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Plan en route (herhaling) 
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 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. 
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Log / Totaal 
(Nm) Trip (Nm) Reistijd(uur) 

Wind 
(Beaufort) 

Barometer 
(Mb) 

Temperatuur 
(°C) 

1947/187 -- variabel 4-6 1018 15 
 
30-6-13 
vertrek uit Termunterzijl 08.30, bestemming 
Helgoland.  
Eerst nog stroom mee, wind4-5 WSW, eenmaal 
buiten de eilanden waait het toch weer stevig 
door, golven 1,5-2 mtr komen dwars vanachter.  
De lucht begint te breken, maar ook de wind 
trekt aan tot 5. Genua bij en rollen maar. De 
boot ligt nu contant over stuurboord waardoor 
er ineens een alarm begint te piepen van lage 
brandstof stand. De BBoord tank is nu leeg 
gestroomd in de stuurboord tank en de meting 
zit op de Bakboordtank. Gelukkig weet ik dat de 

brandstof voor de motor uitbelde tanken gehaald wordt, dus 
maargewoon doorvaren. Ik had alleen de brandstoftank dicht 
moeten doen ter voorkoming van overhevelen. 
Sailor heeft het af en toe niet meer met al dat rollen van de boot 
en ik begin het ook wel zat te worden het is inmiddels 1900 uur en 
ik zou nog de hele nacht en dageraad door moeten. 
Als ik te hoogte 
van Norderney 
ben besluit ik 

naar binnen te gaan. 
De aanloop naar Norderney had ik niet gepland, maar 
zat zo in de plotter. 
Het was duidelijk uitgaand water waardoor het nog 
lastig wordt de boeienlijn te volgen, als de 
dieptemeter snel terugloopt naar 1 mtr, schik ik en zie 
ik dat ik behoorlijk ben weggezet, ik corrigeer snel en 
kom weer in dieper water. Soms moet ik 30 graden 
opsturen om rechtuit te gaan, maar het gaat weer goed, om 21.40 meer ik af in Norderney. 
Lekker slapen. 
 
 
 
 
 
Log / Totaal 
(Nm) Trip (Nm) Reistijd(uur) Wind 

(Beaufort) 
Barometer 
(Mb) 

Temperatuur 
(°C) 

2009/249 62 13 4-5 1021 10 
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1-7-13  Norderney 
08.30 vertrokken 
uit Norderney. Wind 
4 west Eenmaal 
buiten de haven 
weer op dat 
vervelende stuk 
blijkt de wind 5-6 te 
zijn en zelfs met 
uitschieters naar 7. 
Als dit zo blijft ga 
ik terug. Maar 
eenmaal buiten is de 
wind weer stabieler 
en zakt af naar 4-5. 
Toch maar door dan, 
nu in keer verder 
naar Helgoland Nou 
dat heb ik weer 
geweten, het 
langste stuk was bijna voor de winden verliep redelijk rustig, afgezien dat de boot nog wel behoorlijk 
rolde. Maar op Genua en bazaan ging dat best. Dan kom ik bij het verkeersscheidingsstelsel, Jade, Alte 
weser en neue weser, koersveranderingen brengen dan ook ongemak mee, meer golven dwars, die 
inmiddels ook hoger waren geworden. Het rollen nam toe van 30 graden links naar 30 graden rechts. 
Ik had soms wel het gevoel nu gaat ie om, maar gelukkig kwam ze er steeds weer uit. 

Het laatste stuk na het verkeers 
scheidingsstelsel was bijna recht 
tegen wind in, dus niet meer te 
bezeilen. Genua weg en bazaan 
nog laten staat voor wat 
roerdruk, die stond nog mooi 
strak in de wind. 
De golven waren inmiddels flink 
hoger geworden, ik schat 3 mtr. 
Dit word dus weer rodeo bull 
riding, geen rollen meer alleen 
maar steigeren. Hele zeeën 
kwamen over, maar ook dat 
hebben we weer overwonnen toen 
we de pieren van Helgoland 
binnen voeren na een rit van 11 

uur.  
 
Log / Totaal 
(Nm) Trip (Nm) Reistijd(uur) Wind 

(Beaufort) 
Barometer 
(Mb) 

Temperatuur 
(°C) 

2068/249 59 11 W4-5 1019 14 
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2-7-13    Helgoland (D)   
Helgoland is een groot rotsblok midden in de zee. Een belastingparadijs. Een 
toeristeneiland. Hele hordes toeristen worden er aangevoerd via grote 
schepen. Die ankeren dan vervolgens in de baai en kleine sloepen brengen de 
mensen (overheersend Duitsers) aan land, die zich dan massaal op de 
souvenirshops en dutyfree shops storten om zich vervolgens tegoed doen bij 
de imbiss (snackbar) en of terrasjes. 
Goedkoop is het wel allemaal de whisky die ik normaal drink was geen 22 maar 
11 euro. 
Een goede single malt 12-15 euro. 1 ltr diesel 1,05 (ik betaalde de laatste 
keer 1,49) Het weer is aanmerkelijk verbeterd, zodanig zelfs dat de wind 
zwak is en dinsdag nacht naar het zuiden draait, ook de golven draaien mee, 
precies wat ik nodig heb. Ik besluit dus te vertrekken, om 11,30 gooi ik los eerst naar de pomp voor 800 
ltr diesel. 

Helaas pindakaas, de man van de 
pomp was bijna door zijn voorraad 
heen en wilde me niet meer dan 
200 ltr geven, nou daar kom ik 
niet ver mee. Vrijdag aldus de man 
is er nieuwe voorraad en dus 
afgesproken dat ik dan maar 
vrijdagmorgen om 10.00 bij hem 
langs kom voor 800 ltr, nu maar 
duimen dat het weer vrijdag nog 
goed is. 
Ik ga dus nu het eiland maar 
verder verkennen. 
Vanavond gezellig geborreld met 
twee Duitse echtparen die naast 
me lagen, we liggen hier met 5 tot 

8 boten op een rij naast elkaar, dus hebben we ook afgestemd wie er het eerste weggaat, ik lig nu 
helemaal aan de kant. 
Van het borrelen kwam de Drambui en 
vervolgens de Cobb BBQ van de Duitsers met 
lekkere gamba's, om 23.00 ging ieder weer 
naar zijn eigen boot, reuze gezellig. 
3-7-13 
Vandaag begon met een lichte motregen, dus 
maar besloten het beddengoed en de overige 
was weer te doen. en ook de boot van binnen 
schoon zuigen, veel haren van Sailor. 
Het weer is nu opgeklaard en warm 23* met 
nagenoeg geen wind. 
Na het eten borrel gedronken bij Claus en 
Birgit, lekker buiten gezeten daarna kwamen ook de andere twee Duitsers aanschuiven, dit duurde tot 
02.00. Gezellig toch! 
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4-7-13    Dune (Helgoland) 
Vandaag begint de dag wederom met lichte 
motregen. 
Het weer is nu weer wat opgeklaard, dus 
met een ferry sloep naar het naast 
liggende eiland, "Dune" hoe ze het voor 
elkaar krijgen weet ik niet maar er ligt een 
klein vliegveld op met reguliere diensten en 
het is een natuurreservaat, je mag er privé 
niet aanleggen. Het heeft een heel mooi 
zandstrand en je kunt er de zeehonden 
bijna aanraken. 
Toen ik bij de zeehonden was, zag ik in het 
water ineens een meeuw in gevecht met 

iets, wat later bleek een krab te zijn, 
de meeuw had uiteindelijk kans gezien 
om de krab op het droge te krijgen en 
hem een poot af te rukken. Ik heb er 
wat foto en film van gemaakt en 
vervolgde mijn wandeling over het 
eiland. Op de terug weg dacht ik ineens 
hoe zou die krab het maken zonder 
hoofdpoot? Dus besloot ik weer terug 
te wandelen en als hij er nog lag hem 
mee te nemen voor consumptie. 
Nou hij lag er nog en leefde nog dus 
heb ik hem in mijn rugtas gestopt, 
gegoocheld onderweg naar recept krab, 

langs de groenteboer gegaan voor prei, peterselie en andere 
kruiden en heb dus vanavond krab gegeten, dank zij een 
meeuw. 
 
5-7-13 
Het weer is rustig, hier in de havenstaat W 1. 
De voorruitzichten voor een doorsteek langs de westkust van 
Denemarken zien er goed uit, nu maar kijken hoe lang ik het 
volhoud, ruim 40 uur varen. 
Om 10.00 uur eerst naar de tankboer op afspraak en 800 ltr 
diesel tanken. 
Na deze klus het zeegat weer uit voor een tocht over de Noordzee langs de Deense kust. Het begint 
zoals gewoonlijk rustig de wind in 3-4 de temperatuur goed, de golven nog niet te hoog. 
Ik besluit om alle zeilen bij te zetten, de Genua, Grootzeil en de bazaan de motor zal bij moeten blijven 
want op dit soort stukken wil je zo snel mogelijk van a naar b en zonder motor zeilt de Asmara 3-4 
knoop, een scherp zeiljacht 6-8 ik zou er dus tweemaal zo lang over doen. 
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De bedoeling is om de 175 Nm 
in 1 een keer te doen aan de 
ene kant omdat er niets 
veranderlijker is dan het weer 
en zee is verraderlijk en aan 
de andere kant betekend een 
haven inlopen zoveel tijd 
verlies, soms heb je een halve 
dag nodig om zon haven via 
geulen door het wad aan te 
lopen. Begroot is dus 40 uur 
van Helgoland naar Thyboron 
in Denemarken, gebaseerd op 
ongeveer 5 knopen snelheid. 
Het loopt eerst allemaal prima, 

totdat langzaam de wind toch gaat toenemen hij kruipt op naar 5, op zich niet zo erg maar de golven die 
dwars van voor inkomen wordt ook groter. Als dan de zon onder (2200) gaat zit ik ter hoogte van 
Esbjerg. Ik hoopte dat met het ondergaan van de zon de wind wat zou afnemen en daarmee dan ook de 
golven, die inmiddels zo’n 2-2½ mtr zijn. Ik overweeg om maar naar Esbjerg uit te wijken en lekker te 
gaan slapen ipv de hele nacht en volgende dag nog door te varen.  
Net boven Esbjerg in zee ligt een windmolen veld gebouwd op zandbanken met daar tussendoor geulen 
die als betond vaarwater afgebakend zijn, het “Horns Rev” maar ik had al gehoord het kan daar spoken. 
Mijn originele route liep helemaal in zee buiten dat veld om. Ik moest zeker nog drie uur varen voor ik 
in de buurt van Esbjerg kwam, dus kon ik mijn besluit nog uitstellen in de hoop de wind zou afnemen, 
daarmee verspeelde ik dan wel mijn kans om buiten om het windmolen veld heen te varen. 
De route naar Esbjerg in mijn plotter gezet en toen bleek dat ik daar pas om 0500 zou afmeren. Ja, 
dacht ik hier raak ik een hele 
dag kwijt en wie weet is de wind 
morgen wel harder. 
Toen heb ik mijn besluit 
genomen om door te varen. Wel 
zou mij dat bij nacht door de 
geul van het windmolen park 
brengen, maar ik kreeg steeds 
meer vertrouwen in mijn boot en 
de nieuwe digitale kaarten, dus 
keurig de oude route omgebouwd 
door het Horns Rev. Gelukkig 
was de nacht niet zo donker en 
hoe hoger je komt hoe meer 
effect je ondervind van de korte 
nachten in het noorden, we 
hadden een fikse stroom mee 
door de geul, de zeilen had ik er 
af gehaald want we zouden er 
pal tegen wind door heen gaan, stroom tegen wind dus, we spoten met een grondsnelheid van 7 knopen 
door het Hors Rev en dat allemaal op de AP (autopilot) die corrigeert dus ook voor stroom en wind, 
tegen het ochtendgloren 0430 waren we er door heen en gingen weer open zee op, zeilen weer gezet en 
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met een snelheid van 5-6 knopen gingen we in een rechte lijn op ons einddoel af. Ik begon wel vermoeid 
te raken en slaap te krijgen. 
Als je zo twee dagen en een nacht op zee zit, geen land meer ziet, geen enkele boot tegen komt in die 
175 mijl, wat voel je je dan klein en overgeleverd. 
Wel kreeg ik steeds meer vertrouwen in mijn boot en in de AP, de radar en de AIS. 
IK heb dat laatste stuk dan ook heel veel geslapen (in verhouding) en dan ook geen enkel alarm gehad. 
Nog ongeveer 
drie uur voor 
aankomst heb ik 
de vaart uit de 
boot genomen 
(was 6 kts) tot 3 
Kts en heb een 
vislijn overboord 
gezet, toen ben 
ik lekker achter 
in het zonnetje 
erbij gaan 
zitten. Na een 
kwartiertje 
kwam mijn 
parafaan boven 
drijven en dat 
betekend vis en 
ja hoor mijn 

eerste makreel gevangen op zee. Schoon gemaakt 
en ingevroren want voor 1 ga ik niet roken. 
Nog een half uurtje verder gevist, maar niets. Ik 
besloot de lijn maar in te halen en weer verder te 
varen, want met deze snelheid zou het nog dag 
gaan duren. 
Op 6-7-2013 om 17.30 meerde ik af in de haven 
van Thyborøn exact op mijn geplande ETA, Yes I 
did it. . . .  . !!!  
En nu even geen zee meer, lekker rustig water in 
het voorruit zicht en een land waar ik nog nooit 
geweest ben. Havengeld betaald via een automaat 
waar ook Deens bankpapier in kon. Kosten 150 DKr 

(€ 21,-) inclusief stroom en water. 
 
 
Log / Totaal 
(Nm) Trip (Nm) Reistijd(uur) Wind 

(Beaufort) 
Barometer 
(Mb) 

Temperatuur 
(°C) 

2243/483 172 32 4-5 1019 16 
 
7-7-13   Thyborøn (Dk) 
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Na lekker uitgeslapen te zijn, (uiteindelijk ging ik nog pas om 23.00 naar bed) ben ik mijn watertank 
gaan vullen en omstreeks 1245 de haven uitgevaren met bestemming baai bij Lemvig met de bedoeling 
daar te ankeren. Alleen de Genua op gezet en met 2 knoopjes halve wind gingen we het  
Limfjord in. Natuurlijk weer meteen een vislijntje uitgezet, tenslotte blijven we de hele tijd tot 
Nederland op zout water, dus wat we vangen is goed te eten. 

En warempel na een half uurtje 
parafaan weer boven, binnengehaald 
en net toen ik mijn hand om de 
volgende makreel wilde doen, zei deze, 
“goodbye” en plons weg was ie. Daarna 
geen meer gevangen, maar dit geeft 
hoop voor de toekomst. 
In de baai van Lemvig voorzichtig 
buiten de betonning gevaren en op 3,5 
water mijn anker uitgegooid. Zo hier 
blijf ik 2 nachtjes en dan gaan we 
rustig weer verder. 
Het hel Limfjord van oost naar West 
is ongeveer 95 mijl. 
 

 
Log / Totaal 
(Nm) Trip (Nm) Reistijd(uur) Wind 

(Beaufort) 
Barometer 
(Mb) 

Temperatuur 
(°C) 

2253/493 10 3 4-5 1019 16 
 
7-7-13   Lemvig baai 
Vandaag tweede dag achter anker in Lemvig baai, niet veel gedaan. Lekker geluierd en genoten van de 
zon.  
Alleen wat nodig schoonmaken, stofzuigen, motor gecontroleerd, fiets naar buiten gehaald. Klaar om 
Denemarken te verkennen. Morgen verder Oostwaarts door Limfjord naar het eiland Veno. 
 
9-7-13 
Vandaag vertrokken van ankerplaats Lemvig baai. Wind 4 west, temp 21 graden. 
Korte route uitgezet naar het eiland Venø. Wind in de rug, Genua bij 3 knoop, mooie snelheid om te 
vissen. Na een uurtje hing er weer 
een mooie makreel aan, groter dan 
de vorige. Binnengehaald 
schoongemaakt en  naast de andere 
in de vriezer geparkeerd. 
Om 1300 meerde ik af in Venø haven, 
een zeer klein haventje met een 
zeer nauwe betonde aanloopgeul 
waar ik krabbend naar binnen moest 
om dan in een vierkante kom te 
eindigen van 30x50 ntr met nog één 
ligplaats aan de kant. Sailor blij kon 
zij na Nederland eindelijk weer eens 
stappen. Diepte onder de kiel 60 cm.  
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's middag om 1700 liep er nog een klein zeiljachtje binnen, wilde eerst naast mij aanleggen, maar toen 
ze afdreven en bijna mijn bijbootje ramden zijn ze maar aan een ander jacht gaan liggen, je maakt wat 
mee. 
Ik heb besloten nog maar een nachtje bij te boeken en morgen op de fiets het eiland verkennen, bij de 
camping heb ik een vers brood besteld, neem wat drinken en een worst mee, wie doet me wat. Kosten 
150 dkr/nacht incl. Water, stroom en internet. 
 
Log / Totaal 
(Nm) Trip (Nm) Reistijd(uur) Wind 

(Beaufort) 
Barometer 
(Mb) 

Temperatuur 
(°C) 

2266/506 13 3,5 W4 1024 21 
 
10-7-13   Venø  

Om 1000 uur de fiets gepakt en beladen met rugzak 
met drinken en beleg, eerst langs de camping waar ik 
gisteren een brood besteld had. De deur van de boot 
op een kier opengelaten zodat Sailor in en uit kon. 
Op de camping lag mijn brood al klaar. Bij het 
afrijden van de camping, stond daar ineens een 
vrachtwagen met container achterop en aan de kraan 
er boven  hing een caravan, die er zo helemaal niet 
slecht uit zag, hij past niet in de container dacht ik 
nog, maar daar wist de chauffeur wel raad op gewoon 
de hijshaak los en dus effe persen en in no time was 

de caravan gekraakt en in de container. 
 
Wat een verschrikkelijk mooi eiland is dit, 
sceneries zijn betoverend mooi, de stilte is 
oordovend, het is maar 7,5 km lang en 1,5 km 
breed. Dus eerst de west kant verkend, 
lekker naar het strand toe alles uit, beetje 
Zwemmen en daarna sigaartje roken. 
Na een tijdje weer opgestapt, veel lopen met 
de fiets in de hand, en verder naar de 
oostkant gefietst daar is een vogel 
natuurreservaat, daar weer strand opgezocht 
en alles weer uit voor een duik in zee heerlijk, 

het zeewater is 16,5 dus wel te doen. Een 
blauwe lucht met een enkel cumultje temp 22, 
verbrandings gevaar dus. 
Lekker biertje gedronken met wat ik had mee 
genomen, stukje worst, camembert en brood 
wie doet me wat, ik ben daar een aantal uur 
gebleven zo heerlijk, geen mens of huis te 
bekennen. Mijn spullen geld, camera, video, 
fiets alles lekker laten liggen en in mijn adams 
kostuum een lange strandwandeling gemaakt 
langs het water  het reservaat in, met af en toe 
een  duik in zee, goddelijk. 
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Omstreeks 1500 weer aangevangen voor de terug weg, zag ik ineens een hert voor me uitspringen het 
korenveld in, was natuurlijk te laat met filmcamera. 
De natuur op dat eiland is zo adembenemend mooi, er is bos afgewisseld met korenvelden, 
heuvelachting, weilanden, zee, kortom met geen pen te beschrijven. Ik zou er zo gaan wonen, midden in 
de natuur. 
vandaag nog even klein wasje doen, dan gaan we morgen weer verder. 
 
11-7-13 
Vandaag Venø achter me gelaten en in de richting van het eiland Fur. Fur ligt in het hart van de 
Limfjorden.  
Er is daar ook een haven maar ik heb gelezen dat je daar ook heel goed kunt ankeren. 
De tocht is niet lang, slechts 31 Nm (57 km) maar met alleen Genua op en wind 3 in de rug gaat dat niet 
snel, daarbij wilde ik ook weer wat vissen met sleeplijn en dan is 3 kts (6 km/u) snel genoeg. Niks 
gevangen wel veel last gehad van drijvend wier, dus iedere keer weer inhalen en schoonmaken. 

Wederom een wolkenloze hemel, temp 22*. 
het laatste stuk besloot ik tijdens het varen te gaan eten en mijn makrelen te gaan roken, tenslotte 
heb ik toch niks anders te doen en bij aankomst zou het daarvoor te laat zijn. 
Dus Cobbs BBQ tevoorschijn gehaald, salade gemaakt, brood erbij, marinade gemaakt voor de Gamba's 
die ik ook nog had en smullen maar. 
Daarna af gewassen en koffie met Drambuie en sigaar. Eindbestemming nog niet in zicht. 
 
Grappig eigenlijk dat aan boord tijd helemaal niet meer relevant is, vertrekken om 0500 om met het tij 
mee te liften, of onder het zeilen eten koken (wel als de omstandigheden het toelaten), gewoon 
doorvaren, niet op tijd ergens hoeven zijn, er valt zoveel van je af.  
 



 

Deel 2 Helgoland - Limfjorden Versie dinsdag 23 juli 2013 

Daarentegen zijn er natuurlijk wel altijd andere zaken die je bezighouden, altijd met de besturing of 
de route bezig of controles. Dan het weer een niet onbelangrijke factor op zee, trekt de wind aan, 
moet ik reven? Hoe hoog kan ik de golven verwachten? Kan ik met bepaald tij en/of wind die haven wel 
inlopen, wat is het stromingspatroon daar?  Zandbanken? 
Dingen die kapotgaan, moeten die direct gerepareerd worden of kan dat wachten.  
Dat zijn echter allemaal momenten, die op zich best spannend kunnen zijn of worden, maar in ieder 
geval geen sleur en 
minder stress dan de 
malle molen van het 
leven. 
Zoals een piloot in een 
vliegtuig geen tijd voor 
angst heeft in een 
noodsituatie omdat hij 
zijn drill moet 
uitvoeren, zo zal een 
zeeman in zo'n situatie 
ook blijven knokken en 
doen wat hem geleerd 
is. 
(voor de lezende 
vliegers onder u, scan 
flow geld ook aan 
boord van de Asmara) 
 
Om 20.20 viel het anker in de baai van het eiland Fur, in 4 mtr water, morgen kleine bootje laten 
zakken en stad en haven verkennen en hopelijk wat groente en vers fruit inslaan. 
 
Log / Totaal 
(Nm) Trip (Nm) Reistijd(uur) Wind 

(Beaufort) 
Barometer 
(Mb) 

Temperatuur 
(°C) 

2297/537 31 10 W3 1016 22 
 
 
12-7-13   Fur baai 
 
Vandaag wederom een schitterende dag, kleine bootje laten zakken en boodschappen karretje mee en 
op weg naar de haven van Fur. Eerst natuurlijk even in de haven rondgekeken, nou maar goed dat ik 
daar niet in ben gegaan, een kleine haven met boxen 
tussen palen waar ik te breed voor ben en geen 
opties om ergens aan te liggen. 
Na eerst even uitgebreid rondgekeken een 
uitgebreide supermarkt gevonden en lekker veel 
vers fruit en groente ingeslagen (verse doperwten), 
beladen met boodschappen weer terug naar bootje 
en Asmara. 
Wat foto’s genomen van de Asmara vanuit kleine 
bootje, wat ziet de romp eruit zeg. Binnenkort maar 
een gaan schoonmaken met kleine bootje. 
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Boodschappen opgeruimd en een 
uitgebreide lunch met de nog overgebleven 
makreel, glaasje wijn erbij heerlijk. 
  
12-7-13 
Anker op om 14.15. Ik heb een baai 
gevonden waar ik volledig in de natuur, dus 
zonder veerboten en huizen en mensen, 
lekker achter anker kan liggen en wat 
lakwerk wil gaan doen. De baai waar ik naar 
toe ga ligt bij Astrup Vig en geeft 
beschutting tegen westen en noorden wind. 
 
Genua op, grootzeil gehesen er staat weinig wind W2, ik loop net 2 knoop en zet maar weer een 
vislijntje uit. Mijn bijbootje laat ik meeslepen achterop, geen zin om op te hijsen en morgen heb ik hem 
toch weer nodig. 

Voor de wind lopend Genua vol, 
grootzeil bak gaan we gestaag 
verder. 
Op deze manier gaat het wel weer 
lang duren, maar mijn enige worry 
is niet te verbranden. 
Op het laatste stuk moet ik door 
een nauwe geul met een veerpont, 
dus besluit ik maar om alle zeilen 
weg te halen en op de motor verder 
te gaan, anders kom ik ook nog in 
het donker aan en daar heb ik geen 
zin in. 
De baai is wat ik dacht en ik kan 
tot 500 mtr uit de kant mijn anker 

laten vallen in 1,80 mtr water om 19.46 uur. 
 
We eten weer van de BBQ mr. Cobbs, dit keer met vier eierkolen, maar niet zo’n succes want hij wordt 
niet zo heet en duurt langer voor hij brand. Ik heb echter nog maar een stuk of 8 bricket schijven, dus 
maar kijken of ik daar in Aalborg nog bij kan kopen. 
 
Log / Totaal 
(Nm) Trip (Nm) Reistijd(uur) Wind 

(Beaufort) 
Barometer 
(Mb) 

Temperatuur 
(°C) 

2309/549 63 5,5 W2-3 1011 23 
 
13-7-13   Astrup Vig baai 
 
Als ik vanmorgen wakker wordt en er om 0800 uit ga, is de hele hemel bedekt met lage bewolking en 
ziet er miezerig uit. Nog net geen neerslag.  
De wind trek aan tot 5 West, ik lig hier redelijk beschut, toch giert de boot achter haar anker. Er ligt 
verder op een meerboei, ik weet echter niet of ik daaraan ga liggen, laar ik het verdere weer maar 
afwachten. 
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Ik besluit toch maar om dieper de baai in te gaan, er ligt een geul op de kaart te zien tot dichtbij het 
strand, ik vaar langzaam op tot 1 mtr water onder de kiel, 50 mtr van het strand en laat het anker weer 
zakken. De meerboei ligt zeker 500 mtr achter mij zeewaarts. 
Inmiddels is de zon weer doorgebroken en ziet alles er weer vriendelijker uit, de wind blijft wel 
doorstaan W 5. 
Na de koffie ga ik maar eens naar de mail kijken en website bijwerken. Ook de weerkaarten en 
gribfiles voor de komen dagen geraadpleegd. Het rustige weer lijkt voorbij, we houden voorlopig wel 
een overheersende Westen wind. 
Ik hoop dat ik hier nog aan wat onderhoud toe kom, de romp poetsen is geen optie zolang die wind blijft 
doorstaan, te ruig voor mijn jolletje. Maar lakken aan dek zal wel gaan dus dat ga ik maar voorbereiden, 
mijn tafel van binnen moet nog gelakt worden en het dakluik, dus werk zat. 
 
14-7-13 
 
Het mooie weer lijkt toch even voorbij. Bij Noorwegen en Zweden liggen lage druk gebieden die voor 
een koelere NW wind zorgen. De buiten temp komt niet meer boven de 18°, daarbij komt dat de heuvels 
hier voor een tunneleffect zorgen zodat de windsterkte continue varieert van wind 4 tot 7, de Asmara 
giert dan ook achter haar anker. Reden voor mij om maar weer wat te schrijven. 
Gisteren heb ik nog kans gezien om mijn salontafel te lakken, maar die moet zeker nog wel twee keer. 
Het dakluik dat ook gelakt moet worden en ik eigenlijk in deze dagen gepland had, zal moeten wachten 
want buiten is niet prettig. 
Tot zover volgen we nog steeds het basis plan, ik denk dan ook tegen volgend weekend de Limfjorden 
uit te gaan en de Oostzee op te gaan in Zuidelijke richting. 
De foto is genomen tegen 
23.30 ’s avonds, terwijl om 
22.00 de zon al onder is, 
daarbij kun je duidelijk al 
de invloed zien van het 
langer licht blijven in 
Noordelijker streken, ga 
je verder  
Noordelijk dan wordt het 
niet meer donker. 
 
15-7-13 
Volgens de weerkaarten 
passeert vandaag een 
occlusie, dat is eerst een 
warmte front gevolgd 
door een koufront, na 
passage moet het weer blauwe lucht met witte cumulus wolken worden. 

 
Occlusie, de V vorm 
Driehoekje = koufront 
Bolletje = warmtefront   het blauwe pijltje geeft de windrichting en wijst 
naar Denemarken. Op het bolletje zit ik ongeveer. 
 
Vanmorgen hebben we inderdaad het warmtefront gehad en ging de wind 
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wat krimpen, nu (12.20uur) is duidelijk het koufront aan de beurt, ruimt de wind en neemt wat toe van 
4 naar 5. De blauwe lucht en cumulus gaan overheersen. Gisteren overdag mijn salontafel nog een keer 
gelakt, buiten op het achterdek, helaas na een half uurtje besloot een wolk toch om daar wat neerslag 
op te laten. Vanmorgen de tafel maar weer opnieuw afgeschuurd, straks lakken. 
Lekker in deze wat somberder dagen op de gitaar bezig geweest, zo heb ik het nummer Mull of Kintyre 
omgebouwd en tekst aangepast, het heet nu de Asmara song. 
 
16-7-13 
 
Vandaag 0930 anker op voor 18 mijl naar het eiland Livø, het wordt een rustig tochtje wind WNW4-5, 

alleen op Genua, vislijntje uit.  
Na een tijdje zie ik ineens achter de boot de 
kop van een zeehond omhoog, hartstikke leuk 
maar ik hoop dat hij niet in mijn blinkertje 
hapt, hij blijft me nog een kort poosje volgen 
en steekt af en toe zijn kop boven water, te 
weinig kans voor een foto. 
Bij het eiland  Livø aangekomen de enige 
meerboei opgepikt die daar ligt en twee lijnen 
daaraan vast gelegd 50 mtr van het strand in 
2,5 mtr water. Zo dat gieren is nu voorbij de 
Asmara ligt lekker rustig aan de meerboei. 
 

Log / Totaal 
(Nm) Trip (Nm) Reistijd(uur) Wind 

(Beaufort) 
Barometer 
(Mb) 

Temperatuur 
(°C) 

2328/568 18 5,5 WNW4-5 1028 20 
 
 
17-7-13   Livø  
Na het ontbijt, nog steeds met eigen gemaakte yoghurt en fruit, laat ik het jolletje zakken en vaar 

naar het eiland, verken de haven die wederom klein 
is, nog kleiner dan Venø. Er is dus ook niets. In de 
havenkom zijn enkele plekken langszij de kade maar 
op de kopse kant ongeveer 5 insteek boxen met aan 
de achterzijde een meerboei. Dit zelfde is buiten 
de havenkom aan de lij zijde, ongeveer 10 boxen. De 

lij zijde van het eiland is aan de Oostkant dus 
bij overheersend westenwind lig je hier altijd 
rustig. Ankeren kan ook heel goed op 
zandgrond to 50 mtr voor het strand, vandaag 
komen er dan ook nog 3 boten bij, voor anker. 
De veerboot komt hier ook regelmatig. 
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Havenovernachting kost 150dkr incl. 
stroom en water. Voor mij dus niet. 
Wel dump ik mijn vuil in de container 
en ga een kijkje nemen bij de 
douches, voor 10 Dkr kan men daar 
douchen,nou dat ga ik dan straks 
maar doen. 
Vandaag maar eens begonnen met de 
roestplekken op het dek te 

behandelen, op het zoute water komen ze als paddenstoelen op. Eerst afschuren, dan in de 2-
componenten epoxy, licht schuren en aflakken. 
Ik begin wel wat in mijn ritme te komen, alles 
relaxed en op zijn tijd, af en toe wat gitaar spelen 
in de zon zitten, eten koken, afwassen, koffie met 
Drambui. De sigaren raken nu op, nog maar 4, dan 
moet het over zijn. 
 
18-7-13  Livø 
Vandaag eiland bezocht voor een wandeling. Er is 
minder op dit eiland dan het eerder bezochte Venø, 
hier is slecht een camping en een oud klooster. 
Verder staan er volgens mij maar 2 boerderijen en 
een huis. Het eiland meet 2 bij 3 km en is wild begroeid met bos duinpartijen. Er loopt ook maar een 
weg en dat is naar de camping en boerderij (met oud klooster van 1158) Vanmiddag gaat de wind weer 
eens flink aantrekken uit west noordwest met uitschieters naar 7. Ik lig stevig achter mijn mooring, 
wel een beetje hobbelig soms vanwege de wind. 
 
19-7-13 
In de loop van de ochtend zakt de wind weer terug naar 4. Na de lunch ga ik maar eens plan de 
campagne maken. 
Ik ga nu geleidelijk het laatste stuk van de Limfjorden in, de vaarweg wordt nauwer, je moet de 
betonning nu goed aanhouden. De stroming zal nu ook weer gaan toenemen. Weinig vissen en zeilen dus. 
Ik plan een route naar Nibe, een middelgrote stad. Hier moet het drink water weer opgevuld worden en 
kan ik weer wat boodschapjes doen. Met 4 knopen duur dit stuk 6 uur. Het plan is om hier twee nachten 
te blijven, dus zaterdag en zondag, de laatste haven 
die we aandoen zal dan Hals worden alvorens op de 
Oostzee zuidwaarts te varen, maar daarover later 
meer. 
 
20-7-13   
Ik was om 0450 wakker, het begon licht te worden en 
dacht ik slaap toch niet meer, anker op om 0510 en 
vertrek naar Nibe, geplande vaartijd 6 uur. 
Om 11.00 afgemeerd in de haven van Nibe. Redelijk 
grote haven, aanloop met 1,5 water onder de kiel dus, 
2,75 mtr. Haven is goed uitgerust, maar wel erg leeg. Er is internet, er zijn huisjes rondom de steigers 
voor verhuur. Op loopafstand een supermarkt. Overnachting incl. water en stroom is 150 dkr. 
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De fiets gepakt en in Nibe naar de supermarkt anders 
dan een verfwinkel, de Aldi, een gewone supermarkt, 
een fotostudio een bank en een kerk heb ik hier niet 
gezien. 
 
 
 
 
Log / Totaal 
(Nm) Trip (Nm) Reistijd(uur) Wind 

(Beaufort) 
Barometer 
(Mb) 

Temperatuur 
(°C) 

2353/592 25 6 W2 1024 23 
 

Ik wil hier zondag (morgen dus) niet blijven liggen, 
maar het zal nog moeilijk worden een plekje buiten de 
vaargeul te vinden, want het is dan gelijk ondiep, 50 – 
70 cm water. 
Ik heb nu besloten om morgenochtend hier weg te 
gaan en naar Aalborg te varen, daar zijn watersport 
benodigdheden en ik heb nog een paar dingen nodig. Ik 
hoef dan niet de tweede nacht hier te betalen, maar 
betaal een nacht in Aalborg, daar ga ik dan maandag 
morgen mijn boodschappen doen en ’s middags weg de 
Oostzee op ik hoop daarbij het eerste fjord te halen 

het Mariage fjord, waar dieper in het fjord weer ankermogelijkheden zijn. 
 
21-7-2013 
Om 1430 vertrekken we naar Aalborg. Er staat duidelijk al wat wat meer stroom. De dag is weer mooi 
met een NW wind3 gaan we het eerste stuk nog op de Genua, maar al gauw wordt de Limofjord smaller 
en moeten we de vaargeul volgen. De wind zit meest tegen, waardoor ik de Genua weer inrol dit heeft 
geen zin. 
Naarmate we verder komen wordt het landschap meer ontsierd met windmolens en af en toe industrie.  
Mogelijkheden om hier ergens te ankeren zijn er niet. Met regelmaat zie je links en rechts stukken die 
droog vallen. En waarempel zie ik op zo’n drooggevallen plaat twee zeehonden in de zon liggen.  
 
Ik vaar nog wat verder en zie omstreeks 1750 op een breder stuk buiten de vaargeul een mooie grote 
mooring liggen, hetgeen mijn plan dan maar weer wijzigt. Als ik daar ga overnachten, scheelt dat weer 
een nacht in Aalborg, ik kan dan morgen in Aalsborg de benodigde lijn halen van 2x 30 mtr die ik 
ongetwijfeld verderop in de reis nog nodig zal hebben. Ik blijf dan 1 nacht in Aalborg en vertrek weer 
vroeg. 
Dus meer ik af aan de boei om 1753. Gedurende de avond hoor ik ineens wat gebonk, ga buiten kijken en 
zie dat de boot met zijn kont tegen de wind in ligt, doordat de stroom de andere kant op loopt, 
daardoor trekt hij niet aan de boei maar duwt er tegen aan. 
 
22-7-2013 
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Om 10.15 vaar ik het laatste stukje naar 
Aalborg, waar ik om 12.00 afmeer. Sailor 
mag weer de steiger op.  Na wat 
boodschappen gedaan te hebben, ben ik 
naar het centrum van Aalborg gewandeld en 
op een terrasje een pilsje gepakt. 
Geografisch het hoogste punt wat we op 
deze reis zullen bereikt hebben is Aalborg. 
Grappig eigenlijk dat ik nu hier met mijn 
boot ben, vanuit Martinair heb ik vaak 
zaken gedaan voor vliegtrainingen op het 
vliegveld van Aalborg. 
 
23-7-2013 

Ik wilde eigenlijk vanaf Aalborg in een keer door naar 
het Mariage Fjord, dus om 0800 vertrokken. Met een 
snelheid van 4,5 knoop zou ik pas 1800 bij de monding 
van dit Fjord zijn, waarop ik mede doordat Aalborg – 
Hals toch langer duurde dan gedacht, ik maar besloten 
heb om bij de uitmonding van het Limfjord te 
overnachten.  Dit laatste stuk is veel industrie. Bij 
Hals aangekomen een redelijk grote stad met weer 
z’on moderne drukke Marina heb ik gekozen voor een 

daar tegenoverliggende Zeilclub haven naar 
binnen te lopen. Door een zeer nauwe geul met 
een meter naast je droogvallen water. 
Een leuk en gemoedelijk haventje voor de 
locals. 
Hier heb ik de laatste zon onder zien gaan in 
de Limfjorden, met enige weemoed kijk ik daar 
op terug. 
Morgen nieuwe uitdaging en nieuwe horizonten, 
de Oostzee op. 
 
 
Log / Totaal 
(Nm) Trip (Nm) Reistijd(uur) Wind 

(Beaufort) 
Barometer 
(Mb) 

Temperatuur 
(°C) 

2385/624 20 8 O3 1018 22 
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We gaan dus nu weer zuidwaarts,  het verhaal wordt vervolgd met deel 3 de Oostzee 
 
  


