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Plan en route 
Het plan is om via het IJsselmeer naar Friesland 
te varen, waar CeesJan en Netty met hun 
motorboot de Lange Beer zich bij mij aansluiten 
om samen verder vakantie te vieren in Friesland 
met als eindstop Groningen. Omstreeks eind juni. 
Wij zullen de steigers onveilig maken met gitaar, 
bier en hengelsport. 
Na Groningen gaan zij weer huiswaarts en zal ik 
een gunstig weerslot van drie dagen afwachten 
om naar Helgoland te varen (taxfree diesel 1,- en taxfree drank) 
Na Helgoland langs de westkust van Denemarken omhoog naar Thyboron, de ingang van 
het Limfjord (ong. drie dagen)  
In het Limfjord wat dwars door de kop van Denemarken loopt zal ik een aantal weken 
vertoeven en kleine plaatsjes en baaien bezoeken, om uiteindelijk aan de Oostkant in 
de Oostzee uit te komen, vandaar langs allerlei eilanden en de Deense Oostkust 
zuidwaarts.  

 
Dan als laatste het Kielerkanaal (Oostzee kanaal) in om dan halverwege weer omhoog 
te gaan de rivier de Eider in. Deze rivier mond weer uit in de Noordzee te hoogte van 
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Helgoland. Buiten dat deze rivier mij zeer mooi lijkt om te bevaren, sluit ik daarbij uit 
dat ik door de beruchte monding van de Elbe naar buiten moet en dagen in de  
Cuxhaven verwaaid moet blijven liggen. Ik wil op de 3 oktober feesten in Leiden, daar 
weer in de haven liggen. 
Dit is het globale plan en uiteraard zijn plannen om bij te stellen en blijven slechts 
plannen. 
Veel leesplezier, 
Schipper Peter en Sailor de gesteriliseerde (en een beetje gedresseerde) boordpoes. 
 

oooOOooo 
 

Het is 31 mei, 2013 het werken zit er voorlopig op, we gaan weer varen. Om 1800 gaan 
de trossen los in Sassenheim en samen met Mihai, die mij zal vergezellen tot Sneek, 
gaan we richting Amsterdam voor de staande mast. Wel moet Mihai zondagavond weer 
in Lisse terug zijn, dus we gaan weer of geen weer. 
Om 20.30 meren we af voor de Nieuwe meer sluis. Omstreeks 01.00 zal het konvooi 
(dit keer slechts 6 schepen) door Amsterdam varen.  
Het is 02.30 als we afmeren aan de Houtmankade in Amsterdam om een paar uurtjes 
te gaan slapen.  
1 Nm = 1,852 km – Start log bij 1760 Nm 
 
Log/Totaal (Nm) Trip (Nm) Reistijd (uur) Wind (Beaufort) Barometer (Mb) Temperatuur (°C) 

1779/18 18 8,5 4 1000 14 
 

01-06-2013  
10.30 mooie tijd, over het IJ, door de Oranje sluizen, de wind is NNW 4-6 net aan te 
bezeilen voor de Asmara, we zetten voorlopig de Genua, al gauw blijkt de wind aan te 
trekken tot grens 6-7, de Asmara steigert weer maar loopt, de korte golven van het  
 
 
IJsselmeer zijn berucht, Mihai gaat slapen en daar heeft hij verstandig aan gedaan, 
want als je slaapt wordt je niet zeeziek. Tot het paard van Marken gaat het redelijk 
maar daarna moet de koers 10° bakboord uit en is het niet meer te bezeilen. 
Aangezien ik zondag in Sneek wil zijn gaan we verder op de motor naar Enkhuizen. Om 
marken heen worde de rollers heftiger, ik ben blij met mijn nieuwe stuurstoel want ik 
zit stevig in het zadel. Mihai slaapt als een Roos. 
Het is rond 18.00 als we bij het Naviduct (sluis) van Enkhuizen komen, ik besluit 
daarvoor te gaan ankeren om te eten en bij te komen, Mihai is ook wakker geworden. 
Borrel en eten.  
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Log/Totaal (Nm) Trip (Nm) Reistijd(uur) Wind (Beaufort) Barometer (Mb) Temperatuur (°C) 
1807/46 28 7,5 4-7 998 15 

 
02-06-2013 
Ik word “s nachts nog een paar keer gestoord door een ankeralarm, maar dat bleek 
het niet te zijn was ander alarm (te grote cross track) wat ik niet uit had gezet. 
Door dat gedoe slaap ik niet echt veel meer en ben om 0600 wakker, ik besluit er 
maar uit te gaan en voorbereidingen te gaan treffen voor een vroeg vertrek.  Mihai 
komt mompelend om 0700 uit bed, maar ik zeg hem dat hij gisteren overdag ook 5 uur 
heeft geslapen, dus geen medelijden, ontbijt en om 0710 door naviduct. 
De wind geeft 3 N aan, maar langs Enkhuizen varend bespeur ik in de verte brekers op 
de golven, dus ik ga mij voorbereiden voor weer een heftige rit. Ook heb ik besloten 
niet naar Stavoren te varen maar naar Lemmer, dat is net te bezeilen, wel het nadeel 
dat de golven (en eenmaal buiten is het weer een dikke 6) meer dwars inkomen en het 
rollen zal toenemen, meer dan gisteren. Mihai heeft het weer bekeken en besluit maar 
weer te gaan slapen (dat is iets wat hij overigens zeer goed kan, zelf staande denk ik). 
De geplande rit is drie uur, dus rond een uur of 11 moeten we in Lemmer zijn. 
De Genua is weer bijgezet, zij het half uitgerold, het grootzeil en bazaan laat ik maar 
weer voor wat het is want die zouden beiden gereefd moeten worden, en eenmaal in 
die roller coaster heb ik daar geen zin in, ook houd de Asmara dus het wordt 
motorzeilen, met de motor dus een klapje bij. Zo gaat die goed. De golfhoogte gemeld 
zijn 60 cm tot 1 mtr, ik denk dat wij alleen een meter hebben want we zitten ook nog 
eens aan lage wal, dus zo’n golf heeft het hele IJsselmeer om op te bouwen. 
 
Sailor heeft het nu ook niet meer begint klagelijk te miauwen en wil alleen maar op 
schoot en vastgehouden worden, ik creëer een plekje achter het instrumenten paneel 
en dat accepteert ze, de hele reis blijft ze daar rustig liggen maar wel zodanig dat ze 
mij kan zien. Ondertussen beginnen mijn voorraden in de punt te schuiven en met 
donderend geraas valt een doos met 6 flessen wijn, zakken katten voeding, 
mueslizakken etc. op de keukenvloer. Kort daarna gaan beide gereedschapkastjes open 
en komt het nodige gereedschap de salon in zetten. Als dat nog niet genoeg is gaat 
ook de eettafel met zware fruitschaal en laptop door zijn hoeven omdat de beide 
borghaken los geschoten zijn. Nou dat weten we dan ook weer. 
 
 
Om 10.00 zijn we over de helft en heel langzaam nemen de golven af als we in de 
beschutting van Friesland komen. Rond 11,30 schutten we in de Margrietsluis, varen 
nog een klein stukje door in de “Grote Brekken” laten dan ergens het anker zakken, 
eerst puin ruimen, boterham eten en dan verder naar Sneek. 
In  Sneek meren we om 16.35 af in de “kolk”   
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Mihai nodigt me uit voor een biertje en een Chineesje, daarna loop ik met hem mee 
naar het station in Sneek en met de trein van 19.43 is hij omstreeks 23.00 in 
Sassenheim waar wij zijn auto neergezet hebben. 
 
Totaal (Nm) Trip (Nm) Reistijd(uur) Wind (Beaufort) Barometer (Mb) Temperatuur (°C) 

1842/81 35 9,25 3-6 1003 16 
 

3-6-2013 
Zo nu effe geen stressen meer en geen tijdslots 
Relaxed opstaan ontbijten en koffie. Dan gepland nog met Sailor naar de dierenarts 
die in het gebouw hierachter zit (wist ik van vorige keer). Haar paspoort moet 
bijgewerkt worden met een of twee inentingen, maar die moest niet van de dierenarts 
hebben, blazen dus. 
Geprobeerd mijn nieuwe dongle voor buitenland te installeren, helaas mislukt, weet 
niet waar het aan ligt. Is zg plug en play. 
Tot 1630 in Sneek gebleven toen af gevaren naar Sneekermeer marrekrite (mk) 26 
t.o. Goingarijp waar ik morgen de nieuwe teakdekjes moet afhalen. 
Cj en Netty zitten in Elburg. 
Voor vertrek mijn ramen nog gelapt, maar na oversteek IJsselmeer ziet het er niet 
meer uit. 
Nu borrel 
Ik vind het nog moeilijk om mijn ritme te vinden. Tijdens de borrel toch weer bezig 
geweest met een onwillige bilgepomp, (pompt water uit bad en motorruimte). 
Kon gewoon me draai niet vinden, ook nog lakschade gemaakt aan de romp bij 
aanleggen aan mk,  doordat ik hierbij niet in de gaten had dat de motor nog in voorruit 
stond, terwijl hij op de middenbolder al vast zat. Dus ging de voorkant van de romp 
tegen de steiger aan, precies tegen een stalen oog. Weer werk erbij om dat weer te 
herstellen. 
Uiteindelijk ga ik om 22.00 koken. Dat moet anders. 
Lekker gegeten, koffie en drambui, jammer dat het al weer koud wordt in de boot, 
buiten 9 graden 3-juni!!! Kachel maar weer aan. 
4-6-2013 
Het mooie weer is begonnen. Heerlijk geslapen en na de koffie naar Goingarijp voor 
het ophalen van mijn bestelde teakdekjes. Ik leg de boot buiten de haveningang want 
de doorgang is maar 4 mtr breed en ik 3.60. Lopend naar de firma permateek, door de 
weilanden 5 km, heerlijke wandeling met dit mooie weer. De teakdekjes zijn prachtig 
geworden, nu nog er op kitten. De vrouw van de baas heeft mij met teakdekjes met de 
auto weer teruggebracht naar het kleine haventje, daar op het terras in de zon een 
lekker uitsmijter genomen en bier, het leven is zo gek nog niet. 
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Ik vertrek nu naar Akrrum om daar een speciale spatel te halen voor het kitten, haal 
gelijk nog wat groenten, reken een nacht havengeld af en neem gelijk weer twee 
tweede hands boeken mee met zeilverhalen. 
Tijd weer voor een biertje en een boek. 
9-6-2013 
Er is niet zoveel te vertellen, we kruisen wat door Friesland, luieren wat, vissen, lezen 
etc. Morgen naar Leeuwarden en dan via Dokkumer Ee naar Dokkum en Lauwersmeer. 
Sailor en Arie (de teckel van Cj en Netty) kunnen het weer goed  met elkaar vinden. 
Inmiddels heb ik mijn teakdekjes er op gekit, ziet er strak uit. 
 
Log / Totaal (Nm) Trip (Nm) Reistijd(uur) Wind (Beaufort) Barometer (Mb) Temperatuur (°C) 

1875/115 33 variabel 4 1003 16 
 
 

10-6-2013 
Leeuwarden, bij binnenkomst wel een gezellig onthaal, “the 
making off. . “ jammer genoeg houd het weer  niet over, het 
noorden bewolkt temp 15*, dan maar binnen lezen. 
11-6-2013 
Via de Dokkumer Ee en Bartlehiem naar Dokkum. 754 hebben 
de edelen daar Bonifatius vermoord, maar daar merkte je 
niets meer van. 
14-6-2013 
Na 3 dagen Dokkum zijn we door 
gevaren via het Lauwersmeer naar 
Zoutkamp, varende op het 
Lauwersmeer krijg ik een seintje 

van Netty achter mij dat mijn stoelkussen overboord is 
gewaaid. Nou draaien dan maar en proberen weer op te 
pikken. Helaas dreef het ding door de wind snel het riet in en 
de boot kwam door het draaien op lage wal dus ook goed vast 
te zitten op een paar meter van de kant en het stoelkussen. 
Ik was blij dat CJ bij me was want op eigen kracht kwam ik 
niet meer los, dus een lijn uit naar de “Lange Beer” en zo 
weer vlot getrokken, gelukkig heeft een passerende visser in 
een klein bootje mijn stoelkussen van 10,- weer opgepikt.   
In Zoutkamp hebben we 1 nacht gelegen. 
15-6-2013 
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Hierna zijn we via de staande mast route en het Reitdiep naar Groningen gevaren, een 
prachtige route alleen zat het weer niet mee, winkracht 7 en heftige buien, maar 
eenmaal in Groningen klaarde de lucht weer op.  
 
 
16-6-2013 Vaderdag 
 

Tanja en de kids komen op de fiets 
naar de oosterkade. Ik krijg een 
kadootje voor vaderdag en Tanja heeft 
een heerlijke appeltaart gebakken. 
’s Avonds bellen Peter Koenen en 
Jasper op via skype, mijn vaderdag kan 
niet meer stuk. 
 
 
 
 

Log / Totaal (Nm) Trip (Nm) Reistijd(uur) Wind (Beaufort) Barometer (Mb) Temperatuur (°C) 
1923/163 48 variabel 4-7 1004 16 

 
17-6-13 
We vertrekken van Groningen, CJ en Netty gaan nu terug naar het zuiden via het 
Noord-Willemskanaal richting Assen. Ik besluit een stukje mee op te varen om inde 
buurt van het Paterswoldemeer ergens mijn weerslot af te gaan wachten. 
Maar bij de eerste brug steigert de brugwachter zowat en zegt dat ik daar niet heen 
kan, ik zou een goede kaart moeten kopen. De beste man moest eens weten wat ik 
allemaal aan boord heb. 
Maar goed ik Kom toch minder ver dan ik dacht omdat er een beweegbare brug is wat 
een hefbrug blijkt te zijn en dat had ik over het hoofd gezien, had die brugwachter 
toch wel een beetje gelijk, alhoewel ik wist dat ik niet ver zou komen, maar goed dat 
deze brug een hefbrug was met hefhoogte 5.40 mtr(ik ben 12.30 mtr), had ik over 
het hoofd gezien. 
Maar niet getreurd voor deze brug ligt een mooie aanlegplaats dus daar ga ik liggen. 
Uiteindelijk lig ik 10-15 minuten fietsen bij Tanja vandaan. Ik word dan ook regelmatig 
met een bezoek vereerd. Vanmiddag nam Tanja perziken, tomaten, paprika's, drinken, 
kaas koek mee, wat een lieverd.  En morgen oppassen bij Tanja. 
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Sailor komt weer eens met levende (nou 
ja, was levend) have aan, dit keer een mol, 
ze worden nu wel wat groter. Ik spreek 
haar toe dat ze de volgende keer eens een 
konijn moet proberen, kunnen we er samen 
van genieten. 
 
Ik lig in de volle zon, het is buiten 34 
graden en niet uit te houden, dus zit ik 
binnen met alles tegen elkaar open, speel 

gitaar en lees. 
21-6-13 
Zou de zomer alweer voorbij zijn, 16 graden en het regent de hele dag. 
Vooruitzichten voorspellen niet veel goeds, de komende week temperaturen amper 16 
en 's nachts 7 graden. Wat een land. 
23-6-13 
 
Vandaag ga ik uit Groningen weg, want het is nog een dag varen om vanaf Delfzijl zee 
op te gaan. Ik besluit nu om bij Delftzijl naar buiten te gaan en bij Termunterzijl 
weer naar binnen, daar meen ik twee vrije aanlegplaatsen te hebben gezien. Sibren 
gaat met me mee. In de grote sluis gaat het ook nog bijna fout, de boot dreigt dwars 
in de sluis te komen met een straffe wind op de kont, de belegde lijn op de bolder was 
losgeslipt, ik grijp de lijn en probeer 18 ton te stoppen, met als gevolg dat de lijn door 
mijn handen slipt en het vel van drie vingers er af brand. 
Als we door de sluis bij Delftzijl naar buiten gaan staan er natuurlijk weer meer 
golven dan ik had voorzien, niets geprepareerd binnen en dus begint alles weer te 
vliegen en tot overmaat schiet ook de koelkast deur open, de keukenvloer ligt weer 
bezaaid met rommel. Wanneer leer ik nou eens dat ook bij kleine stukjes over open 
water ik de zaak moet vastzetten en opruimen. 

Eenmaal geschut in het piepkleine 
sluisje van Termunterzijl, tank ik 
voor de zekerheid nog 100 Ltr 
diesel  a 1,49 en vul de watertank. 
(Diesel in Helgoland € 1,04) 
Varend naar de vrije 
aanlegplaatsen, blijken die er niet 
meer te zijn. Ach wat kan er nog 
meer mis gaan vandaag?  
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Ik vaar nog wat door en 
vind een oude maar 
robuuste steiger aan een 
soort bos, daar lig ik 
mooi, midden in de 
natuur. Helaas is de 
telefoonverbinding en de 
tv ontvangst zeer slecht. 
met Duitsland aan de 
overkant van de Eems is 
dat natuurlijk ook niet 
verwonderlijk, ik zet 
roaming uit, tenslotte lig 
ik nog in Nederland en 
ben niet van plan om nu 
al op het Duitse net te gaan zitten. 
Tanja komt met de Renske, Kars en Jonna Sibren ophalen, het is dan inmiddels 18.00, 
dus verplicht eten bij Opa op de boot. Hardstikke gezellig allemaal.  
. 
24-6-13 
Tot overmaat krijg ik ook mijn wifi antenne niet opgestart. Mischien moet ik hem 
maar op de xp computer installeren daar was hij oorspronkelijk voor bedoeld. 
Het weerbericht voorde komende week is dermate slecht dat ik hier zeker nog wel 
een week of langer zal moeten liggen, nou ja, terug naar de natuur en kunnen mijn 
vingers misschien goed genezen voor ik weer continue lijnen door mijn handen laat 
gaan. 
 
Geluk ligt in de holte van een wilg 
Ginds bij de poel, waar 's avonds de koeien staan  
Diep in het hart van het houtvuur 
Geluk ligt waar het groen van een heuvel de hemel ontmoet 
Waar de bladeren die nieuw zijn kunnen rillen en trillen 
En de wind het lied van de leeuwerik omhoog draagt 
Het ligt in het warme gras, waarvan de adem bevrijd werd 
Door het zachte zingende, klinkende glijden van een zeis 
En komt met de rivier 
De stroom met het riet ertussen 
De stroom met de waterkers . . .  
En de zon in mijn ogen 
 



 

Deel 1 Nederland Versie maandag 8 juli 2013 

26-6-13 
Vandaag werd ik met en bezoek vereerd van Gert Vredenburg, was gezellig, biertje 
gedronken broodje haring gegeten. 
Vissen doe ik al drie dagen, maar bijten ho, maar. Nou ja je bent in ieder geval van de 
straat. 
Het lokale weer is gelukkig wel verbeterd. Alleen de vooruitzichten langs de Deense 
kust blijven verkeerd, de wind blijft maar doorstaan uit W/NW 4-5 de sterkte is 
prima alleen de golven komen uit IJsland en bouwen hoog op, golven van 2-4 mtr en 
dan dwars dat ga ik zeker geen twee of drie dagen doen, het moet wel leuk blijven. 
We wachten het nog en weekje af en dan gaan we de plannen misschien maar 
bijstellen. 
 
Log / Totaal (Nm) Trip (Nm) Reistijd(uur) Wind (Beaufort) Barometer (Mb) Temperatuur (°C) 

1947/187 24 variabel 4-6 1018 15 
 
30-6-2013 
Vandaag besluit ik te vertrekken naar Helgoland. De wind is west 4, dus moet kunnen. 
 
 

Zie voor het verdere reisverhaal. Denemarken deel 2 
 


