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Reisverslag Noorwegen 2009

Reis naar Zuid-Noorwegen. 

Telemark kanaal en Oslofjord met Oslo.

Periode mei - augustus 2009

Reis gemaakt door:  Bep en Cor van den Berg, samen met Golden Retriever Britt
Motorjacht: Thister, SK 140.
Afmeting: 12 m x 4,10 m x 1 m

Voorbereiding
We zijn in een vroeg stadium begonnen met het voorbereiden van de reis. Eerst hebben we uitgezocht naar welk 
gebied we willen gaan en daarna de kaarten en boeken aangeschaft.

Ook voor het importeren van onze hond is navraag gedaan wat de eisen zijn en het bleek dat het bloedonderzoek 
van 2004 van de reis naar Zweden nog geldig was, indien de vereiste inentingen voor Rabies daaropvolgend 
gegeven waren. Wel moet in Denemarken en Zweden nog een veterinair onderzoek gedaan worden en er moet nog 
een wormkuur gegeven worden. Bovendien binnen 7 dagen na binnenkomst in Noorwegen moet er weer een 
wormkuur gegeven worden.

Omdat het weer van grote invloed kan zijn en we mogelijk niet tot Zuid-Noorwegen zouden komen, hebben we een 
alternatief in de voorbereiding meegenomen. Dit is het Lymfjord geworden. Dit fjord loopt van Hals naar Thyborøn 
aan de Noordzeekant van Jutland.

De reddingsmiddelen aan boord zijn opblaasbare zwemvesten, hoefijzerboeien, zwemvest voor de hond, set 
noodseinen, en de bijboot.

Voor onze reizen naar Denemarken en Zweden hadden we voldoende voorraad bier, wijn en sterke drank 
meegenomen. Noorwegen is geen lid van de EU en er mag maar een beperkte hoeveelheid drank ingevoerd 
worden. Ook moet er in de eerste haven van Noorwegen ingeklaard worden.

Zeekaarten en reisboeken.
Voor de reis naar Noorwegen zijn er diverse kaarten en boeken nodig:

Boeken: Vaarwijzer Scandinavië en de Oostzee
Törnführer  Dänemark van Jan Werner (2 delen) 
Vom Rhein zur Nord und Ostsee
ANWB Goud Denemarken (toeristische gids)
Zweden:  Naturhäfen und Ankerplätze West-Schweden

Lokale gidsen:Sejlerens Marina Guide 1 – 4

Nederland: Binnenlandse kaarten (ANWB)
1800-serie Waddenzee Oost i.v.m  Ems 

Duitsland: Voor het Noordelijke binnenwater hebben wij gebruik gemaakt van het boek Vom Rhein zur Nord 
und Ostsee.
Sportschiffahrtskarten Binnen 4. die Elbe und Kanalverbindungen.

Denemarken: Denemarken Serie 1
Denemarken Serie 2
Denemarken Serie 3
Lymfjord

Zweden: Sportbootkaart 5 Westkust 

Noorwegen: Sportbootkaart A, B en C
Telemark kanaal

Weerberichten en getij.
Omdat het weer grote parten speelt (zeker voor de Oostzee en het Kattegat en Skagerrak) is als voorbereiding een 
lijst gemaakt van de weersvoorspellingen die via de marifoon uitgezonden worden. Het is een lijst die in de 
voorbereiding wellicht niet geheel compleet is, maar deze lijst kan ter plaatse nog verder uitgebreid worden.
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Reparatie en Reservedelen:
Om voorbereid te zijn op mogelijke reparatie hebben we de volgende reservedelen aan boord:
V-snaren
Gloeibougies 
Koelwaterslangen
Slangklemmen in diverse maten
Brandstof filters, zowel grof als fijn
Oliefilters
Grootverpakking 18 kg schroefassen vet
Extra vetnippels voor de schroefas en vetpompslang voor deze schuifnippels
Voldoende olie om een keer te verversen en bij te vullen. (reisduur is ca 400 draaiuren)
Batterijen
Reserve lampen
Extra set membramen en kleppen voor toiletpomp, vuilwaterpomp etc., 
Extra landvasten, ook extra lange lijnen i.v.m. de sluizen ca 30 m

Route overzicht.

Heenreis

Deel 1. Nederland
Vanuit Ooltgensplaat via Hollands Diep, Nieuwe Merwede, Merwedekanaal, Amsterdam-Rijn-Kanaal, Randmeren, 
kop van Overijssel en de Friese Wateren naar Sneek i.v.m. vervangen van de kuiptent.
Via Prinses Margriet Kanaal, van Starkenborgh kanaal en Eemskanaal naar Delfzijl.

Deel 2. Duitsland
Vanuit Delfzijl naar de Ems, Küstenkanal tot Oldenburg, Untere Hunte naar Elsfeth, Unterweser naar Bremerhaven, 
Schifffahrtsweg Elbe – Weser (Geeste) naar Otterndorf, UnterElbe naar Brunsbüttel, Nord-Ostsee-Kanaal naar 
Holtenau, Kieler Hafen naar Laboe, 

Deel 3. Denemarken
Kieler Förde en Kieler Bucht naar Sønderborg, Als Sund, Als Fjord, Kleine Belt, Kattegat.
Langs de kust van Jutland verder naar het Noorden tot aan Grenå. Het Kattegat overgestoken en het eiland Anholt 
over bakboord gehouden en verder over het Kattegat naar Glommen in Zweden. 

Deel 4. Zweden
Langs de kust van Zweden naar het Noorden gevaren, naar het Scherengebied bij Göteborg. 
Door het scheren gebied (Archipel) gevaren naar het Noorden en om zo min mogelijk open zee te varen, ten Oosten 
van het eiland Tjörn langs.
Aan de landzijde langs het grote eiland Orust en binnendoor naar Lysekil. Steeds verder naar het Noorden door het 
Sotekanaal en de Hamburgsund. Daarna via de buiten scheren voorbij Strømstad naar Skjearhollen in Noorwegen.

Deel 5. Noorwegen
Van Skjearhollen de Oslofjord overgestoken naar Verdens Ende. Langs de Zuidkust van Noorwegen verder naar het 
Westen door een gebied met allemaal eilandjes en stenen onder water. Voorbij de Larvik Fjorden de 
Langesundsfjorden in gevaren. Via Brevik naar Skien, de ingang van het Telemark kanaal. Na 2 sluistrappen 
doorgevaren naar Ulefoss. Aangekomen op 15 juni en de sluizen van de rest van het Telemark kanaal gaan pas op 
19 juni open. Daarom naar Notodden gevaren. Terug naar Ulefoss voor de rest van het Telemark kanaal naar Dalen. 
Retour van Dalen naar Skien wat weer het einde / begin van het Telemark kanaal is. 
Via de Zuid-kust van Noorwegen naar de Oslofjord en langs de Westkant van de fjord naar Oslo gevaren.

Terugreis

Deel 6. Noorwegen
Vanuit Oslo via de Oostkant van de Oslofjord naar het Zuiden gevaren. Door het Noorse Scherengebied tot aan 
Skjearhollen. Hier weer overgestoken naar Zweden

Deel 7. Zweden
Door het scherengebied gevaren via de diverse Sunds en soms over open zee door een heel mooi gedeelte van 
Zweden. Door de Hamburgsund en Sotekanaal, langs Lysekil en achter de grote eilanden Orust en Tjörn gevaren 
tot de eilanden groepen bij Göteborg.
Vanaf de Scheren bij Göteborg langs de Westkust naar het zuiden. Waar mogelijk gebruik gemaakt van eilanden om 
achter langs te varen. 
Via Torekov langs kaap Kullen naar de Sund Nord.
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Deel 8. Denemarken
Door de Sund Nord naar Helsingør en verder naar het Zuiden langs Kopenhagen naar de Køge Bugt. Verder door 
de Fakse Bugt langs Kalvehave en Vordingborg naar het Smålands Farvandet (Vaarwater). In verband met de 
weersomstandigheden ten Zuiden en Zuidoosten van de eilanden Femø en Fejø langs naar Lolland.

In verband met de sterke Westelijke wind voor de komende periode gekozen om nog niet over te steken naar Kiel 
maar voor de route naar het Westen naar de Oostkust van Schleswig en dan langs de kust naar het Zuiden.

Van Lolland naar de Grote Belt en aan den Noordzijde om Langeland heen. Naar de Svendburg Sund en langs het 
eiland Avernakø naar de Kleine Belt. Langs de kust van Schleswig naar het Zuiden langs Schleimunde.

Deel 9. Duitsland 
Door de Kieler Bucht en de Kieler Forde naar het sluizencomplex van Holtenau en door het Nord-Ostsee-Kanaal 
naar Brunsbüttel. Over de UnterElbe naar Otterndorf en daar de Schifffahrtsweg Elbe – Weser (Geeste) opgegaan. 
Via Bremerhaven naar Elsfleth voor de Untere Hunte naar Oldenburg. Dan het Küstenkanal en de Ems naar Delfzijl.

Deel 10. Nederland
Vanuit Delfzijl naar het Eemskanaal, overgaand in het van Starkenborgh kanaal en Prinses Margriet Kanaal tot aan 
het gebied van de Oude Venen. Hier nog wat op de Friese wateren gevaren op weg naar de zeilmaker voor de 
laatste controle van de kuiptent.
Vanuit Friesland via de Kalenbergergracht door de kop van Overijssel, naar de Randmeren, bij Muiden de Vecht op 
tot Maarssen en via het Amsterdam – Rijnkanaal naar het Merwedekanaal. Bij Gorinchem de Merwede op en via de 
Nieuwe Merwede, Hollands Diep, Volkerak, Krammer sluizen en Grevelingen sluis naar de Grevelingen en Ouddorp 
om alle vakantiespullen uit te laden. 

Kosten van liggeld en brandstof.
De havengelden in Skandinavie liggen op een voor ons ongekend hoog niveau, daarom een overzicht van de 
gemaakte kosten aan haven gelden en diesel en het verbruik. 
Hierbij rekening houden dat er in het voorseizoen niet altijd een havenmeester langs kwam en we ook vaak 
gratis gelegen hebben. 
In Noorwegen is de diesel lichtgeel gekleurd en belasting vrij. Daarom moeten de brandstofnota’s bewaard blijven 
om eventueel aan de Douane te kunnen bewijzen dat er in Noorwegen getankt is.

Totaal aantal draaiuren: 378
Totaal aantal km gevaren: 4041  
Verbruik diesel totaal: 2485
Verbruik diesel per uur en per km: 6,57 / 0,61
Kosten diesel: 2778

Landen: Aantal dagen: Liggeld:
Nederland 30 131 Marekrite en zeilmaker
Duitsland 19 288 Inclusief sluisgeld
Denemarken 18 325
Zweden 16 267
Noorwegen 27 631 Inclusief kosten Telemark kanaal.
Totaal liggeld: 110           1.642

Totale kosten exclusief kosten van levensonderhoud: Euro 4419

De Reis.
Deel 1. Nederland

Maandag 4 mei.
Eerst hebben we de laatste proviand uit de vriezer en koelkast aan boord gebracht. Daarna de auto weer 
teruggebracht naar Ouddorp en door een vriend weer naar Ooltgensplaat gebracht. Eindelijk konden we om half een 
vertrekken en we zijn doorgevaren tot de ligplaats bij de bocht bij Arkel waar we om half zeven afgemeerd lagen.

Dinsdag 5 mei.
Na een regenachtige nacht eerst het voorgeweekte vuil van de boot gewassen en daarna weer verder op pad 
gegaan. Aangezien het een regenachtige dag was zijn we via het Merwedekanaal en het Amsterdam-Rijn-Kanaal 
naar Weesp gevaren. Hier afgemeerd in het gedeelte kort bij de historische molen. 

Woensdag 6 mei.
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In Weesp het weerbericht voor het IJsselmeer op marifoonkanaal 1 uitgeluisterd en er werd een waarschuwing voor 
ZW – W Bf 7 afgegeven, later op de dag afnemend naar W – NW Bf 4-5. Toch vertrokken uit Weesp verder over het 
Amsterdam-Rijn-Kanaal naar de Oranje sluizen. Hier eerst weer het weerbericht beluisterd en de route naar 
Lelystad – Lemmer zou te slecht zijn en daarom de route gewijzigd en via de Randmeren verder gegaan.  
Doorgevaren tot Elburg en daar in het havenkanaal afgemeerd.

Donderdag 7 mei. 
Vandaag rustig gevaren door de Randmeren en de Weerribben. Na een fijne vaardag afgemeerd in het kanaal bij 
Ossenzijl. 
De beslissing om via de Randmeren te gaan is goed geweest aangezien er voor het IJsselmeer nog steeds een 
waarschuwing was voor West Bf 6 

Vrijdag 8 mei.
Nog steeds veel wind Bf 6-7 maar varend op het binnenwater hebben we daar geen last van. Vertrokken uit 
Ossenzijl en via het Tjeukemeer naar Sneek gevaren en eerst bij de zeilmaker langs gevaren voor het maken van 
de laatste afspraken. Maandag om 8 uur gaan ze aan de kuiptent beginnen. 
Vanwege de  wind niet op het Sneekermeer blijven liggen maar afgemeerd aan een Marrekriteplek in de Noorder 
Oudeweg richting Joure. 

Sneek, De moderne ark.

Zaterdag 9 mei.
Naar Joure gevaren en afgemeerd binnen in de havenkom. Boodschappen gedaan en weer vertrokken naar een 
Marrekriteplek in de Gudsekop. Deze plek ligt aan het natuurgebied Frijgerzen. Heerlijk om te wandelen wat nu 
weer kan aangezien het weer helemaal open geworden is.

Zondag 10 mei.
Vandaag aan de Gudsekop blijven liggen en de kuip weer eens goed geboend. Daarna naar Sneek gevaren naar 
Niek Goes de zeilmaker voor een nieuwe kuiptent.

Maandag 11 mei – vrijdag 15 mei
Afgemeerd bij de zeilmaker voor het inmeten van de tent. Daarna, wanneer de zeilmaker niet aan boord hoefde te 
werken zijn we in de omgeving rondgevaren.
Donderdag weer afgemeerd bij de zeilmaker. Vrijdag is de tent opgeleverd en is naar onze volledige tevredenheid 
gemaakt.
’s Middags om 6 uur uit Sneek vertrokken en afgemeerd aan een Marrekriteplek aan het Sneekermeer.
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Zaterdag 16 mei.
Via het Prinses Margrietkanaal gevaren naar Grou voor de weekeind boodschappen.
Verder gevaren via de Alde Feanen naar het Bergumermeer. Hier afgemeerd aan een Marrekriteplek.

Zondag 17 mei.
Verder gevaren via het Prinses Margrietkanaal en van Starkenborgh kanaal naar Groningen.
Afgemeerd in de Oosterhaven. 

Maandag 18 mei.
Om 10 uur vertrokken uit de Oosterhaven richting Delfzijl. Doordat het in Delfzijl om 13.30 uur laagwater was en er 
gespuid werd, stond er op het Eemkanaal een meegaande stroom. Rond 13.00 uur de Ems opgevaren.

Tot nu toe gevaren 424 km in 43 draaiuren.

Deel 2 Duitsland.

Vervolg Maandag 18 mei.
Op de Ems kwam er langzaam een meegaande stroom van ca 5 km / uur want de voortgang liep soms op tot boven 
de 17 km / uur.
Gestopt bij WSC Rhede buiten de sluis. Rhede aan het Dortmund – Ems Kanal ca 5 km voor de sluis van Herbrun.
Het was genoeg geweest voor die dag. We hebben vandaag 93 km gevaren in 7 uur dus een goed gemiddelde. Met 
laagwater staat deze buitenhaven nagenoeg droog. Ook het steiger en ons schip. Daarom de landvasten voldoende 
lengte gegeven zodat het steiger niet aan het schip gaat hangen. Toch nog een onrustige nacht geweest aangezien 
de voorbijgaande vaart bij hoogwater zorgt voor sterk in- en uitstromend water door de haveningang. 

Rhede. Laag water. Droge haveningang.

Dinsdag 19 mei.
Via de sluizen Herbrun en Bollingerfähr in het Dortmund – Ems Kanal naar het Küstenkanal gevaren.
Na Dörpen is het 68 km saai varen naar Oldenburg. Tussentijds zijn we bij km 29,3 het Elisabethfehnkanaal 
ingevaren en na ca 1,5 km afgemeerd in Kamperfehn. 
Het is een smalle invaart, met een smal vaarwater en maar net breed genoeg om rond te gaan. 
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Kamperfehn in Elisabethfehnkanaal

Woensdag 20 mei.
Na in Kamperfehn eerst een Duitse gasfles gewisseld te hebben zijn we verder gevaren naar Oldenburg. Bij de sluis 
een paar schuttingen moeten wachten omdat de beroepsvaart nu eenmaal voorgaat.
Eenmaal doorgeschut en na een brugbediening zijn we op de Untere Hunte gekomen en naar Elsfleth gevaren. Hier 
afgemeerd aan het gastensteiger in de Untere Hunte. Deze ligt direct naast het dorp en inkopen zijn gemakkelijk te 
doen. 

Donderdag 21 mei. Hemelvaartsdag.
’s Morgens eerst rustig aan gedaan omdat het geen nut heeft om op de Weser met tegenstroom te gaan varen. 
Wachten dus op afgaand water en dan met de stroom mee naar de Geeste.
Vertrokken om 12 uur. Het gedeelte over de Weser  en de Geeste hebben we al 2 keer gevaren en daarom 
doorgevaren tot Bederkesa, waar we om 7 uur afgemeerd lagen. Een mooie tocht zeker over de Geeste en de 
Schiffartsweg Elbe-Weser.  

Vrijdag 22 mei.
Van Bederkesa naar Otterndorf gegaan. Doordat de sluis bij Otterndorf alleen maar bediend wordt vanaf 2 uur na 
HW moeten wachten en beslist dat we niet verder de Elbe opgaan naar Brunsbüttel. De doorvaarthoogte van de 
sluis en van de spoorbrug is 2,70 m.
Afgemeerd in de jachthaven van Otterndorf. Bij de steigers komen de schepen bij laag water aan de grond te zitten.

openoffice-in.doc Pagina 7 Datum: 2-9-yyyy



Reisverslag Noorwegen 2009

Otterndorf. Uitvaren uit de sluis.

Zaterdag 23 mei.
Met opkomend water vertrokken de Elbe op richting sluis bij Brunsbüttel.
Bij aankomst in het wachtgebied voor de sluis konden we gelijk invaren. De lage drijvende balken in de sluis gaven 
geen probleem. Verder via het Nord-Ostsee-Kanaal naar de Gieselau sluis van de Eider. Hier afgemeerd aan een 
overnachtingsteiger.

Zondag 24 mei.
Van de Gieselau sluis naar Rendsburg gevaren. Hier kunnen we maandag nog voldoende boodschappen halen. 
Bovendien is er geen haast bij aangezien de weersvoorspelling voor de Oostzee nog niet zo goed is.

Scheepvaart op het Nord-Ostsee-Kanaal. (Cruiseschip)
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Scheepvaart op het Nord-Ostsee-Kanaal. (IJsbreker)

Maandag 25 mei.
Verder het Nord-Ostsee-Kanaal afgevaren. Bij het invaren van de sluis werden we teruggefloten omdat het licht nog 
groen - wit was en sportboten mogen pas invaren bij wit licht. Dit was slecht te zien door de stand van de zon. Er 
was nog een kustwachtschip onderweg. Naderhand tegelijk met dit schip geschut. Afgemeerd in Holtenau.
De bunkermogelijkheid aan de Thiessenkai is helaas vorig jaar opgeheven en bedient nu alleen nog maar de 
beroepsvaart.

Nederlandse bruine vloot aan Thiessenkai in Holtenau.
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Dinsdag 26 mei.
De weersvoorspellingen zijn dusdanig dat we niet verder kunnen dan Laboe (in de Kieler Förde, noord van Kiel). 
Het weer voor de Oostzee is Bf 6-7 en in onweersbuien tot Bf 10. Veel te veel voor ons. 
Afgemeerd in Laboe aan een langssteiger en in verband met de veiligheid op groot water de rubberboot opgeblazen 
en gebruiksgereed gemaakt.

Woensdag 27 mei.
De weersvoorspelling ziet er nog steeds niet goed uit, ZW 6-7 Bf, en daarom zijn we in Laboe gebleven. Wel 
omgevaren naar de oude haven i.v.m. diesel tanken. Het overnachten is hier net zo duur als elders in Laboe nl € 
20,- per nacht. Wel is de diesel hier goedkoper dan in Rendsburg, dat scheelt 10 cent per liter.
In de oude haven lag nog een voorloper van de huidige SK vloot nl. de SK7. De eigenaar was nog geen lid van de 
vereniging SK-Vloot.

Ook dit is een SK Kotter

Donderdag 28 mei.
Er is nog steeds een slechte weersvoorspelling dus we kunnen nog steeds niet de Oostzee op. We zijn wel de 
Kieler Förde overgestoken. Dit is een tochtje van 1 uur en is te overzien. Van Laboe naar Strande gevaren. Deze 
jachthaven ligt naast de Olympiahaven van Schilksee. Hier zijn in 1972 de Olympische zeilwedstrijden gehouden. In 
Schilksee zijn in de derde week van juni de zeilwedstrijden van de Kieler Woche. Dan is het in deze streek een 
compleet gekkenhuis.

Tot nu toe gevaren 865 km in 82 uur.

Deel 3 Denemarken.

Vrijdag 29 mei.
Het weer zag er heel goed uit en daarom zijn we vertrokken met de bedoeling naar Maasholm aan de Schlei te 
gaan.
Eenmaal op open water was de zeegang nog zo groot dat er regelmatig gas terug genomen moest worden om te 
voorkomen dat het vaste water tegen de voorruiten kwam. De kop dook helemaal in de golven. Later werd de 
situatie beter. De voorspelling voor het weer voor morgen was NO 5 Bf en vanaf Maasholm komt de zee dan 
ongeveer dwars in en dat is erg oncomfortabel. Omdat de zeegang veel minder werd hebben we besloten om door 
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te gaan naar Sønderborg in de Als Sund. Hier eerst naar de bank om Deens geld op te nemen want Denemarken is 
wel lid van de EU maar doet niet mee met de Euro.

Zaterdag 30 mei.
Vertrokken uit Sønderborg en via de Als Sund en Als Fjord naar de Kleine Belt. Hier kwam met de NO wind nog 
weer aardig wat zeegang, maar nog wel comfortabel om te varen. Eerst naar het eiland Ǻrø gevaren, maar daar 
was vanwege de Pinksteren een feest in de haven en die lag dan ook helemaal vol. Overgestoken naar Ǻrøsund en 
daar een plekje gevonden. Kop voor afmeren en klem tussen de palen die een breedte hebben van minder dan 4 m. 
Beetje gas erbij, palen opzij drukken en liggen. Ook hier waren al veel plaatsen bezet en later op de middag werd er 
aan de kopsteigers vier dik afgemeerd. Heel druk.

Zondag 31 mei. Eerste Pinksterdag.
Vandaag was een fijne vaardag. Windsterkte 4-5 Bf en dat is te veel om door te varen naar het Kattegat, zeker in de 
middag wanneer de wind hier opsteekt. In de Gammle Havn (Oude Haven) van Middelfahrt afgemeerd. Omdat hier 
geen faciliteiten voor kinderen zijn is dit een rustige ligplaats, vlak bij het Centrum. Wel veel kwallen, en dan bedoel 
ik de waterbewoners.

Dit zijn de echte kwallen.

Maandag 1 juni. Tweede Pinsterdag.
Weer een rustige vaardag voor wat betreft het weer. 
Tijdens het varen zie je hier en daar de rugvinnen van bruinvissen opduiken. Een heel mooi gezicht. 
Vanwege het goede weer op het Kattegat, geen wind en stralende zon, een goede voortgang kunnen maken en we 
zijn nu aangekomen in Hov of Hou. Deze plaats is de veerhaven naar het eiland Samsø en elke 3 uur gaat er een 
grote dubbeldeks veerpont. Hov is aan de zuidkant van de Ǻrhus Bugt en ook hier is het open water, dus nog steeds 
oppassen met het weerbericht. 

Dinsdag 2 juni.
Het weerbericht voor vanmiddag en avond geeft NW 7-8 op. Daarom vroeg vertrokken en de Ǻrhus Bugt 
overgestoken naar de Ebeltoft Vig. 
Dit is een baai net voor het geheel open Kattegat. Afgemeerd in de jachthaven van Ebeltoft aan een kopsteiger. 
Ebeltoft heeft verschillende havens o.a. de museum haven met een heel oud fregat (de Jylland). De Noordhaven is 
meer voor de grote jachten, de visserijhaven en de jachthaven.
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Het Heen en Weer in de Ǻrhus Bugt.

Woensdag 3 juni.
De weersvoorspelling voor vandaag was Bf 6 uit N – NW. 
Rustig in Ebeltoft blijven liggen en door het stadje gewandeld. 

Donderdag 4 juni.
Aangezien er een goede weersverwachting voorspeld was zijn we om 9 uur vertrokken. 
Onderweg naar Grenå was de wind eerst N – NW ca 4 Bf met een lichte deining, maar onderweg op een flinke bui is 
de wind gedraaid naar ZW en toegenomen tot 6 Bf maar dat was maar voor een korte periode zodat er geen extra 
golfbeweging was. Wel heeft het g-e-g-o-t-e-n. 
In Grenå afgemeerd en op zoek gegaan naar een dierenkliniek om voor de hond nog een wormkuur te halen omdat 
dit voor Zweden verplicht is. Na deze kuur moeten we binnen 10 dagen in Zweden zijn en melden bij de douane.

Vrijdag 5 juni.
Het weerbericht zag er goed uit, maar nadat we een uur onderweg waren werden de golven zo hoog dat, varend, 
alleen met de koppeling, de kop nog geheel in de golven dook. De golfhoogte was circa 2 m en dat was voor ons te 
veel van het goede en we zijn zodra de golven het toelieten omgekeerd en weer naar Grenå teruggegaan. De 
werkelijkheid was iets anders dan de voorspelling aangaf. Het bleek dat in plaats van de voorspelde windkracht van 
5 m/sec (Bf 3 – 4 ) er een actuele windkracht van 12 m/sec (Bf 6 ) stond. 
Dit geeft weer aan dat behalve met de weersvoorspelling ook met de actuele weerssituatie rekening gehouden moet 
worden. 
Morgen weer een nieuwe poging.
Aan de hand van de weersvoorspelling de keuze gemaakt om via Anholt naar Zweden over te steken en niet verder 
naar het Noorden van Jutland te gaan. Afhankelijk van de actuele weerssituatie kunnen we Anholt over bakboord 
houden en direct over steken.

Zaterdag 6 juni.
Omdat het de verwachting was dat het een lange dag zou worden zijn we vroeg vertrokken en om kwart over zes 
voeren we de haven uit.
De zee was goed en zelfs een klein beetje stroom mee.
Zuid van Anholt werd de zee wat ruwer maar niet zodanig dat we naar Anholt gegaan zijn, maar direct door naar de 
Zweedse kust.
De laatste drie uur werd de zee erg rustig ook omdat de wind gedraaid was van ZO (dwars inkomend) naar NO (op 
de kop).
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Na 109 km en 8 ½ uur varen zijn we in Zweden gekommen en we liggen in Glommen. 
Bij de havenmeester nog nagevraagd of de douane nog geïnformeerd moet worden voor de import van de hond, 
maar die hebben hun dierenarts gebeld en het was niet nodig om te melden, maar wel zijn nog steeds de papieren 
nodig die bij controle getoond moeten kunnen worden. 
In Glommen is niets, alleen een paar huizen. Hierdoor konden we geen geld wisselen of Zweedse kronen opnemen 
en hebben het havengeld in Deense kronen kunnen betalen.

Vanwege het zoute water dat over de boot spat is het hier wel nodig dat elke dag de boot gespoeld moet worden 
i.v.m. de zoutaanslag. Praktisch in elke jachthaven is het water ook inbegrepen in het havengeld en mag de boot 
afgespoeld worden. 

Tot nu toe hebben we 118 uur gevaren en 1281 km afgelegd.

Deel 4 Zweden

Zondag 7 juni
Een rustige vaardag gemaakt en naar Bua gevaren. Dit is een wat grotere plaats en hier was dan wel een bank en 
zijn we weer voorzien van Zweedse kronen.
Bua is een vissershaven en om 7 uur ‘s avonds vertrokken de schepen naar buiten. Het zijn nog oude houten 
schepen bemand met 2 man. De netten werden nog aan boord op de lier gedraaid, het droog ijs geladen en daarna 
afvaren. 

De beslissing om over te steken is goed geweest aangezien er aan de Deense kant nog steeds een ZO wind staat 
van 5 – 7 m/sec (Bf  4 ). Aan de Zweedse kant is er dan de beschutting van het land.

Maandag 8 juni.
Vandaag een mooie tocht door het zuidelijke gedeelte van de Zweedse archipel. Op de eilandjes van rotspunten die 
boven water uitsteken liggen de zeehonden lekker in de zon. De eerste groep die we zagen was op het eiland Norra 
Ledskär en de moeite waard om de foto bij te voegen. De kleine rechts is nog niet zo oud want de navelstreng is 
nog zichtbaar.

Zeehonden op Norra Ledskär

We zijn tot Donsö doorgevaren en hebben daar gezien dat er ten opzichte van 2004 een vooruitgang is in transport. 
Er zijn nu niet alleen elektrische Donsömobiels maar er wordt ook in aangepaste golfkarretjes gereden met de 
laadbak achterop.
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Donsömobiels bij de veerdienst.

Dinsdag 9 juni.
Vertrokken met een heel rustig weerbeeld. Door het skären gebied gevaren naar het gebied ten Noorden van 
Göteborg. 
Onderweg zie je verschillende keren de zeehonden zwemmen en onderduiken.
De route ging vandaag aan de Oostkant van het eiland Tjörn langs enerzijds om zoveel mogelijk open water te 
vermeiden, aangezien er hier nog steeds een windkracht 4 – 5 Bf staat, maar bovenal om helemaal door het skären 
gebied te varen.
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Dit huis staat aangegeven op de zeekaart op het eiland Stora.

Vandaag zijn we gestopt in Steningsund. De gasthaven is midden in de stad, grenzend aan een groot 
winkelcentrum. Goed om weer eens volledige inkopen te doen. Rondom Stenungsund is een heel toeristisch gebied 
waar veel Zweden op af komen vanwege het wandelen, vissen en historie teruggaand tot de IJstijd. 
Echter ook petro-chemische industrie die wel helemaal aan de Noordkant van de stad is opgezet.

Woensdag 10 juni.
Vertrokken met een regenbui van de hele dag. Grauw en grijs maar toch door een heel mooie omgeving gevaren, 
alleen de vergezichten vallen weg door de grijze lucht en de regen.

Eiland Orust in de regen.
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Aan de Oostkant van het grote eiland Orust gevaren door diverse smalle doorgangen en afgemeerd in Dragsmark. 
Van deze haven stond in de gids aangegeven dat er van alles zou zijn, maar er was amper een ligplaats voor ons. 
We zijn afgemeerd onder de mastenkraan aan een langssteiger omdat de havenmeester de andere steigers niet 
sterk genoeg vond voor het gewicht van de boot. 
Tot vanavond aan toe constant regen.

Donderdag 11 juni.
Wat een spectaculaire tocht vandaag. We hebben gevaren door de Sund die door de boeken als de mooiste van 
Zweden wordt beschreven. Het is de Rabergsund en die gaat van Dragmark richting Lysekil. 
Het is hier heel goed opletten want er zitten veel rotsen net niet zichtbaar onder water, dus boeien volgen.
De foto’s hieronder geven wel aan dat wij dit een imposante doorvaart vonden.
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Verder gevaren langs Lysekil wat een prominente plaats is, hier is de bakermat van de Lys line en scheepvaart werd 
hier vanuit de vroege oudheid reeds gedaan.
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Lysekil

Hierna weer verder gevaren naar een volgend “spektakel” namelijk het Sotekanal. Dit kanaal is gedeeltelijk natuurlijk 
en op de moeilijke passeer plaatsen verbreed door te graven (boren en springen). 
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Buitenste scheren richting zee

Daarna een stuk door de buiten scheren gevaren. Deze zijn laag, glad en meestal onbegroeid.
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Na dit wat kale stuk weer een mooi gedeelte, nl. de Hamburgsund.
Dit is voor vandaag het eerste gedeelte van de sund want we zijn in de plaats Hamburgsund in de jachthaven 
gebleven voor overnachting. Door het stadje gelopen en nog wat foto’s genomen vanaf een berg(je).

Hamburgsund.

Hamburgsund.
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Hamburgsund

Vrijdag 12 juni.
Regen. Veel regen. Grauwe luchten. 
Na de Hamburgsund door de buitenscheren gevaren omdat er weinig of geen binnenroutes meer zijn.
Zoals boven de foto van deze scheren is het bijna de hele dag geweest. Sommige zijn wat hoger, andere soms net 
boven water. Zeker in de regen blijft het uitkijken. 
Omdat we de keus hadden gaan we linksaf naar Noorwegen of rechtsaf naar de meest Noordelijke jachthaven aan 
de Westkust van Zweden, toch maar gekozen voor linksaf naar Noorwegen.

Deel 5. Noorwegen

Vervolg vrijdag 12 juni.
We zijn afgemeerd in de jachthaven van Skjærhollen (volgens zeekaart) of Skjærhhalden (volgens 
plaatsnaambord).

Tot nu toe gevaren 1598 km in 146 uur.

In Skjærhollen geprobeerd om de douane te vinden om in te klaren, echter zonder resultaat. We zijn verwezen naar 
het politie bureau en daar hebben we een officieel papier gekregen dat we ons gemeld hebben, mede voor het 
inklaren van de hond. Mochten er later problemen komen dan kan het politiebureau gebeld worden.

Zaterdag 13 juni.
Omdat het goed weer was zijn we vanuit Skjærhollen de Oslo fjord overgestoken en afgemeerd in de jachthaven 
van Verdes Ende (Noors voor het Eind van de Wereld.) ’s Avonds werden we onthaald op een concert van een 
beroemde Zweedse groep Bo Kaspers. De jachthaven was daardoor afgekegd vol. Alle boten kop voor naar de wal, 
achter anker erin en dringen maar. Gelukkig waren wij vroeg en konden nog langs de kade liggen en hebben dat 
gekrioel eens rustig aangezien. 
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Verdens Ende.  (Eind van de Wereld)

Zondag 14 juni.
Met een Noorden wind ca Bf 4 – 5 vertrokken uit Verdens Ende. We zijn onder de kust van Noorwegen verder naar 
Het Westen gegaan en hebben daardoor geen last gehad van de wind. De Larvikfjorden zijn we voorbijgevaren en 
we zijn de Langesundsfjorden in gegaan richting Brevik. In het verlengde van deze fjord ligt Skien, de plaats waar 
het Telemark kanaal begint.
In Brevik afgemeerd in de jachthaven en genoten van het gekrioel van de (meestal ) speedboten om brandstof en 
pizza’s te halen. 

Brevik
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Maandag 15 juni.
In Brevik eerst vol getankt met water en diesel. De bon van de diesel moet goed bewaard blijven omdat er hier nog 
belasting vrij en gekleurd getankt mag worden. Prijs in Zweden ca € 1,25, in Noorwegen hebben wij € 0,98 betaald. 
Op het gemak naar Skien gevaren omdat het kanaal pas op 19 juni open gaat. 
Bij het kanaal aangekomen werd ons verteld dat we ’s middags om 3 uur konden schutten. In Skien is het een 
enkele sluis, in Løveid is het een 3-kamer sluis. Deze 2 sluizen zijn vernieuwd en worden hydraulisch bediend.

3-kamer sluis van Løveid

Zwaar werk

De rest van de sluizen van het Telemark kanaal gaan pas op 19 juni open. Volgens de aankondigingen is er dan een 
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3-daags muziekfestival langs het kanaal vanwege de feestelijke opening. Deze vertraging is niet erg omdat we een 
zijarm in kunnen gaan naar Notodden.

Wonen langs het kanaal.

Wonen langs het kanaal
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Stuurfout

Dinsdag 16 juni.
De tocht naar Notodden is heel mooi, door bebakend vaarwater met buiten de bakens direct ondiep. Door het 
heldere water is het telkens weer schrikken als de bodem zichtbaar is. En dat is echt schrikken, geen zand of slib 
maar direct keiharde rots en stenen. Zoals met zoveel zaken is de weg erheen mooier dan het einddoel en dat is 
met Notodden ook zo. 

Varen naar Notodden
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Varen naar Notodden.

Woensdag 17 juni.
Vandaag zijn we in Notodden gebleven en hebben via de Tourist Information een dierenkliniek gevonden om de 
hond de laatste officiële ontwormkuur te laten geven. Binnen 7 dagen na aankomst in Noorwegen moet deze 
behandeling gebeuren. De autoriteiten zijn hier heel strikt in en het niet voldoen aan de voorwaarden kan een 
quarantaine voor de hond betekenen en een boete voor de eigenaar. 
Ook via de Tourist Information geregeld dat we op 19 juni om 9 uur door de sluis bij Ulefoss kunnen. De eerste week 
na opening is het namelijk convooi varen en dat moet gemeld worden.
De rest van de dag met de bus naar de beroemde Heddal Stavkirke geweest. Bij het kerkje is ook een soort 
openluchtmuseum van een oud-Noorse boerderij.

Openlucht museum, Boerderij
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Heddal, Stavkirke uit 13e eeuw.

Donderdag 18 juni.
Een rustige vaardag vanuit Notodden na een nacht vol met regen. 
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Noorwegen in de lage wolken.

De bergtoppen zijn niet zichtbaar vanwege de regen en nevel. Weer terug gevaren naar Ulefoss voor het schutten 
verder het Telemark kanaal op. 

Vrijdag 19 juni.
Vandaag is wel een heel drukke dag geweest. Eerst een 3-kamer sluis in Ulefoss, dan een 2-kamersluis in Eidsfoss, 
waarbij je in elke kamer 5 meter omhoog komt, dus sjorren aan de lijn die in een keer vanaf boven vaststaat.
Daarna Vrangfoss. Dit is een 5-kamer sluis. Ook hier staan de landvasten direct op sluismuur hoogte. Per kamer 
wordt er bijna 5 m geschut. Totale schuthoogte 23 meter.
Voor ons moest de rondvaartboot eerst geschut worden omdat die op tijd vaart.

Vrangfoss Sluis, 5 sluiskamers.
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Vrangfoss sluis, in de derde sluiskamer

Dit soort boten wordt hier ook in hout gebouwd.

Als laatste sluis vandaag de sluis bij Lunde als 1-kamer sluis. Direct na de sluis in de haven afgemeerd en eerst 
eens bijkomen van de vermoeiende tocht van 11 sluis kamers. We zijn zes uur aan het werk geweest en hebben 15 
km afgelegd.

Zaterdag 20 juni.
Vandaag een schitterend gedeelte van het Telemark kanaal gevaren. Het is het gedeelte van Lunde naar Dalen, wat 
door de bergen gaat. Besneeuwde toppen in de verte, steile rotsen die uit het water komen. Verschillende soorten 
rotsformaties en veel weersvariatie, van warme zonneschijn tot koude regen. De besneeuwde bergen zijn niet zo 
ver weg en als de wind daar vandaan komt kan het nog best koud worden. Nachten van 10º C zijn geen 
uitzondering.
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Op weg naar Dalen.

Dit is het vaargebied.

Hier was het bereik van de dieptemeter onvoldoende, vaardiepte meer dan 150 m.
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Dit spreekt voor zich.

Beeld vanuit de jachthaven in Dalen, aan het eind van het Telemark kanaal.
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In Dalen was er een festival met rock muziek vanwege opening van het seizoen, opening van het kanaal en een 
soort van markt. Dit was het belangrijkste feest van het jaar met veel dronken mensen, waaronder ook jonge 
vrouwen en meisjes die echt niet meer op hun benen konden staan en zo op het steiger lagen. De Noorse manier 
van drinken: doorgaan tot je omvalt. 

Zondag 21 juni.
Een heerlijk relax dag genomen en genoten van het uitzicht en van het dorp. Dalen is maar een kleine plaats, maar 
er komen veel toeristen. Ook veel Nederlanders met caravans en campers. 
Aan het eind van de dag veel regen en daarna onderstaande foto.

Maandag 22 juni.
Helaas moeten we Dalen weer verlaten. Eerst via de Tourist Information een afspraak gemaakt voor het weer naar 
beneden schutten. Na een prachtige tocht afgemeerd aan het geleidewerk van de sluis bij Hogga. Het is jammer dat 
er voor schepen van onze afmeting weinig of geen steigers zijn tussen Dalen en de sluis bij Hogga. Bij diverse 
steigers geprobeerd maar de ene keer is het te ondiep, da andere keer steken er nog afgebroken palen net boven 
water uit, soms net onder water. Hier moesten we heel erg uitkijken. Hogga is de eerste sluis morgen in een reeks 
van 18 sluizen. 

Dinsdag 23 juni.
Vanmorgen om 8 uur begonnen met het naar beneden schutten met Hogga als eerste sluis. Het naar beneden gaan 
gaat heel snel want de spoelpoorten worden in een keer open gezet. Het zakken kost aan boord niet zoveel kracht, 
alleen de landvasten vieren.
Doordat het hele proces zo snel ging zijn we niet in Ulefoss (14de sluis) blijven hangen maar zijn we door gegaan 
naar Skien zodat de hele rits van 18 sluizen afgemaakt is. Doorgevaren naar Brevik en afgemeerd aan het gasten 
steiger.
Het was vanavond een gekrioel van bootjes en van dure boten, omdat het vanavond midzomerfeest is. Er worden 
dan overal langs het water grote vuren ontstoken en de Noren hebben weer een feestje om te vieren.
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Hogga sluis. (waterdicht????)

Woensdag 24 juni.
Nadat we in Brevik alles weer volgetankt hebben (diesel net iets meer dan een Euro) zijn we door het fjord en langs 
de weekeind huizen weer naar open zee gegaan. Onderweg in de Brevik fjord kwamen we nog een onderzeer 
tegen. 
Na de midzomervuren is het weer helemaal opgeklaard en is het prachtig mooi rustig weer om op zee te varen. We 
zijn de Larvik fjord weer overgestoken en zijn na een rustige vaartocht afgemeerd in Ula.
 

Ligplaats in Ula.
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Donderdag 25 juni.
Omdat het weer er nog steeds goed uitziet hebben we vandaag de kans gepakt om, na een stuk over zee gevaren 
te hebben, zover mogelijk de toch wel brede Oslofjord in te varen. Volgens de beschrijving kan het hier best nog wel 
spoken. Vandaag gelukkig niet. Alleen het laatste stuk naar Åsgårdstrand werd wat lastiger door de opstekende 
namiddag wind die we dwars in hadden. In Åsgårdstrand hebben we aan een splinternieuw steiger gelegen. De 
walstroom was provisorisch. Met allerhande lengtes kabel waren de liggende schepen (ca 15 stuks) voorzien en wij 
konden er via een verloop ook nog wel bij. Dat alles op 3 stekkerdozen aan de wal. 

Vrijdag 26 juni.
Op het gemak zijn we verder de Oslofjorden ingevaren en na 40 km hebben we het voor gezien gehouden en zijn 
afgemeerd in Drøbak. 

Soms zeehonden, soms wat anders

De vakanties zijn begonnen en het is nu overal veel drukker in de jachthavens en dat geeft een heel levendig 
gedoe, met niet altijd even probleemloos afmeren.
Zondagavond is het in de jachthavens meestal rustiger omdat de weekeinddrukte dan weer voorbij is. Daarom doen 
we het richting Oslo rustig aan zodat we daar pas na de weekeinddrukte een plaats hopen te vinden voor de 
komende week. 

Zaterdag 27 juni.
De plannen zijn weer een beetje veranderd aangezien onze dochter een dag eerder met de auto in Oslo aankomt 
dan verwacht. Vandaar dat we doorgevaren zijn naar Oslo.
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Oslo haven.

Eerst geprobeerd een plek te vinden aan de Frognerkilen, maar dat is niet gelukt omdat deze haven alleen voor 
verhuurde plaatsen was en er geen interesse was om ons 9 dagen een plaats te geven. Aangeland in de Aker 
Brygge. Een grote, onpersoonlijke, vreselijk dure haven (40 Euro per nacht) maar wel in het centrum van Oslo met 
de nodige festiviteiten. Echter geen mogelijkheid voor het neerzetten van een auto. 
Door de stad gelopen en er verder een rustige avond van gemaakt.
Morgen gaan we proberen een ligplaats te vinden in combinatie met een parkeerplaats.

Zondag 28 juni.
Eerst naar de jachthaven van Dronningen gevaren en daar gekeken of er voor 8 nachten plek was. Geen probleem. 
De auto konden we voor de jachthaven op straat parkeren. Een ideale locatie, op 50 m van de veerboot naar het 
Centrum.

Gevaren 2213 km in 206 draaiuren.

Maandag 29 juni.
Na een rustige start zijn we naar het Koninklijke Paleis geweest en bij de Tourist Information in het Centraal Station 
een 7 dagen openbaar vervoer kaart gekocht. Deze kaart geeft toegang tot alle bus, tram, metro en veerdiensten. 
Dit in plaats van dagkaarten. Een 7-dagen kaart kost 200 Nkr en een dagkaart 65 Nkr. Dan is de keus gauw 
gemaakt.
Daarna nog over de Akershus Festning gelopen en weer terug naar de boot aangezien het in de stad zo rond de 30° 
C is.

Dinsdag 30 juni.
Oslo.
Vigelund Park.
Dit is een beelden park met ca 200 sculpturen met ca 650 mensen figuren. Een monoliet met 121 figuren en 
eromheen 36 granieten figuren. 
Het is uiteraard niet mogelijk om foto’s te maken zonder dat er andere bezoekers op staan, maar als het fluitje klinkt 
en de Japanners weer naar de bus gedirigeerd worden is het wat rustiger.
Vermoeiend maar zeer indrukwekkend.
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Vigelund park, Monoliet

Een van de beeldengroepen rondom de monoliet
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Vigelund park, Monoliet

Woensdag 1 juli.
Rondrit met de auto naar de hoogste toppen van het Telemark gebied de Raustatoppen in Rjukan.
Prachtige vergezichten, alleen jammer dat er door de hitte een waas over het land ligt, waardoor de lucht niet helder 
is. De vergezichten zijn daarom moeilijk op foto vast te leggen.
Verder een prachtige dag, 32° C en dan langs de weg nog sneeuw te vinden.
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Donderdag 2 juli.
Met het openbaar vervoer naar de Holmenkollen geweest. Een berg van 500 m vlak bij Oslo met prachtige 
vergezichten over de stad. Alleen jammer dat er een waas over de stad ligt van de warmte. Op Holmenkollen wordt 
een nieuwe springschans gebouwd die moet concurreren met de schans in Obersdorf. De FIS 
wereldkampioenschappen worden hier in 2011 gehouden.

Vrijdag 3 juli.
Vandaag naar het Norsk Volksmuseum geweest. Dit is een open lucht museum met een Stavkirke uit 1200, diverse 
boerderijen uit de omgeving en tentoonstellingen van Noorse Volkskunst etc.
De Stavkirke en de gebouwen er omheen zijn al in 1865 hier naar toe verplaatst en hiermee is het museum het 
oudste open lucht museum van Europa.
In het museum is ook een schooltje waar de kinderen gewoon les krijgen, maar wel in de oude dracht.
Ook is er een oude versie van de schoolbus.
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Stavkirke uit 1200. Oorspronkelijk uit de plaats Gol. 

Woningen en opslagplaatsen met dakisolatie.
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Oude versie van de schoolbus.

Na deze warme dag in de avond een fikse regen en onweersbui.

Zaterdag 4 juli. 
Met openbaar vervoer naar de stadswijk Grüner Løkka. Deze, in de gids omschreven wijk viel ons tegen en we zijn 
langs de rivier de Akerselva weer naar het centrum gewandeld. Het was een dag die heet was tot laat in de avond.

Zondag 5 juli.
Vandaag regen en een verschil van 15° C met de andere dagen van de week. Met de auto door de omgeving 
gereden maar door de regen en opstijgende damp uit de bossen weinig uitzicht.

Terugreis.

Deel 6. Noorwegen

Maandag 6 juli. 
Na het vertrek van onze dochter hebben we Oslo verlaten en zijn we weer richting Zuiden gevaren. Noorwegen 
vindt het triest dat we weer vertrekken want uit de lucht is er vandaag nogal wat regen gevallen.
We zijn doorgevaren tot aan Fuglefik. Een prima ligplaats in een nieuw gedeelte van de haven. 

Dinsdag 7 juli.
Weer een dag met veel regen. Rustig vertrokken naar Skjærhhalden als laatste plaats in Noorwegen. Hier zijn we 
weer naar de politie geweest voor een aantekening dat we het land weer verlaten hebben. Morgen is het zover dat 
we uit Noorwegen vertrekken. Een prachtig land en de moeite van de reis zeer zeker waard.

Gevaren 2378 km in 221 draaiuren.

Woensdag 8 juli.
Vannacht nog een regen en onweersbui gehad. Vanmorgen de laatste Noorse Kronen besteed aan de pomp en 
eerst nog wat diesel getankt. Daarna zijn we uit Skjærhhalden vertrokken naar Zweden.
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Deel 7. Zweden.

Woensdag 8 juli (vervolg)
Min of meer dezelfde route gevolgd als op de heenweg maar dan in omgekeerde richting. In dit gebied is er een 
keuze tussen of tussen de scheren door of over open zee. Zoals het weer vandaag was is de keus gemakkelijk. 
Tussen de scheren door is een prachtig gebied om te varen en op open zee is het weer behoorlijk hobbelig. Dit was 
ook goed te merken op die stukken die geen keus lieten dan over open zee te gaan. Alles moest weer zeevast 
staan.

Invaart van de Skaldjursund.

Bebakening van de Skaldjursund.

We zijn afgemeerd in Tanumstrand, een vakantie plaats, en dat is aan het havengeld te merken. De havengelden 
liggen nu tussen de 200 en 350 Zkr dat is omgerekend tussen de 18 en 31,80 Euro per nacht. Verder een drukke 
haven maar we hadden wel een goede ligplaats.

Donderdag 9 juli.
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Het heeft hier in Zweden gegoten. Volgens de kranten zijn er straten overstroomd en rijden er auto’s bijna tot aan de 
motorkap door het water. Gelukkig zijn we met een boot en gaan met hoog water mee.

Het Scheren gebied.

Vandaag door de Hamburgsund en het Sotekanaal gevaren en verder zoveel mogelijk binnen door het 
scherengebied. In de gebieden waar er zicht is op open zee is het breken van de golven op de rotsen goed te zien, 
zeker op de rotsen die net boven water komen. We zijn afgemeerd in de haven van Kungshamn. Dit is weer een 
drukke haven, de boten liggen 3 en 4 dik. Toch achterin nog een plaats gevonden in een box. 

Ligplaats in Kungshamn

Veel Zweden liggen de hele dag in de jachthaven aan de elektriciteit om de accu’s op te laden, water te laden, 
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boodschappen doen en gaan dan voordat er havengeld betaald moet worden de haven uit en in het scheren gebied 
voor anker. In het scherengebied zijn er heel veel mooie ankerplaatsen waar heel beschut overnacht kan worden. 
Voor ons is dat niet mogelijk omdat er een hond aan boord is die toch regelmatig naar de wal moet.

Vrijdag 10 juli. 
Regen. Veel regen. Heel veel regen en dat de hele dag. 
We zijn gaan varen en zitten binnen maar als je de open boten ziet zou je een beetje medelijden krijgen. Helemaal 
ingepakt in de regen- en winterkleding. Vanwege het slechte weer hebben we een dag gemaakt van 6 uur varen. 
Afgemeerd in Ljungskile. Een perfecte ligplaats achterin een inham bij een vereniging met een uiterst vriendelijke 
behandeling. 

Zaterdag 11 juli.
Door de vele regenval van de laatste dagen en van de afgelopen nacht is er een hogere waterstand als gevolg van 
het vele water dat door de vernauwing in de fjord afgevoerd moet worden. De vaste steigers van Ljungskile stonden 
onder water en aan de wal had een opslagplaats natte voeten.

Hoog water in de jachthaven van Ljungskile.

Vandaag weer regen maar nu zijn we niet ver gegaan en na 2 uur varen zijn we afgemeerd in Stenungsund. Deze 
keer niet midden in het winkelcentrum, maar aan de rand vlak bij de Hamnkrogen, de havenkroeg. Toch evengoed 
nog een gezellige sfeer zonder overlast.
Er staat wat wind en aangezien we na morgen het open Kattegat op gaan, moeten eerst de wind en golven weg zijn 
en daarom is er geen haast bij.
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Eindelijk droog

’s Morgens komt de havenmeester langs en hangt een zak met broodjes aan de boot als extra service. Tot nu toe is 
dit de enige jachthaven waar we dit meegemaakt hebben.

Zondag 12 juli.
En eindelijk daar was ie weer “de zon”. 
Een fijne vaar tocht door het restant van de scheren. We zijn tot aan Donsö gegaan. Tussendoor zijn er niet veel 
havens en om nu naar Marstrand te gaan dat zagen we niet zitten vanwege het Enkhuizen effect in de zomer, 
stapelen dus. Ook in Donsö is het al veel drukker dan op de heenreis. Toen lagen we alleen aan het steiger, nu is 
alles bezet.

Maandag 13 juli.
Het weerbericht geeft 7 m/s aan, toenemend tot 11 m/sec eerst uit ZO daarna ruimend naar ZW en als het 11 m/s uit 
ZW wordt is voor ons de lol eraf. Toch vertrokken uit Donsö met de mogelijkheid om onderweg in diverse havens te 
stoppen als de wind en de golven te veel worden. Het eerste stuk ging prima, maar net voor de Kungsbacka fjord 
was er een windshift van ZE naar ZW in minder dan 10 minuten. Dit vertrouwden we niet en bovendien kwamen er 
hier en daar al witte koppen op de golven. Daarom beslist om niet verder te gaan maar de fjord in te gaan naar 
Gottskär. Een prima haven met veel voorzieningen en een ligplaats aan de kop van een steiger.

Dinsdag 14 juli.
Radio Stockholm geeft vanmorgen om 8 uur een goed weerbericht met een windsterkte van 2-6 m/sec en dat is 
prima vaarweer voor op het Kattegat. 
Onderweg bij de laatste scheren zijn we uitgezwaaid door een groep zeehonden die op hun gemak lagen te kijken 
hoe we langs voeren. Ook hier blijft het uitkijken want door het kijken naar de zeehonden zijn we bijna op een net 
boven water uitstekende rots gevaren. Gelukkig nog net op tijd gezien.
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Uitgezwaaid bij de laatste scheren.

We zijn na een vaardag van 5 uur weer aangeland in Glommen omdat dit een rustige haven is. Er is hier geen kroeg 
of winkelcentrum aan de haven en daarom is het hier niet zo druk. Wel is er water en elektra op het steiger. Voor 
ons is dit goed genoeg. Bovendien is de volgende haven ruim 1 uur varen en tot hier vonden we het voor vandaag 
genoeg.

Woensdag 15 juli.
Voor vandaag weer een goed weerbericht en daarom verder gevaren. Onderweg een hoosbui met enkele klappen 
onweer maar daarna is het weer warm.

Het kan hier ook best regenen.
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Doorgevaren naar Torekov wat een echte vakantieplaats is. Tegenover Torekov ligt Hallands Väderö. Een 
natuurgebied waar alleen maar een pont naar toe gaat, een soort Tiengemeten dus. Daardoor blijven hier veel 
jachten liggen en is er ook een groot toeristisch gebeuren rond om de haven. Een heel gezellige haven. 
Gemoedelijk, want mensen lopen na het zwemmen in hun badjas door het winkelcentrum dat aan de rand van het 
dorp ligt.

Donderdag 16 juli.
Ondanks een weersvoorspelling van ZW 7-11 m/sec hebben we de wind eens aangehoord en de zee bekeken en 
heel veel witte koppen op het water. Daarom hebben we beslist om voorlopig niet te gaan varen. Voor ons net te 
veel of een twijfel geval en bij twijfel gaan we niet. Veel zeilboten blijven ook rustig in de haven liggen, ook wachtend 
op rustiger weer. 

Vrijdag 17 juli.
Het zwemmen in zee is hier een sociaal gebeuren want ’s morgens komen de mensen uit het dorp hier op een 
zwemsteiger in zee bij elkaar, even zwemmen, even bijpraten, badjas aan en weer naar huis. Dan lopen er heel wat 
mensen in badjas door het dorp.
Er is een stormwaarschuwing afgegeven ZO draaiend naar ZW tot 17 m/sec (Bf 7) beginnend in de avond. De zee 
was nog erg rustig en we zijn toch gaan varen om rond Kullen te komen. Kullen is een schiereiland in zee (kaap) en 
het ronden hiervan kan nog wel eens rare zeegang geven.

Kullen.

Vandaag geen problemen met het ronden hiervan. Na Kullen zijn er diverse havens waar we naar binnen kunnen 
mocht de wind doorkomen, maar we zijn rustig naar Helsingør gevaren. De haven was al goed vol en nog net een 
plekje langs een steiger gevonden waar we precies in pasten, nadat de buurman voor ons zijn boot nog een meter 
verhaald had. 
Van onze vorige reis wisten we dat de camping vlak bij de jachthaven gasflessen heeft met de juiste aansluiting. 
Daar eerst een gasfles omgeruild voor een volle want we waren aan het laatste beetje gas bezig. Denemarken, 
Zweden en Noorwegen hebben elk weer afwijkende aansluitingen.
Hierna op het gemak door de stad gelopen.
’s Avond kwam de wind door zoals opgegeven was, echter alleen maar vanuit het ZO maar wel met de opgegeven 
windkracht.

Gevaren 2772 km in 257 draaiuren.
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Deel 8. Denemarken.

Zaterdag 18 juli. 
Voor vandaag wordt er weer wind voorspeld van meer dan 10 m/sec met zware regen en onweersbuien. Rustig in 
Helsingør gebleven en langs het kasteel Kronberg en wat door de stad gelopen.

Helsingør jachthaven, kasteel Kronberg.

Naast ons kwam een zeilboot te liggen die uit Dragør kwam en die vertelde dat er in de Sont een stroom staat van 
ca 4 km/uur tot aan Dragør. Bij een Oostenwind staat de stroom richting Noord en bij een Westenwind gaat de 
stroom naar het Zuiden.

Zondag 19 juli. 
De wind is naar het Zuidwesten gedraaid en afgezwakt tot ca 5 m/sec. We zijn op pad gegaan met eerst nog een 
klein beetje stroom tegen, maar na een uur was de tegenstroom eruit en zijn we met normale snelheid naar Dragør 
gevaren. In de haven hoor je in de verte de vliegtuigen landen en opstijgen maar geen hinderlijke geluidsoverlast. 
Vanuit onze ligplaats aan de ingang van de oude haven kijken we zo tegen de hangbrug van de Øresund brug-
tunnel aan. 

Dragør met Øresund verbinding.
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Maandag 20 juli.
Het weerbericht gisteren zag er goed uit en daarom vroeg opgestaan om de oversteek naar Rødvig of verder door 
naar Kalvehave te maken. Na uitgevaren te zijn en om de bocht bij Dragør de Køge Bugt in bleek dat er al aardig 
wat zee stond. We zijn een half uur doorgevaren tot we voorbij het ondiepe gedeelte waren en daar werd de 
zeegang te veel voor ons om nog vier uur door te varen. We zijn omgedraaid en weer in Dragør afgemeerd, maar nu 
in de nieuwe haven. Tijdens de terugvaart kwam radio Stockholm met een waarschuwing voor vanmiddag voor Bf 7 
uit ZW tot W. Dit bevestigd weer dat de beslissing om terug te gaan een goede beslissing geweest is.
We zijn door Dragør gelopen en hebben wat straatjes gevonden waar de stokrozen het straatbeeld vormen. Een 
heel feestelijk gezicht.

Dragør met stokrozenstraatje.

Dinsdag 21 juli.
Nog te veel wind en daarom rustig blijven liggen. Veel zeilboten bleven ook liggen en daarom werd het in de loop 
van de dag steeds drukker en moest er 2 of 3 dik afgemeerd worden.
We hebben een wandeling gemaakt langs het water en door het dorp.
De weersvoorspelling voor morgen ziet er goed uit en we hebben met onze naastliggende buren afgesproken dat 
we morgenochtend om 7 uur gaan varen.

Woensdag 22 juli
We zijn vroeg opgestaan en zijn om 7 uur vertrokken. Tijdens de oversteek door de Køge Bugt waren er toch nog 
wat golven, maar niet zo slecht dat we niet verder zouden kunnen. De windrichting was Z-ZO en dan komt deze 
schuin van voren in en soms dwars wat dan weer niet zo prettig is. Na het ronden van Stevns Klint zijn we Rødvig 
voorbij gevaren en zijn doorgegaan de Fakse Bugt in richting Kalvehave. De weerberichten voor morgen zijn weer 
niet zo gunstig en daarom doorgevaren tot Kalvehave. Wel een lange tocht, 7,5 uur en 80 km maar nu zijn we 
voorlopig weer binnen op het Smålands Farvandet (Vaarwater).
Het lange termijn weerbericht kunnen bekijken en de oversteek naar Duitsland kon wel eens pas over een week zijn 
want voor de komende dagen wordt er toenemende wind voorspeld tot 15 m/sec op zondag. Het weer dus dagelijks 
volgen want het wijzigt hier nogal snel. 

Donderdag 23 juli.
Een rustige vaartocht gemaakt van Kalvehave naar Vordingborg. Achterin de haven een plek gevonden direct aan 
de kade waar nog plaatsen vrij waren. Aan de kopsteigers en wat verder naar buiten werd er al drie en vier dik 
afgemeerd. 

Vrijdag 24 juli.
Uit Vordingborg vertrokken met de bedoeling richting Omø te gaan, maar eenmaal op het Smålands Vaarwater werd 
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het behoorlijk stuiteren en we hebben beslist om de vaartocht in te korten en naar Kragenæs op Lolland te gaan. 
Deze optie hadden we gisteren ook al bekeken en vanwege een comfortabele koers en de beschutting van de 
eilanden Femø en Fejø was het snel beslist. Kragenæs is een fijne haven, rustig en voorzien van alle gemakken.

Zaterdag 25 juli.
Aangezien de jachthaven van Kragenæs een goede internet verbinding heeft, hebben we op de DMI site het weer 
voor de komende week bekeken. Er blijft een Westelijke stroming staan met windsterktes die te veel zijn om over de 
Westelijke Oostzee naar Kiel over te steken.
Daarom gekozen voor een alternatieve route die naar de Westkant van Denemarken gaat en dan langs de 
beschutte Oostkant van Schleswig naar Kiel. Het is wel een flinke omweg maar aangezien het weer onzeker blijft 
kiezen we toch voor dit alternatief.

Vroeg in de morgen was het windstil en we zijn om 7 uur vertrokken richting Grote Belt en Langeland. Tijdens het 
varen trok de wind weer aan uit ZW richting en werd het weer stampen. Eenmaal onder de beschutting van 
Langeland werd het varen weer veel aangenamer. Om de noordpunt van Langeland heengegaan en richting 
Svendburg gegaan. Het was de bedoeling om in Troense af te meren maar daar was alles vol. Door naar Svendburg 
en daar was het al afmeren met 4 en 5 dik. Doorgevaren naar en afgemeerd in Rantzausminde.
Later bleek dat er op 24 juli vanuit Svendburg een rondje Fyn voor oude zeilschepen was en op 26 juli de start van 
de Sea Challenge 2009. Bovendien is er op 26 juli de afsluitingsavond van een muziekfestival. Een heel drukke 
bedoening dus in Svendburg en voor ons geen plaats.

Zondag 26 juli.
Vandaag vertrokken vanuit Rantzausminde richting Kleine Belt. Volgens de weerberichten zou er vandaag een W-
ZW wind staan van 7-14 m/sec. Daarom zijn we niet verder de Kleine Belt op gegaan maar zijn na 2 uur varen 
afgemeerd in Avernakø. Een kleine haven met boxen die voor ons te smal bleken te zijn. Wel geprobeerd maar dan 
lopen we toch klem, een paar meter voor het midden van het schip. Gelukkig ging er een schip weg die in een brede 
box (eigenlijk een dubbele box) lag en daar hebben we even op gewacht. In de box afgemeerd en heel rustig 
gelegen. De wind heeft vanmiddag behoorlijk doorgewaaid en is op de Kleine Belt 6-7 Bf geweest. 

Maandag 27 juli.
Vanmorgen vroeg vertrokken omdat het er naar uit zag dat het weer vandaag mee zou werken. Eenmaal op de 
Kleine Belt gaan we behoorlijk aan het stuiteren aangezien de golven van de Oostzee de trechter van de Kleine Belt 
ingeperst worden. Dit was even doorbijten maar eenmaal uit de Kleine Belt op het ruime water van de Oostzee was 
er geen last meer en zijn we doorgevaren naar de jachthaven van Laboe aangezien het weerstation DP 07 voor 
morgen weer Z-ZO 5-6 Bf afgeeft. Voor vanavond worden er onweersbuien en sterke wind W 6 Bf afgegeven. 
In elk geval hebben we de oversteken gehad en kunnen we morgen de bijboot weer schoonmaken, leeg laten lopen, 
opvouwen en opslaan in de kelder onder de kuip.

Gevaren 3168 km in 293 draaiuren.

Deel 9. Duitsland 

Dinsdag 28 juli.
We zijn rustig in Laboe gebleven. Aangezien we nu weer op binnenwater zijn en niet meer van plan zijn een 
oversteek te maken is de bijboot als reddingsboot niet meer nodig en we hebben deze vandaag schoongemaakt en 
weer opgevouwen. De kelder is weer vol met bijboot, aanhangmotor, fietsen en hondenkar. Het voordeel is dat we 
weer 12 m lang zijn.

Woensdag 29 juli.
In Laboe eerst in de oude haven de dieseltank weer vol gemaakt en naar Holtenau gevaren naar het 
sluizencomplex van het Nord-Ostsee-Kanaal. Bij de sluis was het erg druk maar we hadden geluk want nadat we 
ingevaren waren sloten de deuren achter ons. Na een bijdrage van € 18 geleverd te hebben aan de Duitse 
economie zijn we het kanaal opgevaren en richting Rendsburg gegaan. Hier afgemeerd bij de Büdelsdorfer 
Yachtclub, een eind voor de stadhaven van Rendsburg in de Obereidersee.

Donderdag 30 juli.
Op de Elbe is windkracht 6-7 afgegeven en daarom heeft het geen nut om naar Brunsbüttel door te varen om door 
de sluis te gaan. Bovendien is de ervaring dat bij deze voorspelling de haven bij de sluis vol loopt met schepen die 
op beter weer wachten. Daarom zijn we gestopt bij de sluis van Gieselau en hebben daar een keurige ligplaats 
gevonden. Half op de avond nog wat lange lijnen bij gezet omdat de scheepvaart op het NOK de aanloop naar de 
sluis leeg trekt en een golf veroorzaakt die langs de afmeersteigers trekt, zodanig dat het water uit de gootsteen 
over de vloer klotste.
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Nostalgie op het NOK.

Bij de boot achter ons was een monteur aan boord en het bleek dat de brandstofpomp van een 1,5 jaar oude motor 
kapot was. Voor deze mensen was het dus einde vakantie en er moest dus transport geregeld worden om alle 
spullen weer naar huis te krijgen. Via kennissen stond er een auto in Cuxhaven die terug moest naar Nederland en 
door de buurman gebruikt mocht worden. Andere kennissen van hem lagen met de boot bij de sluis van Brunsbüttel 
en gingen naar Cuxhaven. Het stuk van Gieselau naar Brunsbüttel was een probleem en wij hebben aangeboden 
dat hij met ons mee kon varen naar de sluis en daar dan over te stappen op de andere boot.

Vrijdag 31 juli.
Vroeg opgestaan en om 7 uur vertrokken om op tijd bij de sluis van Brunsbüttel te zijn i.v.m. het overstappen van de 
buurman op de boot van zijn kennissen. Toen we uit Gieselau vertrokken was het voor hem toch even een rot 
moment om zijn vrouw, kind, hond en boot achter te laten. We waren precies op tijd in Brunsbüttel want we konden 
zo de sluis in varen en in de sluis is hij overgestapt. 
Na het schutten kwam het met het getij goed uit en konden we voor stroom naar Otterndorf varen. Hier hoefden we 
maar even voor de sluis te wachten en konden we daarna doorschutten. In de Schifffahrtsweg Elbe-Weser zijn op 
diverse plekken steigers aangelegd waar maximaal 2 dagen mag worden afgemeerd, maar zelf zijn we doorgevaren 
naar Bederkesa om daar morgen de boodschappen te doen. 
Bij het slot werd ‘s avonds in de open lucht de opera “Die Zauberflöte” van Mozart door het Praags Opera 
gezelschap uitgevoerd. 

Zaterdag 1 augustus.
Nadat we bij het slot eerst over een historische markt gelopen zijn met allerlei Middeleeuwse ambachten en 
voorstellingen zijn we vertrokken en rustig varend naar Bremerhafen gegaan. Het varen door de Geeste kan en mag 
niet snel gaan want er geldt een maximale snelheid van 8 km/uur. Sneller gaat ook niet want dan trekken we een 
golf die de kanten zou afkalven. Niet doen dus. Afgemeerd voorbij de City Marina aan de stadtanleger tussen de 2 
bruggen in maar toch nog een rustige omgeving. Voorbij de brug is nog een steiger maar die is meer voor zeilboten 
die niet onder de brug door kunnen.

Zondag 2 augustus.
Om zoveel mogelijk gebruik te maken van de vloedstroom van Bremerhafen naar Elsfleth en Oldenburg zijn we om 
8 uur vertrokken. Wel heel erg vroeg voor de zondagmorgen maar ruim 4 km/uur stroom mee is ook meegenomen. 
Na 2 uur varen waren we van de Elbe af, langs Elsfleth en op de Untere Hunte (nog steeds voor stroom) door naar 
Oldenburg. We zijn afgemeerd in de stadhaven en zoals gebruikelijk lagen we hier met laag water aan de grond. 

Maandag 3 augustus.
Na het vertrek uit Oldenburg naar het Küstenkanal werkte de sluis bij Oldenburg niet mee en moesten we 1 1/2 uur 
wachten voordat de sluismeester de sluis voor ons bediende. Het was onduidelijk waarom er zo lang gewacht werd, 
want er was geen beroepsvaart. Duitse sluismeesters zijn ondoorgrondelijk. 
We hebben vandaag een groot gedeelte van het Küstenkanal gevaren en zijn afgemeerd in Surwold bij km 55.
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Dinsdag 4 augustus.
We zijn op tijd vertrokken want als de sluizen een beetje meewerken, gaan we door tot Delfzijl en dat is een afstand 
van 95 km. Langs de Ems zijn er niet zoveel afmeerplekken die bij laag water niet droog vallen en daar hadden we 
niet zoveel zin in omdat er dan eerst weer op hoogwater gewacht moet worden en dan voor stroom weer verder. We 
hebben gebruik gemaakt van de stroom mee en met 17 km / uur de Ems afgekomen.
Uiteindelijk zijn we om 6 uur afgemeerd in Delfzijl en zijn we weer terug in Nederland.

Gevaren 3569 km in 329 draaiuren.

Deel 10 Nederland.

Woensdag 5 augustus.
Een rustige dag gehouden. We zijn in Delfzijl gebleven en hebben de inhoud van de koelkast weer op peil gebracht 
en de waszak weer leeggemaakt. De afspraak met de zeilmaker in Sneek is voor maandag dus haast behoeven we 
niet te hebben. Deze week moeten we niet in Sneek zijn aangezien het Sneekweek is en dan is het DRUK IN 
SNEEK.

Donderdag 6 augustus.
Na eerst de watertank weer vol gedaan te hebben zijn we met de kleine sluis vanuit Delfzijl het Eemskanaal 
opgeschut. 
Vanwege de warmte zijn we niet te lang doorgevaren en zijn afgemeerd in Zuidhorn, in jachthaven Briltil. Een nette 
rustige haven waar lekker in de schaduw afgemeerd kon worden. Een aanrader vanwege de rust.

Jachthaven Briltil / Zuidhorn

Vrijdag 7 augustus.
Een warme dag. Vanuit Briltil eerst naar Stroobos gevaren en daar de dieseltank weer gevuld. Vorige keer dat we er 
getankt hebben was de diesel er goedkoop. Nu bleek later dat de diesel duur was aangezien er bij de Fonejachtbrug 
bij kp 49 in het Prinses Margriet kanaal een bunkerboot ligt en daar was de diesel zo te zien 6 cent per liter 
goedkoper. Het is maar een weet voor de volgende keer. 
Onderweg kwamen we de SK 210 “Frisiana” tegen.
Afgemeerd in de Lange Sloot tegenover de Nauwe Saiter in het gebied van de Oude Venen.

Zaterdag 8 augustus – maandag 10 augustus.
Op het gemak een paar dagen door Friesland gevaren op weg naar Sneek. 
Afgemeerd bij de zeilmaker voor de laatste controle van de kuiptent. Bij een langdurige regenval komt er nog wat 
water naar binnen door de naainaden. Na contact met de zeilmaker was dit voor hem niet acceptabel en daarom 
wilde hij de tent bekijken om te zien wat er nog aan te doen was.

openoffice-in.doc Pagina 55 Datum: 2-9-yyyy



Reisverslag Noorwegen 2009

Maandag 10 augustus.
Nadat de zeilmaker de laatste aanpassingen aan de kuiptent gedaan had zijn we vanuit Sneek vertrokken richting 
Joure om nog wat boodschappen te doen. Joure was behoorlijk vol en daarom zijn we verder gegaan richting 
Tjeukemeer. Aan de Marrekrite plaatsen is het overal behoorlijk druk. De eilanden in het Tjeukemeer waren in elk 
geval bijna allemaal vol, inclusief partytenten aan de wal. Toch nog een plek gevonden aan het eiland bij De Wiel, 
aan de kant van het Tjeukemeer en niet aan de kant van de verkeersweg. Deze kant kan bij wind uit oostelijke 
richting niet gebruikt worden in verband met golfvorming.

Dinsdag 11 augustus.
Vandaag door een heel mooi stuk vaarwater gevaren namelijk de Kalenbergergracht. Verder over het Giethoornse 
Meer en de Beulakker Wijde naar Belt-Schutsloot, een Giethoornachtige plaats tussen de Aremberger Gracht en de 
Beukers Gracht. Hier afgemeerd op een vrije ligplaats aan de Aremberger Gracht.

Woensdag 12 augustus.
Na een rustige en donkere nacht aan de Aremberger Gracht zijn we verder gevaren door de sluis naar het Zwarte 
Water. Volgens de sluismeester is het de hele zomer niet druk geweest. In plaats van drukke weken nu alleen maar 
een paar drukke dagen. Omdat de plaatsen langs de Randmeren wel leuk zijn, zijn we door de Roggebotsluis naar 
Elburg gevaren. Hier nog net een ligplaats kunnen vinden. We lagen op het uiterste puntje van de steiger, zelfs nog 
een stuk ervoor uit stekend, maar we lagen goed, In de havenkom zelf lagen de schepen al 4 dik.

Donderdag 13 augustus.
Na een heldere nacht met meteorieten zijn we weer verder getrokken. 
Via het Veluwe Meer naar de Nijkerker sluis. Hier een paar keer schutten moeten wachten voordat we aan de beurt 
waren. Een heel gedoe met de nodige figuren die zo nodig voor dringen en dan door de hele goegemeente worden 
teruggefloten.
Afgemeerd in Spakenburg waar het ook druk was, maar toch nog een plek toegewezen gekregen door de 
havenmeester. Een prima plek om te liggen net in de havenkom.

Vrijdag 14 augustus.
Verder gevaren over de Randmeren naar de Zeesluis van Muiden. We hadden verwacht dat het er erg druk zou zijn, 
echter de sluis stond op groen, we konden zo invaren en achter ons gingen de deuren meteen dicht. Ook de 
bruggen over de Vecht werden snel bediend en hierdoor ontstond er nauwelijks wachttijd. We zijn doorgevaren tot 
Loenen waar tussen de 2 bruggen een uitstekende ligplaats is, waar tevens een watertap-plaats is. Ook hier is het 
te merken dat het nog vakantieperiode is, want overal zijn de passanten ligplaatsen vol.

Zaterdag 15 augustus.
Een korte vaardag gemaakt van Loenen naar Maarssen. Hier de weekeind boodschappen gedaan en gelijk blijven 
liggen. Het is vandaag zaterdag en warm en als je dan in Maarssen ligt trekt de hele wereld aan mooi-weer-sloepen 
aan je voorbij. 

Zondag 16 augustus.
We hebben Maarssen weer achter ons gelaten en zijn via het Amsterdam - Rijnkanaal naar het Merwedekanaal 
gevaren. 
Bij de sluis van Vianen lag de SK 252 “Them Again” van de familie Voorboom. Aangezien we toch op de sluis 
moesten wachten zijn we afgemeerd en hebben de vakantie belevenissen een beetje uitgewisseld. 
Na het schutten verder gevaren over het Merwedekanaal. De afmeer plek bij Meerkerk lag compleet vol en daarom 
zijn we doorgevaren naar de bocht bij Arkel waar we nog een ligplaats gevonden hebben. Toch lag een uur later 
deze lange afmeerplek helemaal vol.

Maandag 17 augustus.
Door de grote sluis bij Gorinchem geschut en de Merwede opgevaren. Met het laatste van de eb naar de Nieuwe 
Merwede en via Hollands Diep naar de Volkerak sluizen waar we na doorgeschut te zijn aan de binnenzijde 
overnacht hebben. Om 6 uur lag alles vol en werd er zelfs dubbel afgemeerd. 

Dinsdag 18 augustus.
Over het Volkerak en via de Krammer, Grevelingen sluis en Grevelingen naar Ouddorp.

Einde van een prachtige reis waarop we met voldoening terugkijken.

Gevaren 4041 km in 378 draaiuren.
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