
Bentstichting in Hasselt. Oorspronkelijk was het niet de 
bedoeling dat de “Kloek” zou meevaren, zij verving 
dan ook het schip van Jan Muskee, wat motor 
problemen had. Zelf moest ik wat met de bemanning 
improviseren, omdat mijn vriendin Irma andere 
verplichtingen had. Maar gelukkig was haar zus, Carla, 
bereid om als waarnemend gastvrouw en 
scheepsmaatje op te treden.  
 
Tegen 9.45 uur kwam – eerst wat angstig en 
gespannen over de steigerlopend en voortdurend 
tastend met haar rood-witte blindenstok – Marianne 
Korpershoek met haar begeleidster Renny aan boord. 
Marianne was zeer enthousiast en zelfs het feit dat het 
regende, kon bij haar de pret niet drukken. Beiden 
kregen een zeilpak en een zwemvest aangeboden en 
zaten direct als volleerde scheepsmaten aan boord.  
 
Daarna werden de meerlijnen losgemaakt en kon 
Renny de fenders binnen boord halen en vertrokken 
we! Omdat Marianne (bijna geheel) blind is, vertelden 
we steeds waar we langs voeren, wat er ging 
gebeuren etc. Mooi om te zien, dat een blinde toch zo 
kan genieten…… 
 
Ondanks het feit dat het een poosje flink regende en 
Marianne in de kajuit had kunnen schuilen, wilde zij 
daar beslist niet van weten. Zij moest het allemaal 
buiten “voelen”! 
 
Via het Zwartewater naar Zwartsluis, richting 
Genemuiden – goed op letten op de veerpont – en dan 
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via het Zwartemeer naar de brug bij de Kadoelen. Bart 
Dekker coördineerde als een heuse vlootadmiraal de 
ongestoorde doortocht van onze vloot van 9 schepen 
door de brug. 
 
Tijdens de oversteek van het Zwartemeer heb ik de 
helmstok aan Marianne toevertrouwd. Op aanwijzing 
van mij “een beetje naar je toe” en “een beetje van je 
af” stuurde zij bekwaam met behulp van mij ogen de 
boot. Natuurlijk slingerde wij in het begin een beetje, 
maar …..ik vond het opvallend hoe snel een blinde 
gaat vertrouwen op haar gevoel en dan het schip toch 
alleszins redelijk bestuurd. Voor haar vast ook een 
heel tevredenstemmend gevoel! 
Op de terugweg heeft zij dan ook een heel flink deel 
de helmstok gehanteerd! 
 

   
 
 In Vollenhove meerden we af in de jachthaven en  
werden er lekker broodjes gegeten. Ik heb begrepen, 
dat de bewoners zelf  daarin flink hadden meegewerkt. 
Ook was er nog allerlei ander lekkers. Na het eten 
werden verschillende (rolstoel)bewoners weer met 
vereende krachten van boord gehaald en maakten we 
een leuke rondwandeling door het historische 
binnenstadje. Vervolgens moest iedereen zijn/haar 
plaatsje aan boord weer in nemen en vertrokken we 
om ongeveer 14.00 uur weer naar Hasselt. 
 
Daar aangekomen werd Marianne opgewacht door 
haar ouders en haar blindengeleide hond. Een 
hartverwarmende hereniging, kennelijk had zij het 
allemaal toch erg spannend gevonden. 
Ik weet echter zeker, dat ze het erg leuk heeft 
gevonden. En….. zij is niet de enige. 
Een experiment wat voor herhaling vatbaar is. 
 
Hans de Graad, schipper zeeschouw “Kloek”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

abbatical 2010 
 
 

 
Ons plan om vanaf 1 mei met ons schip Kinderen van 
de wind door de kanalen van Frankrijk naar de 
Middellandse zee te varen viel in duigen, omdat onze 
DAF 575 niet mee wilde werken. We hadden 
temperatuur alarm tengevolge van oververhitting van 
de motor. Na wat tips van enkele monteurs opgevolgd 
te hebben en zonder enig resultaat, besloten wij de 
reis voorlopig een paar weken uit te stellen. Omdat het 
hele gebeuren toch wel veel tijd in beslag had 
genomen, besloten we de lange tocht niet te maken. 
Jammer van vele maanden voorbereiding, maar op 
een motor moet je kunnen vertrouwen. Om de kater 
enigszins wat te verzachten hebben wij een reis naar 
Malta geboekt om daar lekker van de zon te genieten. 
Daarna hebben wij een heerlijke periode aan de 
Franse zuidkust doorgebracht. Het was een reis met 
de auto. De havens van Monaco, Nice, Cannes, 
Marseille enz. hebben wij natuurlijk ook bezocht. Wie 
weet krijgen wij wel weer eens een kans om er met 
onze boot heen te gaan. De maand juli hebben wij in 
Nederland voor een groot deel op de boot 
doorgebracht, en de rest van de tijd aan het strand. 
Het was geweldig zomerweer! In die periode hebben 
wij een tocht voorbereidt voor de maanden augustus 
en september.  
 
Met de grote mast bijna plat op de boot, we konden er 
nog wel onder staan, zijn wij door Noord-Duitsland 
naar de Oostzee gevaren. De tweede mast hebben wij 
thuisgelaten. Na een paar dagen door Nederland te 
hebben gevaren met een overnachting in 
Echtenerbrug en in Grouw kwamen wij in Groningen 
aan. In de Oosterhaven naast de sluis konden wij 
overnachten om de volgende dag op tijd richting 
Delfzijl te varen. Een prima haven met voldoende 
faciliteiten. Door de zeesluizen van Delfzijl gekomen, 
zijn wij de rivier de Eems opgevaren richting 
Papenburg, met de stroom mee. Daar hebben wij in de 
jachthaven, vlak achter de zeesluis kunnen 
overnachten. Papenburg is een van de oudste 
veenkoloniën van Duitsland. Je kunt er goed fietsen en 
er is veel historisch te zien. De volgende dag zijn we 
door de sluis Herbrum gevaren, hier vaar je van een 
vrij stomende getijrivier op een gekanaliseerde rivier 
het Dortmund-Eemskanaal.  
 
Daarna volgen de sluizen van Bollingerfahr en van 
Dörpen. Vlak na de sluis links ligt een kleine haven 
met ook voldoende faciliteiten. Het Kustenkanaal 
vormt de verbinding tussen het Dortmund-Eemskanaal 
bij Dorpen en het riviertje de Hunte bij Oldenburg, dat 
uiteindelijk in de rivier de Weser uitmondt. De 
doorvaarthoogte is 4,5 meter en de kanten zijn bebost. 
Voor de sluis van Oldenburg, een universiteitsstad, 
mag de pleziervaart overnachten.  
 

S 

NB. Na deze tocht zijn er door een aantal leden mooie  
suggesties gedaan ter verbetering en leerpunten voor 
de volgende keer. Waar ik erg blij mee ben en waar we 
ons voordeel mee kunnen doen.  Ik zal die presenteren 
op de AVL van 21 maart 2010 in Berkum Samen met 
een aantal mooie foto’s.  Het mag duidelijk zijn dat alle 
bewoners en hun begeleiders een geweldige dag 
hebben gehad en graag volgend jaar weer willen varen 
met ons. Ook de schippers vonden het een mooie dag.  
Dus noteer vast in je agenda  

Zaterdag 27 augustus 2011   
Ad Akkerman, schipper  WauqWauw   
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Erg plezierig is het restaurant aan de overkant van het 
kanaal naast de sluis. Na de sluis vaar je de rivier de 
Hunte op, op deze rivier zijn twee droogvallende 
getijhavens op loopafstand van het centrum. Na de 
sluis van Oldenburg ga je met afgaand tij de Hunte 
over en kom je op de rivier de Weser. Op de Weser zie 
je aan één kant industrie en aan de andere kant 
kilometers strand. Aan het einde van de rivier de 
Weser ligt de havenstad Bremerhaven. In 
Bremerhaven heb je verschillende overnachtings 
mogelijkheden. Op de heenweg zijn wij achter de 
zeesluizen gaan liggen in een verenigingshaven. Op 
de terugweg hebben we op het droogvallende riviertje 
de Geeste gelegen. Een bezoek aan het centrum valt 
nogal tegen, echter de museum haven met onder 
andere een U-boot die je kunt bezichtigen is zeker de 
moeite waard. 
Bremerhaven geeft toegang tot het Duitse wad en tot 
het getijde riviertje de Geeste. Dit riviertje slingert 
dwars door de stad. De Geeste eindigt na een drietal 
kilometers bij de tijkering Bremerhaven, het getij 
eindigt hier. Daarna gaat hij via het Bederkesa-
Geestekanaal over in het Hadelnerkanaal. Het 
Hadelnerkanaal komt bij Otterndorf uit in de rivier de 
Elbe. De Schifffahrdsweg Elbe-Weser slingert zich 
door een prachtig afwisselend heide-en 
moeraslandschap, hier hebben wij veel roofvogels, 
herten en zilverreigers gezien. De bruggen worden 
alsmaar lager totdat uiteindelijk de gevreesde 
spoorbrug opdoemt met een doorvaarthoogte van 
tussen de 2.50 en 2.70 meter. In ons geval kon nadat 
de mast geheel plat was gelegd nog een hand tussen 
de bovenkant van de mast en de onderkant van de 
spoorbrug. Dit was voor ons een cruciaal punt want 
konden wij er niet onderdoor dan waren er drie 
alternatieven: 1. Terug naar huis. 2 Via Bremerhaven 
over zee naar Cuxhaven of 3. Over de Weser naar het 
zuiden naar het Mittellandkanaal, om vervolgens bij 
Lubeck de Oostzee op te varen.   

 

 

 

 
 

 

 
 
Gelukkig konden wij wel onder de spoorbrug door. De 
Schifffahrdsweg Elbe-Weser eindigt bij het dorpje 
Otterndorf. Na Otterndorf vaar je de Elbe op. Een 
probleem was dat bij Otterndorf een zeer lage dijk 
doorgang is naar de rivier de Elbe waar wij alleen 
tussen 2 uur voor en 2 uur na laag water door konden 
varen. Otterndorf heeft een droogvallende haven, en 
omdat wij de haven niet in konden varen, moesten wij 
doorvaren  naar Brunsbuttel, tegen de stroom in. 

Gelukkig is dit maar 18 kilometer, maar met 6 tot 8 
kilometer per uur tegen stroom  toch nog wel een tocht 
van 3 uur. Vanaf de Elbe vaar je bij Brunsbuttel op het 
Noord-Oostzeekanaal of Kielerkanaal. Direct achter de 
Zeesluizen is een kleine haven direct bij het centrum 
en winkels, erg handig om inkopen te doen. De 
zeeschepen die vanaf de Elbe komen, varen dag en 
nacht op enkele meters langs deze haven, dit is 
vanwege de verlichting van de schepen vooral ’s 
avonds een mooi gezicht. Vanaf Brunsbuttel zijn we in 
twee etappen, met een tussenstop in Rendsburg, 
doorgevaren naar de sluis van Holtenau.  
 
In Kiel hebben we een haven opgezocht en de mast 
overeind gezet. Uiteindelijk zijn we vijf dagen in Kiel 
gebleven, in deze periode zijn onze dochters Kyra en 
Emma, voor een paar dagen met de auto uit Zwolle 
overgekomen.  
Nadat onze dochters weer naar huis zijn gegaan 
hebben we vijf weken in Denemarken op de Oostzee 
gezeild.  
 

 
 
 
Op de terugweg hebben we dezelfde route genomen. 
Voor diegenen die deze tocht ook willen maken 
adviseren wij gebruik te maken van de vaarwijzer 
Noord-Duitse binnenwateren van uitgeverij Hollandia. 
Hierin wordt deze tocht uitvoerig beschreven. 
Onze ervaring met deze tocht is dat met name de 
rivieren voor verrassingen kunnen zorgen, je hebt te 
maken met stevige stroming en tij. De tijdstippen 
waarop het tij valt, komen niet altijd even goed uit. 
Daarnaast moet je rekening houden met wind tegen 
stroom, dit kan zelfs op een relatief smalle rivier als de 
Eems voor steile en hoge golven zorgen waar wij met 
onze boot met 120Pk motor zelfs met 6 km stroom 
mee niet tegenin komen. Houdt indien je kiest voor de 
route die wij genomen hebben rekening met een 
diepgang van +/- 1.50 Mtr en een doorvaarthoogte van 
2.50 - 2.70 Mtr.   
Afgezien van bovengenoemde zaken is deze tocht (als 
je er tijd voor hebt) zeer de moeite waard door de 
prachtige omgeving en mooie dorpen en steden en 
volgens ons een goed alternatief voor de oversteek 
door de Duitse bocht. 
Wij hebben de tocht Hasselt-Kiel op ons gemak in 10 
dagen afgelegd. Op basis van het aantal vaaruren zou 
je de tocht als het tij meezit en met een beetje geluk in 
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5 á 6 dagen kunnen doen. Leg je je boot in het 
weekend voorafgaand aan je vakantie in Groningen of 
Delfzijl neer, dan is het wellicht in 4 á 5 dagen te doen. 
Wij gaan dit zeker een keer proberen. 
Hasselt – Kiel is in totaal 502 Km (GPS). Voor deze 
afstand hebben wij 62 motoruren gemaakt. 
 
Joyce&Henk Fikkert 
Kinderen van de Wind  
 
 
 
 

an Time Out naar Mistress 
 
Wind en regen, het zit soms mee maar ook 
soms tegen…… 

 
Dag allemaal, nu de meeste bootjes weer op de kant 
staan en het tijd wordt voor sint en santaclaus is er ook 
ff tijd om even terug te blikken op een bewogen jaar. 
 
Vrij plotseling konden wij onze Finngulf verkopen, het 
schip had al eens te koop gestaan maar in 
komkommertijd wil het naar mijn idee toch niet zo 
vlotten. Op de een of andere site is de boot toch nog 
blijven staan ondanks dat wij het schip niet meer in de 
verkoop hadden staan. Een wel zeer vasthoud Duits 
echtpaar wilde toch de boot kopen en zodoende 
hebben wij het schip toch verkocht 
 
Dan begin je met de zoektocht naar wat anders, 
ideeën over hoe en wat zijn er wel maar het zal toch 
ook een hele zoektocht worden om zoveel mogelijk 
aan je wensen tegemoet te komen. Naar veel zoeken 
en uitpluizen zijn wij uiteindelijk uitgekomen op de 
aanschaf van een Diva 35. Ook dit schip is in de 
Nederlandse wateren dun gezaaid. Bijkomstigheid 
echter was dat de boot in Aalborg, Denemarken lag. 
Op zich was dit dan ook een prima gelegenheid om de 
vakantie zo te plannen dat wij 3 weken de tijd hadden 
om van Aalborg naar Hasselt te varen. Een mooie 
gelegenheid om al zeilend van de kop van 
Denemarken naar Hasselt te zeilen. 
 
De zomer was mooi, te mooi eigenlijk in juli. Al puffend 
in de achtertuin maakte ik mij soms een beetje 
ongerust over al dat mooie weer want dat houd ook 
een keer op..Wij hadden de kop al op Aalborg staan 
en verheugen ons op de vakantie. De vakantie viel in 
de laatste 3 weken van augustus.  
 
Eindelijk…..vakantie  !!!!  Op naar Aalborg. Een 
stationwagen helemaal afgeladen met bootspullen, 
kleding, slaapzakken, uitrusting, keukenspullen 
boodschappen en ook nog 3 inzittenden, de auto puilt 
uit en nog kon alles niet mee.  Na een kleine 9 uur 
rijden dan eindelijk in Aalborg.  Hier nemen wij de 
laatste zaken nog door met de (vorige) eigenaar en 
naar een paar uur zijn wij zover dat wij de boel kunnen 
inpakken aan boord. Wel onwennig want naar 11 jaar 
in de Finngulf te hebben gevaren is dit toch weer heel 
anders en zijn er geen automatismen aanwezig. Maar 

goed, we hebben 3 weken en willen het rustig aan 
doen. 
  
De weergoden hadden met ons verzoek om het rustig 
aan te doen  toch wat anders in de gedachten. De 
zondag verliep nog droog  maar de wind nam al wat 
toe en de temperaturen gingen al een paar garaadjes 
naar beneden. Toch nog kans gezien om met behulp 
van onze Deense buren, die zo vriendelijk waren om 
mij in de mast te trekken, de boot te voorzien van 
lazyjacks. Zo, dat was de eerste klus. Verder hebben 
wij ons druk gemaakt om de boot verder in te pakken  
Wij hadden de bedoeling om op de maandag naar 
Halst toe te varen en zo lekker rustig de Limfjord uit te 
zeilen. Nou dat viel dus tegen…..windje 6 en pal 
tegen. En om nu gelijk het eerste stuk in smal 
vaarwater te kruisen daar hadden we ook geen trek in, 
dan maar op de motor het is maar 4 uurtjes. De 
Limfjord richting Hals wordt wat vlak en het eerste stuk  
bij Aalborg doet wat industrieel aan later wordt het wat 
landelijker. Halst is ook een prima uitvalsbasis om van 
daaruit de Aalborgerbocht over te steken richting 
Grena, een tocht van ongeveer 60 mijl. 
 
 
Van Halst naar Grena…….De weersvoorspellingen 
waren redelijk, zoals het er naar uitzag zou alles te 
bezeilen zijn en de wind zou blijven hangen bij 5bft 
later op de dag.   Dit zou dan de eerste toch op de 
zeiltjes worden, de koffiekan gevuld de broodjes 
gesmeerd de kaarten goed doorgenomen, kortom we 
zijn er klaar voor. Tegen 8-ten de touwen los en 
wegwezen, op naar Grena. Tot in de loop van de 
middag was alles nog prima. De boot zeilt goed. Maar 
daar was ik al achter naar onze proefvaart van een 
maandje of 2 geleden. De weersvoorspelling liet nu 
alweer een ander bericht zien dan s,ochtends…de 
windt zou krimpen en toenemen tot 6 met buien…ja 
leuk hoor, dat was niet de afspraak. Het kwam er dus 
op neer dat wij s,avonds tegen 10-en pas in Grena 
aankwamen in de stromende regen, de laatste 20 mijl 
moest er gekruist worden. En  om s,avonds in donker 
met aanlandige wind 6-bft het havengat te vinden is 
niet echt leuk vooral omdat je er vreemd bent.  Toch 
nog een box gevonden en maar een borrel genomen 
op de afloop. Morgen zien we wel weer verder. Toch 
nog een probleem, de septictank is vol, niks erg 
natuurlijk maar wel heeeeel vervelend als je dat ding 
niet leeg kunt krijgen. Volgens Sven was ie leeg, maar 
daar geloof ik niet in omdat wij bijna geen gebruik 
hebben gemaakt van het toilet. Wat ik ook probeerde, 
die tank bleef vol…shitterde shit, shit nog an toe, 
zowel letterlijk als figuurlijk. Dit probleempje heeft gelijk 
invloed op onze route door Denemarken, wij moeten 
op zoek naar een jachthaven met een poepslurper. De 
dichtstbijzijnde jachthaven met poepslurper op de 
route was Oer, dus wat doe je dan als je in de stront 
zit, jawel, we gaan naar Oer. Dus na het ontbijt op 
naar Oer, stik in de wind veel regen en weer windje 5, 
noot breekt wet en zodoende slaan wij sightseeing in 
Grena maar over.  Het tochtje naar Oer verloopt 
voorspoedig en in de buitenhaven ook de poepslurper 
gevonden. We gaan het proberen, inmiddels was onze 

v 



10 

 

lieve heer begonnen met het volledig openzetten van 
zijn sluizen. Het leek wel of er meer regen van boven 
viel dan dat er water onder de kiel zat. Eindelijk, na 
een uur prutsen was de tank, volgens de meter, half 
leeg, tank half leeg en wij inmiddels sacherijnig en tot 
op het hemt toe nat. Wordt het hier is een keertje 
droog!!!!! Ook nu regent het gestaag door en dat 
nodigt niet uit om lekker te wandelen en de buurt te 
verkennen dus blijven we maar aan boord , kachel 
aan, borrel en boek, ach het leven is zo slecht nog 
niet…….maar toch zit mij die stronttank niet 
lekker…….weer prutsen…..de elektrische pomp doet 
het…is de afvoer verstopt ??? Slangen overzetten en 
direct lozen op buitenwater das de beste oplossing. 
Even de huiddoorvoer dicht, tank afsluiten en klaar 
ben ik….niet dus, de huiddoorvoer krijg ik niet dicht 
naar mijn idee, dus ook dit plan valt in duigen en dat 
betekend dus dat dit (probleem) ons de hele vakantie 
zal achtervolgen. Van poepslurper naar poepslurper 
zal ik maar zeggen. 
 
Van Grena naar  Ebeltoft 
 
We wennen eraan, weer de wind uit de verkeerde 
hoek en weer stijf aan de wind varen en weer windje 5, 
en zo ziet het er de eerste 4 dagen naar uit. Een 
actieve depressie blijft in de buurt liggen en slingert het 
ene naar het andere front over ons heen met de 
daarbij behorende wind en nattigheid. De wind blijft uit 
de zuidhoek komen en das nu net waar wij heen 
willen. Ebeltoft is een leuke plaats. Ook hier weer de 
karakteristieke vakantie huisjes in allerlei kleuren , 
keurig op een rij langs de haven. Dit zie je veel in 
Denemarken, kleurrijke huisjes.  De dag erop hadden 
wij eindelijk is een keer goed weer en geen wind 
tegen, met een mooie bakstag wind zetten wij koers 
naar Fredericia. Het regent natuurlijk wel zo nu en dan 
maar later op de dag klaart het weer op en in de 
namiddag komen begroeten wij de zon. Het haventje 
ligt op een mooie locatie, verscholen tussen een 
parkachtig landschap doet alles heel vriendelijk aan. 
De Denen zijn over het algemeen heel vriendelijk en 
behulpzaam. Voordeel is ook dat ze stuk voor stuk 
Engels kunnen want mijn Deens slaat echt nergens op 
en hun Nederlands trouwens ook niet.  
 
De volgende dag stond Sonderborg op het 
programma. Nadat de touwen los waren moest de 
motor erbij aan, geen wind. Het eerste stuk van 
Fredericia naar Sonderborg voeren wij door de Kleine 
Belt. Heel mooi om te varen, windstil en wij konden de 
vele vinnen boven het water zien komen van de 
bruinvissen en tuimelaars. Echt dichtbij de boot zaten 
ze niet maar je kon de vissen toch mooi zien 
bovenkomen. Dit hadden wij al meer gezien maar het 
blijft toch elke keer weer een mooi moment om mee te 
maken. In Sonderborg parkeerden wij de boot in de 
jachthaven, de stadskade was al afgeladen en wij 
hadden geen zin om 5 dik te gaan liggen. Sonderborg 
is een mooie stad met mooie gebouwen leuke huisjes. 
Het was het zondag en was er verder niet veel te 
doen. Ook waren wij niet van plan om lang te blijven 
liggen. Omdat wij de tijd wilden nemen om door de 

Duitse bocht te komen hadden wij ons toch wat druk 
opgelegd. De volgende ochtend richting Kiel. Ook nu 
kon er eindelijk weer eens normaal gezeild worden en 
het werd dan ook een mooi tocht in goede 
weersomstandigheden. s,Avonds meerden wij af, pal 
voor de sluizen die de toegang geven tot het 
Kielerkanaal. En ook nu kregen wij weer een enorme 
plensbui over ons heer onweer met windstoten. Ach ja, 
het was al bijna een dag droog. Na het ontbijt en het 
betalen van hat kanaalgeld schutten wij door om over 
het Kielerkanaal te gaan. Wij wilden het in 2 stukken 
doen, halverwege lag Flensburg en daar wilden wij ook 
eens een kijkje nemen. Nou, Flensburg hebben wij 
maar omgedoopt in “Plensburg” tjonge jonge wat een 
regen, zelf de havenmeester klaagde steen en been 
want ze hadden het de laatste 2 weken nog nooit zo 
nat gehad……tja, vertel ons wat, wij weten er alles van 
inmiddels. Nadat wij Plensburg verlaten hadden 
kregen wij weer zowaar een droge mooie dag. Het 2-
de gedeelte van het Kielerkanaal is mooi maar na een 
uurtje of 4 heb ik het ook wel gezien. In Holtenau was 
het haventje nagenoeg leeg, een teken dat het dus 
een prima dag was geweest om door te varen naar 
Cuxhaven of waar dan ook. Eenmaal op de plek blijft 
het toch altijd weer een belevenis om de zeeschepen 
langs je heen te zien komen op een paar meter 
afstand van de steigers van het haventje. 
 

 
 
Vooral s,avonds lijkt het wel kermis, vooral als er ook 
nog een cruiseschepen langskomen. Mooi om te zien. 
De weerverwachting zag er niet best uit, de eerste 
dagen veel wind uit de verkeerde hoek, west 6. Dus 
een rustdag. Nu krijg je weer te maken met wind en tij. 
Het wordt dus zoeken naar een “weergat”.  Degene die 
wel vaker door de Duitse Bocht zijn gevaren weten wat 
dit betekend. Als de wind verkeerd zit dan moet je 
afwachten wanneer het wel kan. Na 2 dagen zijn wij 
zover dat het kan. Het is niet ver naar Cuxhaven maar 
het kan nog net qua wind een dikke 5, stroom mee 
maar wel wind tegen dus al stuiterend samen met een 
hele kudde bootjes, hup de Elbe af. Blijkbaar dachten 
er meer zo over om deze dag te pakken.  In Cuxhaven 
zijn we ook een dag gebleven omdat we niet weg 
konden vanwege de wind.  Die dag erop zou het 
kunnen om door te gaan naar Nordeney. Steeds de 
weersberichten in de gaten gehouden tot op het 
laatste moment aan toe. Nordeney kan, zw tot west 4  
later toenemend 5. Tegen 9 uur de touwen los en gaan 
met die banaan. Een mooie tocht, wel weer aan de 
wind maar het kan. s,Avonds op Nordeney 
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aangekomen, wel een beetje moe maar weer een stap 
dichterbij. De dag erop stond Lauwersoog gepland, en 
ook nu zou het er weer om spannen, doe we het of 
niet! De voorspelling was weer west 5 later 6 bft. Weer 
wind tegen, maar de dagen erop zag het er veel 
ongunstiger uit. Zouden wij niet gaan dan zouden we 
zeker nog 5 dagen vast zitten op Nordeney. 
 

 
 
 
Het weersbericht van die ochtend gaf de doorslag, we 
gaan. Het wordt vervelend maar het kan wel volgens 
mij. West 5 later 6.  Het eerste stuk ging nog best, aan 
de wind dat wel maar het verliep voorspoedig. 
Naarmate de dag vorderde nam de wind toe. Omdat 
de wind toch wat meer naar het zw. ging moesten wij 
het laatste stuk boven Schier gaan kruisen inmiddels 
was de wind toegenomen tot dik 6 met een enkele 
uitschieter naar 7. Om de geul op te pakken naar 
Lauwers moesten wij tot boven Ameland doorkruisen. 
Je kunt kort boven Schier door, maar gezien de 
diepgang van de boot en golfhoogte is dit geen optie. 
We waren na aankomst in Lauwers kapot, de laatste 
20 mijl kruisen, rommelige zee en bakken water over. 
Het was inderdaad vervelend zoals ik al verwachtte. 
Bertha was voorlopig helemaal genezen van de zee en 
ik had het ook wel gehad.  
We zijn de dag erop doorgevaren via de staande 
mastroute naar Harlingen. Hier hebben wij nog 3 
dagen gelegen met windkracht 8 !!!!  Zelfs Texel was 
geen optie meer. 
 
Omdat de finish van de 24 uurs samenviel met het 
laatste weekend van onze vakantie leek het mij eens 
mooi om de finish is mee te maken op de wal ipv. op 
de boot. Al jaren doen Henk, Bennie en ik mee. Dit 
jaar moest ik verstek laten gaan. In Medemblik hadden 
wij al een mooie plek gevonden. Het is altijd weer een 
belevenis om al die boten op zaterdagavond binnen te 
zien komen. Ook nu gooiden de weersgoden roet in 
het eten. Het weekend zou buiig worden met veel 
wind, onweer en windstoten en op zondag windje 
6…… 
 
We keken elkaar aan en we voelden allebei hetzelfde, 
we gaan helemaal geen finish meer bekijken we gaan 
naar huis, we zijn het zat. 
 
Conclusie van deze vakantie was dat, 
 
Denmarken is een schitterend land om te zien en het 
is vreselijk mooi om er te zeilen. Planty havens, altijd 

uitwijkmogelijkheden, vriendelijke mensen. Het is een 
aanbeveling maar eigenlijk is 3 weken te kort. Je moet 
de tijd nemen en ook het geluk hebben dat je tijdig 
door de Duitse Bocht kunt komen en daar zit um de 
bottelnek…..die Duitse Bocht……Al die tijd heb ik het 
gevoel gehad dat het ook wel eens tegen zou kunnen 
gaan zitten met de wind.  Weerperiodes heb je vaak 
voor een wat langere tijd. Eind juni en juli waren heel 
stabiel en mooi, augustus was fris en winderig met 
veel neerslag. 
Al met al hebben wij er 21 dagen over kunnen doen 
om van Aalborg naar Hasselt te komen. Qua afstand is 
het ongeveer 470 mijl, wij hebben  bijna 800 mijl 
gevaren. Dit geeft al aan dat wij bijna alles hebben 
moeten kruisen. We hebben 17 dagen regenachtig 
weer gehad 1 windstille dag en 3 stormdagen. O ja, 
wel 1 dag heb ik in de korte broek rondgelopen en 
verder hebben wij het regenpak aangehad. Volgend 
jaar gaan we niet naar Denemarken dat is zeker.  
Wij hadden gewoon pech met het weer. Daarbij lag de 
route vast, Aalborg-Hasselt en dat geeft dan ook 
weinig mogelijkheden om je vaarbestemming aan te 
passen evenals je route. We hadden bijna altijd wind 
tegen. Tegenwind is op zich niet zo vervelend maar 
met je vakantie heb je liever de wind mee. Ook loop je 
met de vakantie liever in je korte broek dan dat je elke 
dag je zeilpak aan hebt.  
 
Martin en Bertha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 

Let op !! de Nieuwjaarsreceptie is dit 
jaar op zondagmiddag  
 
2 Januari 2011 aanvang 14.00 uur  
In Theehuis de Agnietenberg te 
Zwolle 
 

 
 
 
AVL is op 21 maart 2011  
Inloop 19.30 uur    Aanvang 20.00 uur  
 
Vergeet je @mailadres niet te sturen 
naar  degraad@planet.nl 


