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Route (herhaling) 

 
 

Dan als laatste het Kielerkanaal (Oostzee kanaal) WP29 in om dan halverwege weer omhoog te gaan de 

rivier de Eider in. WP32 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. 

 

oooOOooo 

Deel 4 De Terugreis via Eider en Helgoland 

 

Dit laatste verslag gaat over de terugreis via het Nord-Ostzee (Kieler) kanaal en de rivier de Eider 

naar Helgoland, gepland de laatste stop voor Nederland. Alleen bij continue verkeerde en te harde wind 

zal een stop op Norderney overwogen worden. Waar we in Nederland naar binnen gaan hang ook van het 

weer af. We beginnen dit verhaal vanaf het vertrek bij het eiland Aeroskobing naar Holtenau (NOK)  

Hieronder de laatste logstanden voor aanvang. 

 

Log / Totaal 

(Nm) 
Trip (Nm) Reistijd(uur) 

Wind 

(Beaufort) 

Barometer 

(Mb) 

Temperatuur 

(°C) 

2642/882,6 - - W4-6 1019 15 
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01-09-2013 

Vandaag bootje weer opgetakeld en zeevast gezet, voor ik zee op ga haal ik ook het motortje er nog af. 

Verder moet ik nog naar de probe van mijn log kijken, de snelheidsmeter en klein draaiend wieltje doet 

het niet meer. Deze zit onder in de romp en steekt daar doorheen, als je hem eruit haalt, dat ding zit 

in een uit een soort messing pijp van 4 cm, dan spuit het water naar binnen. Om dit te stoppen gaat er 

dan een dummy probe in zodat je in alle rust het draaiende wieltje schoon kunt maken.  

Toen ik het eruit had bleek het vol te zitten met aangroeide zeepokken, zelf tussen het radertje in.  

Nou dan komt alleen voor op zeewater en als je stil ligt en ik heb veel stil gelegen. 

Enfin, klus geklaard, motor gecontroleerd, vetpot voor de schroefas bijgevuld, we kunnen er weer 

tegen. 

 

02-09-2013 

Ik heb besloten om nu snel door het Kieler kanaal en de Eider te gaan omdat er een 

weersverslechtering zit aan te komen en in deze tijd van het jaar moet je geluk hebben als je met 

weinig wind en golven de Noordzee over kunt steken en op geluk vaar ik niet. Dus kies ik eieren voor 

mijn geld en probeer vrijdag of zaterdag volgende week in Nederland aan te komen, dan kan ik nog 

gebruik maken van mogelijk voorlopig het laatste hoge druk gebied. Ik blijf dan gewoon nog een paar 

weekjes in Friesland of Groningen hangen, afhankelijk waar ik naar binnen ga. 

 

Vertrek om 0800. De wind is west 4, maart al gauw buiten de beschutting van het eiland, trekt die aan 

tot 5-6, het eerste stuk om de noordpunt van het eiland heen, krijg ik zelfs 7, op de noordkaap staan 

vervelende kruiszeeen, maar we worstelen ons er doorheen, dan de “kleine Belt oversteken, om weer is 

de lijzijde van het land te komen aan de overkant, vaart toch gauw 3 uur en dat terwijl de wind nu 

aantrekt tot 8, nu is het niet leuk meer, groot water en wind 8, de golven liegen er ook niet om, ik moet 

recht tegen de wind in dus zonder zeil, rodeo rijden, eenmaal in de  lijzijde van het vaste land is de 

wind afgezakt tot 7 en draaien zuid, zodat we halve wind hebben, de Genua gaat gereefd bij en in het 

relatieve rustige water wordt het nog leuk. 

Dicht langs de kust, soms op 100 mtr van het strand, zeilt de Asmara voort. Dan komen we bij het 

Sleeswijk fjord, dat is een zeer breed fjord aan de kust en strekt diep landinwaarts, dus met sterke 

westen wind zijn de golven die daaruit rollen en we dus dwars hebben, niet mis te verstaan. Ik moet 

zeil gaan minderen, anders gaat het fout. Maar ga maar naar buiten op zo’n rollend schip. Ik stuur de 

Asmara wat meer in de wind om de druk van de Genua af te halen en begin met inrollen, dan loeft de 

Asmara teveel op en de Genua wil naar andere kant, maar de schoot blijft met knoop achter de stag 

haken en doet de Asmara vervaarlijk hellen, ik gooi de automaat eraf en stuur terug met de hand, het 

leed is weer geleden.  

Ik breng de boot weer op de oorspronkelijke koers en ga verder, maar de rollers die dwars inkomen 

zijn niet mis te verstaan, wederom helling van 40 graden. Er breekt dus ook weer een kastje open, 

natuurlijk met drank, maar gelukkig blijft alles heel. Minder goed is de krat met eten die los komt en 

met een knal op de keukenvloer beland, daarbij een of ander potje met taco saus aan gruizelen, dus 

optimale ravage en snotterige saus erdoor met veel gebroken glas. 

Het fjord eenmaal voorbij kruip ik weer in de beschutting van de kust, nog een kleiner fjord te 

passeren en de rest weer langs het strand, om 1900 meer ik af aan stuurboord van de oude sluis. Ik ga 

op zoek naar een waterkraan, ik ben nu echt leeg en vraag aan een Nederlandse schipper van een 

platbodem waar die zit, mijn verbazing is groot als dat een goede bekende vlieger van Martinair is die 

samen met zijn vrouw (ook vlieger bij Martinair) richting Zweden gaat. Erik en Jeannette nodigen mij 

gelijk uit aan boord voor een biertje en vragen me om wat mee te eten. Hij helpt mij eerst om mijn 

boot te verplaatsen naar de waterkraan, natuurlijk gaat het dan regenen, dus zeiknat klaren we de klus. 
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Nou eerst maar de borrel afmaken en een hapje eten. Na het eten help Erik en Jeannette nog even om 

mijn boot terug te leggen en wensen we elkaar een goede reis toe. 

Nu moet ik eerst nog de puinhoop gaan opruimen, neem een borrel en ga naar bed het is dan 

middernacht en ik zet de wekker op 0400. Natuurlijk kan ik niet slapen, teveel gebeurt, ik zie het nog 

0200 worden, maar wekker gaat onverbiddelijk om 0400. 

 

Log / Totaal 

(Nm) 
Trip (Nm) Reistijd(uur) 

Wind 

(Beaufort) 

Barometer 

(Mb) 

Temperatuur 

(°C) 

2688/927,6 45 10,5 W4-6 1019 16 

 

04-09-2013 

Ik heb weer een lange dag voor me en 

moet mijlen maken om het weerslot 

naar huis te halen. Dat betekent 45 

km tot het Gieslau kanaal, dan de 

Eider op met 3 sluizen tot 

overnachting, een rit van zo’n 15 a 16 

uur.  

Om uiteindelijk 0500 vaar ik achter 

super containerschip de sluis bij Kiel 

in, de sluiswachter vraagt hoe breed 

ik ben want ik kan er alleen maar 

naast, hij bied me 5,5 mtr. Nou ik ben 3,60 

dus dat moet gaan. Als het containerschip 

afgemeerd is mag ik erin, ik schuif er 

voorzichtig langs en ga helemaal voorin 

liggen zodat ik als eerste eruit kan, ik heb 

geen zin om in zijn schroefwater te zitten. 

Het kanaal op, de gashendel gaat open en 

met 6,1 kts stuiven we door het kanaal 

(afgekort NOK , Nord-Ostzee kanaal) 

Terwijl ik dit schrijf vaar ik met 15 km/uur 

over het Kieler kanaal. 

 Om 1130 vaar ik stuurboord uit het Gieselau 

kanaal in naar de Eider sluis aldaar, na enig 

oponthoud mogen we door, bij de volgende sluis 

Lexfahre weet de sluismeester me te vertellen dat 

de derde sluis, waar ik zou overnachten, gestremd 

was tot na het weekend en het is dinsdag. Geen 

optie dus want dan verspeel ik mijn weerslot,  had 

ik ook nog twee weken kunnen blijven. Dus terug 

maar weer naar het NOK en dan maar door naar 

Brunsbuttel, wat iedereen eigenlijk doet, om daar 

te overnachten en dan daarvandaan naar Helgoland. 

Tijdens dit schrijven heb ik alweer 20 km NOK 
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achter me gelaten en af 

en toe passeert er een 

containerschip of schiet 

er een veerboot naar de 

overkant, ik verveel me 

dus niet. 

Morgen wil ik weer om 

0600 gaan varen, met het 

tij van de Elbe naar 

buiten, de wind 

verwachting is zwak vanaf 

het land dus hopelijk geen 

erge golven. 

Maar vanavond na 

aankomst eerst nog een 

nieuwe vaarroute maken, 

want deze had ik nog niet. 

Om 1830 meer ik af voor de sluizen van Brunsbuttel 

 

Log / Totaal 

(Nm) 
Trip (Nm) Reistijd(uur) 

Wind 

(Beaufort) 

Barometer 

(Mb) 

Temperatuur 

(°C) 

2735/975 48 12,5 variabel 2013 17 

 

04-09-2013 

Hoog water Brunsbuttel is om 14.15, net 

de sluis aangeroepen over 1 1/2 uur 

mogen we naar binnen, precies op 

hoogwater dus. Dan hebben we flinke 

stroom mee richting Helgoland waar ik 

rond 22.00 verwacht aan tekomen. Er 

staat weinig wind maar wat er staat is 

Oost das dus ook gunstig. 

Uiteindelijk kwam ik na een relatief 

rustige overtocht om middernacht in 

Helgoland aan, een  Duitse zeilboot 

waarvan de mensen nog in de kuip zaten 

hielpen mij met aanleggen aan hun boot, wel 

met de mededeling dat ze om 0700 wilde 

vertrekken. Geen probleem ik wilde toch 

bijtijds op, douchen, pinnen, havengeld 

betalen, wat broodjes vooronderweg, drank 

inslaan en last but not least, refueling. 
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Log / Totaal 

(Nm) 
Trip (Nm) Reistijd(uur) 

Wind 

(Beaufort) 

Barometer 

(Mb) 

Temperatuur 

(°C) 

2773/1013 38 12,5 variabel 2013 19 

 

 

05-09-2013 

Dus 's morgen bijtijds uit de veren en mijn programma afgewerkt. De slijterij kwam de dozen met 

contrabande aan boord brengen. 

Om 1200 de Asmara afgetankt met 700 ltr diesel a 1,05 euro. Weer 350,- euries verdiend. Overigens 

vlgs berekening met de voorlaatste tankbeurt op Helgoland loop mijn motor een gemiddelde van 3,7 p/u 

en dat voor een zes cylinder 120 pk diesel, niet slecht toch? 

Om 1350 voer ik de haven uit. Er stond een wind 4-5 uit Oost. Het eerste stuk naar het 

verkeersscheidingsstelsel was pal Oost dus geen zeil en traditioneel rodeo rijden voor een uurtje of 

twee, daarna rechts uit de flank en de rust was weergekeerd, Genua en Bazaan gezet en zitten maar. 

Netjes de verkeerssystemen haaks overgestoken. Doe je dat niet en probeer je schuin af te snijden, 

ligt de boete op de mat voor je thuis bent. 

Daarna eens in mijn plotter gekeken wat mijn aankomsttijd (ETA) zou zijn, nou om 0300 aanlopen van 

het wad bij borkum, ingang Delfzijl, had ik geen zin in dus de snelheid eruit gehaald zodanig dat ik 

tegen het ochtendgloren pas tussen de eilanden en de banken zou komen, ik zie ook graag waar ik vaar. 

De boot loopt nu 4,5 kts,de wind is afgezakt tot 3, een strak blauwe hemel, goddelijk toch, zo mag het 

van mij altijd duren. Ik zit op mijn voordek te genieten van het zonnetjes en lees een boek, daarna ga 

ik wat eten maken voor mij en Sailor. Eet dat lekker buiten op, maak koffie  met een likeurtje, heerlijk. 
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Ik verwacht nu rond 2200 langs Norderney te varen. Als het donker wordt ga ik wat slapen, de 

systemen waarschuwen mij voor onraad, alhoewel ik alle verkeer systemen voorbij ben en er in de 

verste verte geen boot te zien is. 

De zon gaat zo onder, dan wordt het frisser en ga ik lekker binnen verder lezen. 

Van lezen komt niet veel meer, de wind trekt weer aan tot 5 en komt schuin van achter in, ondanks de 

zeilen liggen we vervelend te rollen, dat zal uiteindelijk de hele nacht duren, ik voel tegen de tweede 

helft van de nacht een licht verschijnsel van zeeziekte  opkomen. Ik ga wat eten, appel, banaan, drinken 

dat neemt het niet weg maar het wordt gelukkig ook niet erger, ik steek af en toe mijn neus maar naar 

buiten. Rollen is erger dan klappers en deining. De nacht is zo donker dat het geen zin heeft om buiten 

ts te zien, behalve lichtverschijnselen, waarbij je dan suf piekert wat dat is en of het naar je toe komt. 

Overigens de hemel is bezaait met sterren, maar een horizon is niet te zien. Na drieën wordt ik moe 

van dat gerol en besluit op de bank maar wat te gaan slapen, daarbij stel ik de timer van de plotter in 

op telkens 15 minuten om dan weer op de plotter en radar te kijken of er iets engs op me af komt, dan 

weer tukje. 

Ook merk ik dat als ik in de plotter kijk hoe laat ik bij Borkum en het wad ben, want daar zitten 

allemaal geulen met vaak onverlichte tonnen en dat wil ik niet in het donker doen, dan blijkt dat ik daar 

al om 0430 ben, nog weer veel te vroeg dus, ik ga de snelheid er uit halen en haal ook de bazaan er af, 

nu is de aankomst 0600, de zon komt op om 0648. Nadeel van de lagere snelheid is dat het rollen meer 

toeneemt en daar wordt ik ook niet vrolijk van. Uiteindelijk komen we op de geplande tijd bij Borkum en 

het wad, het begint al heel ligt te dagen. Een Engelse visser stuift langs mij en snijd zeker een mijl van 

de route af, ik besluit dat niet te doen, hem ook niet te volgen want ik weet ook niet hoe diep hij 

steekt, ik hou mij aan de langerere maar wel officiële route, nog 5 uur voordat ik in Delftzijl ben en nu 

tegen wind in maar dat is weer even anders dan rollen en de wind is nu ongeveer 4. 

Na 2 uur rodeo rijden op de Eems/ 

Dollar met wind tegen stroom, geeft de wind mij nog een toegift ter afsluiting van mijn reis en trekt 

aan tot 7. Nu even niet!!. 

Op 06-09-2013 om 1130 lopen we de zeesluis van Delfzijl binnen. Ik zoek een plekje om eventjes een 

paar uurtjes te slapen, maar vind die niet en om daarvoor nou weer een haven in te gaan, nee dan maar 

door naar 

Groningen nog 

zo'n 5 uur 

verder. 

Om 1530 

meer ik af in 

het centrum 

van Groningen, 

na 27 uur 

varen. Ik 

neem een 

biertje en 

besluit niet 

meer te gaan 

slapen. Mijn 

televisie 

geeft ook 

weer beeld, 

dus na het 

koken kijk ik 
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voor het eerst weer naar een Nederlands journaal en daarna de kwalificatie wedstrijd van Oranje, na 

de eerste helft omstreeks 2130 ga ik mijn mandje in. 

De andere dag val ik mijn neus in het wijkfeest bij mijn dochter Tanja, drink gezellig een biertje en 

onderhoud mij met de kleinkinderen, Sibren, Renske, Kars en Jonna. Ik doe zelfs nog even mee met een 

volleybal wedstrijd, vijf matches gespeeld, 3 gewonnen, 2 verloren. 

 

Log / Totaal 

(Nm) 
Trip (Nm) Reistijd(uur) 

Wind 

(Beaufort) 

Barometer 

(Mb) 

Temperatuur 

(°C) 

2879/1118,5 105 27,5 OZO4-6 2014 19 

 

 

Ik sluit hierbij mijn reisverhaal van de Asmara, betreffende de het “rondje Denmarken” 

De totale afstand die ik heb afgelegd als ik weer in Sassenheim ben is 1305 mijl (2416 KM) in 4 

maanden tijd. Nu op naar de 3-oktober feesten in Leiden 

  

 

 

 


