De Avonturen van de Asmara
Rondje Denemarken 2013
Deel 3
(Oostzee Denemarken)

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.
oooOOooo
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Log / Totaal
(Nm)
2385/624

Trip (Nm)
20

Reistijd(uur)
variabel

Wind
(Beaufort)
4-6

Barometer
(Mb)
1018

Temperatuur
(°C)
15

24-7-2013
Om 0815 beginnen we dit deel
van de reis, vanuit de haven van
Egensee. (Bij Hals) Bij deze
haven varen we de Oostzee op
en verlaten we met enige
weemoed de Limfjorden. Onze
eerste bestemming is het
Mariager fjord. Een langgerekt
fjord dat landinwaarts loopt
tot de Habro.
De wind is Noord 2-3 houd niet
over dus. Alle zeilen opgezet in
de hoop dat ik daarmee een 2-3
knopen kan lopen, maar helaas
bij 1-1 ½ houd het op en zoals
al eerder gezegd dan luistert de Asmara niet meer naar haar roer. De motor moet dus bij in stationair
toerental, dat levert dan 2,8-2,9 kts op, net niet te snel om te gaan vissen.
Ik zet een lijn uit met veren-Paternoster met drie haken, aan de andere kant een spinner met enkele
haak en later zet ik ook nog de werphengel bij met spinner.
Om 11.00 is het raak drie makrelen aan de rechter lijn en 1 aan de werphengel, 5 minuten later 1 aan de
andere lijn. Dan weer een tijdje niets, je passeert eigenlijk een school makreel en dan is het inhalen
maar. Later gebeurt dat nog een paar keer, om uiteindelijk met 17 makrelen te eindigen.
Alle makrelen krijgen als welkom aan boord van de Asmara een klap op hun kop met de lierhandel,
waarna ze in een emmer
geparkeerd worden. (ze zijn zo
goed als gelijk dood)
Later allemaal schoon gemaakt op
achterdek en met uitzondering
van een voor vanavond en hop de
vriezer in. Die is dus nu vol.
Ik haal de lijnen binnen en voer de
snelheid wat op tot 4,5 kts, we
gaan nu ongeveer even hard als de
wind, dus de zeilen kunnen er wel
af want die doen niets meer.
Als ik omstreeks 16.00 de
vaargeul van het Mariager fjord
inloop is de wind ook op en brand
de zon ongenadig.

Deel 3 De Oostzee

Versie zondag 1 september 2013

Nu zoeken naar een ankerplek of mooring. Het
Mariager Fjord slingert zich met zeer veel
bochten tussen de heuvels door, het landschap
is adembenemend, wel is het zaak om tussen de
boeien te blijven, want ook hier varen tussen de
drooggevallen zandplaten met zeer veel vogels
door. Het Mariager Fjord is een getijden fjord
wat zoveel betekend dat er om de zes uur
stroom in en uit loopt van ongeveer 1,5 knoop,
die had ik nu bij inlopen dus ook tegen.
Vlak bij de plek waar ik een mooring op de

kaart heb gezien, ligt reeds een andere zeilboot,
ik vaar nog zo’n twee uur door maar er komt geen
gelegenheid. Een keer denk ik volgens de kaart
een klein stukje buiten de boeienlijn te kunnen
ankeren en vaar daar voorzichtig in, en ja hoor
vast. Met veel achteruit slaan en wikken met
boegschroef weet ik gelukkig los te komen. Verder
maar weer. Eindje verderop zelfde ritueel, dit
keer heb ik meer geluk en kan ik net buiten de
vaargeul het anker uit gooien met 1,5 mtr water
onder de kiel. Waarschijnlijk mag je hier niet een
ankeren want het is een vogelgebied, maar ja een
mens moet toch wat. Ik lig om 18.30. Mr. Cobbs (de BBQ) geïnstalleerd en de makreel in folie met
groenten, ui, kuiden etc. in folie erop. Eveneens wat aardappels in folie en wat sla bij gemaakt, wijntje
erbij, wie doet me wat.
Na het eten en de afwas, koffie met cognac en vishengel klaar gemaakt. Kijken of ik ook nog wat
anders kan vangen dan makreel. In Egensee had ik het wad omgespit voor wadwurmen, Zagers noemen
wij dat, een bakje vol meegenomen aan boord en daarmee nu vissen met dobber op de grond. Nog geen
response, maar na enige tijd tijden inhalen krijg ik een aanbeet, wat later een Geep blijkt te zijn, wat
vechtersbaas. Een
Geep is van boven
groen en buik wit,
zolang als een paling
en een bek 7-10 cm
lang met allemaal
kleine scherpe
tandjes.
Zo nu is het mooi
geweest, de boel
opgeruimd en
langzaamaan de kooi
in.
‘nachts om 0200
wordt ik gewekt
door mijn anker
alarm, gelukkig loos
alarm, ik had de
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afstand te krap ingesteld. Maar hij werkt in ieder geval goed. Met 1,5 knoop stroom zit je nl. zo op een
zandplaat vast als je anker gaat krabben. Maar zoals al eerder vermeld ik heb veel vertrouwen
gekregen in de geïnstalleerde apparatuur van de Asmara, mijn investering was niet voor niets. Ik ga dan
ook altijd met een gerust hart slapen.
Log / Totaal (Nm)

Trip (Nm)

2416/655

Reistijd(uur)

31

10

Wind
(Beaufort)
N1-3

Barometer
(Mb)
1012

Temperatuur
(°C)
22

25-7-2013
Om 10.30 anker op en verder
het Fjord in. Het is een
prachtige natuur. Ik kom langs
een plaats waar ook een brug
over het Fjord is, deze ging net
dicht toen ik aankwam, half uur
moeten wachten.
Na enige tijd kom ik ook nog
een grote coaster tegen, ik
moest buiten de vaargeul om
hem te laten passeren.
Zie ik ineens in een baai weer
een meerboei en ja hoor de
zeilboot voor mij zag dat ook en
hup plaatsje bezet. Doorvaren

maar weer, nu kom ik op iets
ruimer water en volgens de
kaart ook dieper in de
breedte. Er ligt zelfs een
rode betonning naar de kant,
dit lijkt me wel wat dan maar
ankeren.
Voorzichtig op dieptemeter
verder varend zie ik op de
kaart vlak aan de kant ook een
meerboei getekend staan, het
water lijkt mij ook daar nog
diep genoeg, dus cursor op
boei gezet en tegen de AP
(autopilot) gezegd vaar naar
cursor. Op 50 mtr van de kant
in 4,6 mtr water de Asmara

aan de boei vastgemaakt.
Log / Totaal (Nm)
2421/661

Trip (Nm)

Reistijd(uur)

6
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Wind
(Beaufort)
Z1

Barometer
(Mb)
1009
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Temperatuur
(°C)
22

26-7-2013
Het is zoals al eerder vermeld een prachtig Fjord, maar ja alle Fjorden lopen dood en dat betekend dat
je diezelfde lange weg die je al gezien hebt, weer terug moet varen en dat vind ik vervelend. Ik weet
dus ook nog niet hoe diep ik dit fjord inga.
Ik heb mijn kleine bootje laten zakken en ben naar een grote ijzeren steiger toe gevaren om te kijken
of ik daar kon liggen. Het idee was om
daar een paar dagen te gaan liggen en
wat schilder en lakwerk te doen.
Makkelijker op de steiger dan op de
boot.
Daar aangekomen stond er een jonge
man met een tractor en een tank water
in te nemen, dus ik hem gevraagd of dat
mogelijk was. Dan moest ik maar even
meelopen zei hij, om dat aan zijn baas te
vragen, dus ik mee.
Geleidelijk aan kwamen we op een
terrein voor schrootafval, we liepen
tussen de bergen ijzer, aluminium en
witgoed afval door naar een loods waar
de baas was. Daar de vraag opnieuw gesteld, maar helaas dat was niet mogelijk. Reden aldus de man, de
strenge milieu regels in Denemarken laten zoiets niet toe. Ok antwoord duidelijk, ik dus maar weer
terug, dan maar gewoon klussen aan boord.
Ik heb met de verfbrander grote vellen lak van bv het dakluik afgebrand, er stond geen wind, dus deze
ook meteen weer netjes opgeveegd in de vuilnis gedaan, bijkomend probleem was alleen dat ik snel door
mijn stroom heen raakte met een af brander van 2000Watt. Maar daar hebben we dan gelukkig “opoe”
voor.
De weersvoorspelling was regen en onweersbuien en mist gedurende de nacht en mogelijk morgen, dus
bootje maar weer omhoog en alles buiten stormvast voor slapen gaan.
27-7-2013 (zaterdag)
Vannacht en in de vroege ochtend
heeft het inderdaad geregend,
maar van een onweersbui of
daarmee gepaard gaande wind niets
gemerkt.
Bij het opstaan is het bladstil en
een bijna volledig bewolkte hemel
met regenwolken temperatuur om
0830 17 graden. De boot wel lekker
opgefrist met al dat zoete water.
Want roest is een gevecht met een
stalen boot op zout water, een

gevecht wat je eigenlijk niet wint.
Als de regenkans wat afneemt wil
ik dit weekend eigenlijk de
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plekken op romp aflakken en het dakluik en de motorconsole in de 2-componenten vernis zetten.
28-7 t/m 29/7

Lekker aan mijn mooring blijven liggen en klussen opgepakt. Het dakluik staat nu twee keer in de
lak en de rompplekken zijn bijgewerkt en geschilderd. Tussendoor veel lezen en ’s avonds wat
gitaar spelen.
30-7-2013
Vanmiddag omstreeks 1300 stukje doorgevaren
naar het dorp Mariager van het gelijknamige
fjord. Vlak voor de haven kwam er in eens een
onweersbui opzetten, de hemel werd donker en
de kraan boven werd opengezet, onweer en
bliksem van jewelste. De wind was
aangetrokken tot 7 met uitschieters naar 8. ½
mijl voor de haven ik heb de snelheid er af
gehaald en met een halve knoop de boot tegen
de wind ingezet, ik dacht ik ga zo de haven niet
in, uitrijden dus maar, kan nooit zolang duren en
inderdaad zoals het een bui betaamd, na een

kwartiertje werd het al rustiger en begon het
vanuit het westen weer lichter te worden, na een
half uur konden we droog de haven in, ik heb
zelfs niet eens een regenjas aangehad.
In de haven van Mariager afgemeerd om 12.15.
Sailor lekker naar buiten, ging meteen op een
grote speedboot naast mij zitten (zat niemand op
verder). Toen ik de steiger opliep om water te
gaan vullen wilde die muts dus weer met mij mee,
ik zag haar op de punt van die boot staan en
denken haal ik dat? Nou niet dus met een miauw
en een plons kreeg ze haar inmiddels 5e doop, dit
keer in zeewater. Maar ja, dan klautert zo ’n beestje op de eerste de beste paal waar ze houvast aan
vind onder de steiger en dan maar miauwen. Ik heb even moeten
zoeken om uit te vinden waar ze zat, ik mijn shirt uitgedaan en met
capriolen me half van de steiger in zee laten zakken en met wat
roepen kwam ze mijn richting uit en kon ik haar in der nekvel pakken
en de steiger op sleuren, waarbij ik zelf ook bijna in het water
duvelde. Ze is de rest van de dag binnen gebleven, ondanks dat de
deur openstond.
Watertank weer gevuld, stroom weer 100 %, lekker gedoucht en dat
allemaal voor 140 kronen (€20,-), die ik overigens weer in een envelop
moest doen. Het is mij opgevallen dat de havens die ik aangedaan heb
ik slechts een keer een havenmeester heb gezien. Of je moest
betalen via een automaat met pin, of bij kleinere haven op goed
vertrouwen in het haven gebouw een envelop invullen met bootnaam
en het geld erin doen en in de brievenbus van het havenkantoor
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deponeren.
Wel zag ik toen ik wegvoer dat er een sticker met de datum om de reling zat, ze houden je dus wel in
de gaten.
Log / Totaal (Nm)
2425/665,2

Trip (Nm)

Reistijd(uur)

4

1,5

Wind
(Beaufort)
W3

Barometer
(Mb)
1011

Temperatuur
(°C)
25

31-7-2013
Om 1200 vertrokken van Mariager om het Fjord uit te varen naar de
monding daarvan, daar wilde ik dan ergens overnachten, om ’s morgens
de Oostzee op richting Grena te varen. Het was westenwind kracht 2,
dus ik dacht ik laat me voor de wind naar de uitgang drijven met wat
zeil op. Ik had natuurlijk beter kunnen weten want met zo weinig wind
luistert de Asmara niet meer naar haar roer en gaat alle kanten uit,
maar niet waar ik heen wil, tot frustratie van tegenliggende boten,
die dan waarschijnlijk denkt, wat doet die vent in godsnaam. Na een
tijdje klooien toch maar de motor stationair bij gezet en ja dan gaat
het wel. Bij de enige brug bij Hadsund (waar ik op de heenweg een
halfuur moest wachten en op de terugweg weer) heb ik het zeil eraf
gehaald, tenslotte moest ik bij alle bochten in de fjord steeds zeil
aanpassen. Naarmate de eindbestemming in zicht kwam begon de wind
aan te trekken tot 5 en later 6, ik vond het met al die bochten en een
nauwer wordende vaargeul niet meer de moeite om het zeil nog op te
zetten.
Op de heenweg lagen er op dit punt twee zeilboten aan een meerboei, dus ik op zoek waar dat ding ook
al weer lag, Toen ik hem gevonden had was hij vrij, dus nu kijken hoe ik met deze wind (inmiddels bijna
7) en stroom tegen wind 1,5 knoop, hier aan kon leggen. Tegen de wind en golven in maar met stroom
mee voorzichtig naar de boei gevaren, daarbij ook nog op de diepte lettend, want ik zat weer flink
buiten de vaargeul, maar
ja ze leggen dat ding niet
voor roeiboten dus dat
zat wel goed.
De eerste poging
mislukte. Je moet je
voorstellen een grote
skippy bal drijvend en
dansend op het water
met een stang van ong.
75 cm erop met een oog,
dan moet je zien dat je
daar een lijn door krijgt
en dan meteen
vastzetten. Ik laat de
boei dan voorzichtig aan
bakboord langs komen,
terwijl ik de lijn
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uiteraard al heb klaargelegd halverwege het schip, dan snel de boot in zijn vrij en snel naar midscheeps
om de lijn door het oog te halen, de eerste keer had ik dat voor elkaar maar door de stroom ging de
boot aan de haal, ik dacht nog even ik hou de lijn wel vast want hij was te kort om nog ergens omheen
te slaan, maar toen dacht ik aan de vorige keer met de vellen van mijn vingers en dacht bekijk het
maar. Nieuw rondje gemaakt en dit keer gelukt, we lagen weer. Eerst een borrel, Sailor eten geven en
koken. Ik heb lekker gebakken aardappels gemaakt en verse doperwten met sla en een worstje,
heerlijk. Inmiddels is de wind nog niet veel afgezakt, nog altijd 5 uit west, dat wil ik morgen wel
hebben als ik een lang stuk moet varen, maar dan zal de wind wel weer op zijn.
Log / Totaal (Nm)
2441/681,2

Trip (Nm)

Reistijd(uur)

16

5

Wind
(Beaufort)
W3

Barometer
(Mb)
1011

Temperatuur
(°C)
22

01—08-2013
Vandaag vroeg opgestaan want ik
heb een stretch van 10 uur voor de
boeg en wil voor de borrel in de
haven zijn, dus 0700 vertrokken van
de monding van het Mariager Fjord
naar Grena. Natuurlijk zoals ik al
schreef is er geen wind op dat
tijdstip.
Later kwam er weinig wind uit West
kracht 1-2, eerst maar stuk op de
motor. Toen er iets meer wind kwam
heb ik besloten om Genua en
grootzeil er maar op te zetten, maar
zelfs dat was zoals eerder vermeld
met die wind niet genoeg om de
Asmara bestuurbaar te houden, dus
motor in stationair bijgehouden. Maar weer eens twee vislijntje uitgezet, binnen 5 minuten een
makreel, daarna nog een paar totaal weer 7, ik vond het wel mooi zo en heb de vislijnen maar weer
ingehaald.
Om 1200 valt de wind weer helemaal weg, zeilen er maar weer afgehaald, zo blijf je lekker bezig.
Bij nadering van Grena omstreeks half vier kwam er weer wind op zetten kracht 3 en soms 4, nou dacht
bekijk het maar ik ben er nu bijna.
Bij aankomst werd het weer grijs en begon het af en toe te regenen, de temperatuur ging ook onderuit
naar 18 graden.
Om 1630 afgemeerd in de haven van Grena, een dure haven € 30,- euro om je touwtje vast te leggen, ze
weten daar ook wel dat ze belangrijk zijn want er is geen andere haven of beschutte baai in de buurt.
De 7 makrelen heb ik dit keer gefileerd, Sailor vond het ook heerlijk en smulde van de stukjes die ze
van me kreeg.
Log / Totaal (Nm)
2476/716,2

Trip (Nm)

Reistijd(uur)

35

9,5

Wind
(Beaufort)
W1-3

Barometer
(Mb)
1012

02-04—08-2013
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Temperatuur
(°C)
20

Om 0730 trossen los, snel
weg uit deze haven, mij te
druk. De wind is zwak
kracht 2 uit Oost, maar we
doen her er maar mee.
Richting zuid de planning
zegt Ebeltoft baai, om
daar te ankeren en maar
weer wat te klussen. De
stuurconsole buiten moet
kaal gemaakt worden en
gelakt en het dakluik moet
ook nog een paar keer
gelakt worden. Omstreeks
10.45 vang ik mijn eerste
vis weer aan een sleep
spinner naar wat later een
jonge wijting te zijn, een
half uur later nog een, dan is het weer over. Grootzeil en Genua weer opgezet, maar zonder hulp van de
motor gaat het niet. Later op de dag als ik de punt ga ronden om de Ebeltoft baai in te zeilen is de wind
iets verbetert en eenmaal volledig voor de wind lopend kunnen de laatste drie uren de motor zowaar
uit, Genua stuurboord, grootzeil bak. Om niets te verstoren in deze heerlijke situatie zet ik de AP op
windvaan besturing zodat de wind altijd recht van achter blijft. Om 1745 pik ik de geplande meerboei
aan op 100 mtr van het strand.
Ik had gerekend dat de wind west zo gaan worden waardoor ik daar op de hoge wal lag, echter hij blijft
uit zuid doorstaan en tegen de avond neemt hij zelfs toe tot 5, waardoor ik vervelend in de golven lig te
stampen. Voor de zekerheid zet ik een tweede lijn aan de meerboei en ga toch maar slapen.
’s Morgens wordt ik wakker van het heftig stampen van de boot, de windrichting is niet verandert de
strekte toegenomen tot 6, ik moet hier weg, dit is niet comfortabel.
Dus naar de overkant van de baai, leg daar mijn anker uit en de rust is weergekeerd.
Klussen. De stuurconsole
en stuurwiel losgehaald
en begonnen met het kaal
maken van het hout. Als
ik aan het eind van de
dag daarmee klaar ben en
net voor de eerste keer
aan het lakken ben is de
wind inmiddels gedraaid
en komt uit west en
neemt weer in kracht toe
(5), waardoor ik weer
oncomfortabel lig. Dan nu
toch maar besloten om
net voor zonsondergang
de haven van Ebeltoft
binnen te lopen en daar
de boel weer op te gaan ruimen, wassen van beddengoed, water
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tanken en verse boodschappen halen. Besloten om daar 2 nachten te
blijven, een leuke kleine haven en dito leuk stadje. Kan Sailor ook weer
eens gaan stappen. Je ziet ze denken, is dit nu Denemarken? Het is in
deze regio toch nog altijd bijzonder een Nederlander te zien. Vandaag
kreeg ik eerst aanspraak van een Nederlands gezin uit Hoorn die een
woningruil hadden gedaan en hier een Nederlander zagen waar ze toch
even moesten stoppen en praten.
Zo ook ’s middags twee Nederlanders die een boot uit Leiden zagen en
ook even moesten buurten, kwamen in het verleden zelf ook uit Leiden,
wel vreemd als je dan ineens Leids achter je hoort praten.
Het is natuurlijk wel een opvallende vlag zo in de rigging. Ik noem het
maar de aanspraak vlag, als je dat niet wilt hang je een kleine vlag aan
de spiegel. Ik heb overigens best wel veel belangstelling, men vind het
een mooie boot, het is natuurlijk ook wel een afwijkende boot ten
opzicht van al die witte plastic boten waarvan er 13 in een dozijn
zitten.

Log / Totaal (Nm)
2511/750,7

Trip (Nm)

Reistijd(uur)

35
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34,8

Wind
(Beaufort)
OZO1-3

Barometer
(Mb)
1018
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Temperatuur
(°C)
23

05-08-2013
We varen de haven van
Ebeltoft uit om 10.30 uit, er
staat een zwak windje zuid
zuidoost de koers is zuid
zuidoost, dat schiet dus niet op
en wordt weer veel motoren,
tegen wind. Laveren is leuk als
de totale route kleiner zou zijn
en je meer tijd hebt. Er zijn
echter niet veel opties om
binnen te lopen, de beide
eilanden Samso en Tuno wil ik
bewust niet aandoen, dus de
volgende stop wordt Horsen
Fjord, geplande reistijd 10 uur
bij 4 knopen snelheid. In dit fjord of de volgende het Vejle ford heb ik een afspraak met een dealer
van Andre en Anita, Benny van Sign service.
Inmiddels bestaat er ook al een globaal terugreis plan, omstreeks 10 sept wil ik bij de ingang van het
Kieler kanaal zijn om dan halverwege het kanaal de Rivier de Eider op te varen weer naar boven, naar de
plaats Tonning waar ik omstreeks 16 sept wil zijn. Vandaar naar Helgoland waar ik rond 18/19 sept wil
zijn, om dan vervolgens omstreeks 21/22 sept in Noord Nederland ergens aan te komen. 3 oktober in
Leiden is de target datum. In Helgoland gaat dan de diesel tank weer vol tegen het belastingvrij tarief
van rond € 1,- / ltr. Ik verwacht dan op deze reis toch zo’n 600-700 ltr verstookt te hebben.
Deze planning is globaal en hangt natuurlijk mede af van het weer.
Om 1920 meer ik af aan een boei.
Log / Totaal (Nm)
2551/790,8

Trip (Nm)

Reistijd(uur)

40,4

9

Wind
(Beaufort)
OZO 2-6

Barometer
(Mb)
1022

Temperatuur
(°C)
23

06-08-2013
Vandaag rustig dagje aan de meerboei, het waait nog steeds stevig wind 5-6 wel is de wind iets meer
naar west gedraaid. Generator eerste onderhoudsbeurt gegeven en nieuwe kikker gemonteerd voor
vlaggenlijn.
07-08-2013
Vandaag wordt ik in Vejle afgehaald door
Benny Eriksen, mede eigenaar van “Sign
Service”. Tijdens het werken bij Matrix deze
winter heb ik een paar keer contact met hem
gehad. Zijn bedrijf staat in Hedensted, ook is
hij compagnon van Matrix in Portugal.
Maar eerst nog naar Vejle, toch weer een
tochtje van zo’n 31 mijl over de Oostzee. Ik
besluit vroeg weg te gaan dan hoef ik me niet
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zo te haasten. Om 0630 maak ik los van de boei.
In Vejle arriveer ik om 14.00. De haven is een
grote constructie site en bouwput. ’t Zal vast
wel mooi worden maar nu even niet. De
noodautomaat voor havengeld accepteert mijn
pincard en mijn creditcard niet, gelukkig cash
om te betalen.
Om 15.00 haalt Benny mij af vergezeld door
zijn kinderen, een jongen en een meisje van
rond 8-10 jaar. We gaan eerst naar zijn
bedrijf en ik krijg daar een rondleiding. Een
zeer goed georganiseerd bedrijf met de
diverse onderdelen gescheiden.
Daarna gaan we naar zijn huis, een mooi en modern wit huis in de heuvels met een schitterend uitzicht
en terrassen aan alle kanten. We hebben heerlijk geborreld en Maibritt zijn vrouw heeft een lekker
diner bereid met vlees gebraden op de grill door Benny. Om 22.00 zet Benny me weer bij de boot af.
Een leuke afwisseling deze dag.
Log / Totaal (Nm)
2580/819,49

Trip (Nm)

Reistijd(uur)

29

08-08-2013
Vandaag begint de dag druilerig en met
14 graden realiseer ik me dat ik de
afgelopen tijd wel enorm verwend ben
van temperaturen van 22 +. Volgens de
Denen die ik inmiddels gesproken heb is
het weer dat ik heb gehad zeker geen
standaard, maar bijzonder, ik bof dus.
Maar nu nog wel een maand verder, wat
gaat dat brengen, raakt mijn geluk op?
Ik moet hier in ieder geval weg, want dit
is een rampscenario hier. Om 09.30 vaar
ik weg uit Vejle weer naar de uitgang van
de Fjord. Het zicht is slecht dus de
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6,2

Wind
(Beaufort)

Barometer
(Mb)

W1-4

1022

Temperatuur
(°C)
17

navigatie verlichting gaat aan en de radar gaat bij
want er kunnen hier ook grote schepen in en uit
varen. Om 1210 bij de haven Brejning laat ik mijn
anker zakken in 5 mtr water weer 50-100 mtr uit
het strand vandaan. Tegen de avond knapt het
weer op en gaat de zon weer schijnen.
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Log / Totaal (Nm)
2585/824,47

Trip (Nm)

Reistijd(uur)

5

2

Wind
(Beaufort)

Barometer
(Mb)

NW3

1022

Temperatuur
(°C)
16

09-08-2013
Vandaag geen targets, dus relaxed opgestaan en om 0900 weg. De dag lijkt weer veelbelovend, blue
sky, klein cumultje, wind houd niet over west 2. maar we doen het er maar mee.
Grootzeil en Genua opgezet, we lopen voor de wind weg met 3 knopen zonder motor, Genua stuurboord
grootzeil bak.

Als we de Fjord uit zeilen blijkt de wind erg veranderlijk qua richting en sterkte, nu moet we ook nog
stuurboord uit, dat gaat een tijdje goed maar op gegeven moment valt de wind terug naar kracht 1, en
dan luistert de Asmara niet meer, dus helaas zeilen er maar weer af en motoren. Dan maar weer een
vislijntje uitgezet met spinner en warempel een flinke makreel en later nog zo een.
Om 1500 kom ik in Middelfarthavn aan. Een kleine stadshaven met alleen maar een paar plaatsen
langszij, gelukkig is er voor mij nog een plek. Ofschoon er 100 mtr verderop aan beide kanten prima
Marina’s liggen prefereer ik toch zo’n authentieke haven.
Log / Totaal (Nm)
2598/837,7

Trip (Nm)

Reistijd(uur)

13

6

Wind
(Beaufort)
WZW3-1

Barometer
(Mb)
1022

10-08-2013
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Temperatuur
(°C)
22

Middelfart is een leuke plaats met in
het centrum de oude stadshaven en
Oostelijk en Westelijk daarvan twee
marina’s. Ik heb weer wat fruit en
groente gekocht op de welbekende
stalletjes.
Ik twijfelde nog of ik een of twee
nachten zou blijven, tot dat er de
volgende morgen al vroeg een klipper
tegen mij afmeerde, waarna ik meteen
maar besloot nog een nacht te blijven.
Bij een leuke oude pub stond een bord
dat er tussen 1300 en 1500 een jazz
combo zou spelen, dus dacht ik mijzelf
dan maar te verwennen met een lunch
van smörrebröd met live muziek.
De lunch was overheerlijk en de muziek
prettig.
Mijn planning was om de volgende dag
maar een klein stukje te varen naar een
plek in de luwte van westenwind aan
meerboei, misschien dacht ik, kan ik
hier nog een aanvang maken met het
kaal maken en lakken van mijn deur.
11-08-13
Deze zondagochtend relaxed opgestaan
(alhoewel ik altijd om 0800 wakker
ben) koffie gedronken, Sailor nog wat

over de kade laten rennen, die overigens gelijk weer bij een
of ander authentieke kotter aan boord sprong en daar op
onderzoek uit ging en watertank weer bijgevuld.
Ik had met mijn buurman afgesproken dat ik om 1200 weg
wilde. Overigens een mooie Taiwan klipper met de
toepasselijke naam TAI-PAN. Nu had mij dat niets gezegd
die naam, ware het niet dat ik net een boek heb uitgelezen
wat over business perikelen ging in Hong Kong, het boek
heette “Noble House”, waarbij in dat verhaal de Tai-pan een
belangrijke rol vervulde. Tai-pan is een bewindvoerder van
een bedrijf, zeg maar directeur eigenaar, die meestal in een
familie generatie elkaar opvolgen om het bedrijf voort te zetten.
Om 1200 nadat madame “Sailor”ook weer aan boord was, gingen de trossen los voor een stukje van 4
mijl.
Afgemeerd aan boei 1315 uur. Het lijkt er zo langzaam op dat het mooie weer mij gaat verlaten, de
depressies rollen de een na de ander voorbij, met bewolking, buien en een temperatuur die duidelijk
minder is, 18 graden. Ik hoop dat deze trend zich niet doorzet en dat ik nog kans krijg om mijn linker
deur af te lakken. Maar belangrijker is wat zal het weer zijn als ik straks weer moet doorsteken van de
Deense kust via Helgoland naar Nederland, enfin laat ik daar nu nog maar niet aan denken.

Deel 3 De Oostzee

Versie zondag 1 september 2013

Ik blijf hier nu maar een paar dagen liggen. Vanavond een lekker stoofvlees op staan en morgen eet ik
eigen gemaakte verse rode kool met appeltjes volgens Oma’s recept, met aardappels en stoofvlees.
Log / Totaal (Nm)
2602/841,6

Trip (Nm)

Reistijd(uur)

4

1

Wind
(Beaufort)
W4

Barometer
(Mb)
1016

Temperatuur
(°C)
18

12 tot 14 augustus
Aan de meerboei in de Faeno
Sund min deurpartij gesloopt
en begonnen met het kaalmaken
van de linker deur en de
omlijsting, een hels karwei.
Het weer is beduidend kouder
geworden en er staat continue
een wind van 5 Bft uit westNwest en de nodige buien
regen, maar ik lig redelijk luw
achter hoge bomen, dus ik
vermaak me wel.
Dinsdag de 13e ben ik aan einde
dag klaar met het kaal maken
van de deur. Nu de rommel
opruimen en binnen ook

stofzuigen want het is overal een
puinhoop van jewelste.
Als dat weer geklaard is wordt het
tijd voor een biertje en een hap.
Volgens de weerkaarten zou morgen
een betere dag zijn om te gaan lakken
met meer zon en slechts 30%
regenkans dus daar gaan we voor.
Vandaag woensdag is er inderdaad
minder wind en meer blauw, om 10 uur
maak ik de eerste lak sterk verdund
aan, dan kan het goed in het hout
trekken en kun je het na 3 uur al van
een tweede laag voorzien.
Als de dag er weer bijna op zit is alles
weer klaar, althans zover, want er moeten nog zeker twee laklagen onverdund op, maar dat kan later.
’s Avonds vermaak ik mij met de gitaar. Ook lezen doe ik veel ik heb al 4 boeken gelezen waarvan een
een hele dikke pil was.
Er zitten ook veel irritante vliegen, van die gewone vliegen, Sailor is moe geworden om ze nog te
vangen, alhoewel ze dat best wel goed kan. Minder vind ik dan alleen dat ze de vliegen opeet.
15-08-2013
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Om 0900 maak ik mij los van de meerboei en zet de Genua, de wind is nog maar west 2, maar zal vast
wel meer worden. Ik drijf de sund uit, mijn snelheidsmeter geeft niks aan, alleen de stroming is mee
met 1 knoop.
Als ik eenmaal buiten de eilanden ben is de wind zuidwest en inmiddels 3. Nog even verder wordt het 4
bft, ik laat de Asmara lopen op Genua, maar de wind kruipt geleidelijk meer naar ZZwest, het wordt nu
toch wel heel scherp tegen de wind, ik zet de motor bij en met de Genua volledig aangetrokken zeilt de
Asmara zijn bestemming tegemoet, de Aerosund haven aan de vaste wal.
De wind blijkt geen stabiele factor, hij krimp naar zuid om even later weer te ruimen naar ZZwest, ik
moet de Asmara van zijn track halen en stuur af een toe een paar graden ruimer om de Genua niet te
laten klapperen, dat betekend wel dat je eventuele ondieptes in de gaten moet houden, want de track
was bestudeert. Ook verleg ik mijn track om nog zover mogelijk door te kunnen zeilen om dan overstag
te gaan en op het andere oor weer verder te gaan. Dat lukt ten dele maar ongeveer 5 mijl voor de
bestemming is de wind zodanig dat ik hier niet verder kan kruisen om de vaargeul te volgen, dus Genua
naar binnen en verder op de motor.
Ik besluit niet de haven van het eiland te pakken
maar aan de vaste wal, reden in de laatste is een
supermarkt en ik kan wel weer wat vers gebruiken.
Bij het binnenlopen van de haven zie ik een mooie
langszij steiger, weliswaar voor boten langer dan 12
mtr, maar dat heb ik niet gezien.
Nu zit mijn werpmolen vast op de reling vlak bij de
bolder en hoe ik het voorelkaar kreeg weet ik niet
maar een meerlijn was daar achter blijven haken
met als gevolg dat ik een “krak” hoorde en nog net
een glimp van mijn mooie werpmolen met een plons in
zee zag verdwijnen. Na het aanleggen heb ik mijn
sterke magneet aan een lijntje gebonden in de
hoop dat er nog iets van ijzer in de molen zou
zitten om hem zodoende op te kunnen vissen, na
enige pogingen bleek ik het lijntje niet goed te
hebben vastgemaakt (er zat geen gaatje in de
magneet) met als gevolg magneet weg.
Vervolgens, het was 3 mtr water, mijn schepnet
aan de boom vastgebonden en dreggen maar. Al
wat ik ving waren mosselen en stenen. Ik heb het
opgegeven.
Eenmaal van boord werd ik overvallen door een
heuse lieveheersbeestjes plaag, de hele haven zit er vol mee. Sailor weer blij, sprong meteen van boord
en op onderzoek uit, ik zag haar al op drie boten scharrelen.
Havnpenge (havengeld) betaald via pin automaat (140 Dkr) en even rondgekeken, de supermark bleek 1
km te zijn, verder was er een wasmachine, droger en douches (betaald). Stroom en water inbegrepen.
Ik had een kleine was dus heb dat op de hand gedaan in het zitbad met rijkelijk water en later in de
droger gedroogd, omdat ik verwachte dat het zou gaan regenen en er stond nu geen wind meer.
De fiets gepakt, boodschappen karretje erachter en hup naar de supermarkt.
Weer terug aan boord de watertank bijgevuld en de boot goed afgespoten met zoet water (doen ze
hier allemaal, ik voelde me de eerste keer al schuldig)
Nu biertje genomen en straks koken.
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Log / Totaal (Nm)
2613/853,34

Trip (Nm)

Reistijd(uur)

11

4

Wind
(Beaufort)
ZZW4-5

Barometer
(Mb)
1028

Temperatuur
(°C)
21

16-08-2013

Vandaag vaar ik van
Aerosund naar het
eiland Aero, de
havenplaats
Aeroskobing, volgens
een zeilersverhaal moet
je daar geweest zijn. Ik
vertrek om 09.30 want
het is best wel een flink
stuk voor de Asmara, 28
mijl. Aanvankelijk had ik
weer de hoop op zeilen
zonder motor, maar de
track is dermate scherp
dat ik de wind onder 35
graden heb en ondanks
wind 4 loopt de boot
slechts 2 knopen zonder
motor. Dus motor maar weer bij. Het is een groot stuk open water waardoor de golven weer aardig
kunnen opbouwen, niet zo als op zee, maar vergelijkbaar met IJsselmeer. Af toe weer lekkere klappers
dus, maar we beginnen er aan te wennen. Omstreeks 1700 komen we in de lijzijde van Aero, wat een
rust weer, Sailor komt weer tot leven
en ik ga de zeilen er af halen om de
geul naar de haven in te varen, om
18.24 meren we af in de oude haven
van Aeroskobing, 10 minuten voor de
geplande tijd vanmorgen.

Het is inderdaad een aller aardigst historisch stadje met evenzoveel mooie huisjes. Het staat op de
lijst van werelderfgoed. Er is een bruin café bij de haven waar vaak live muziek te beluisteren is, dus
morgen zaterdag ga ik daar een biertje drinken. Ik besluit 2 nachten te blijven.
Er komt een giga veerboot regelmatig aan die lijk het havenhoofd wel op te eten. De boot lijkt mij zo’n
75 mtr lang en 3 verdiepingen hoog, voordat hij afmeerd gaat de enorm grote neus op net al bij een
jumbo vrachtvliegtuig nose lader.
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Het internet is hier gratis en prima van sterkte, dus heb ik alle bestanden weer bijgewerkt op de
website en de hele avond via skype familie en kinderen gebeld.
De eilanden hier zijn allemaal Deens, maar als je
naar de Oostkust vaart zit je inmiddels weer in
Duitsland.
Aeroskobing
Halverwege de noordkust van het eiland Aero
ligt Aeroskobing, de geschiedenis van dit stadje
gaat terug tot de middeleeuwen, dat recentelijk
haar 750 jarig bestaan vierde. Vele van de
huizen zijn nog in uitstekende staat. Het
museum verteld de historie van het stadje, dat
door de eeuwen heen een centrum was als
marktplaats, verschepingen en handel voor het
achterliggende land met boerenbedrijven. De straten zijn zoals alle oude stadjes geplaveid met cobble
stones (kinderhoofdjes). De Denen en de vele gidsen beschrijven het stadje met de kleine goed
behouden huisjes met bijzondere details, als de sprookjesstad. Maar vergeet niet dat achter die
idyllische facade een levende en actieve stad schuilgaat.

Log / Totaal (Nm)
2642/882,22

Trip (Nm)

Reistijd(uur)

29
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17-08-2013 – 01-09-2013
Ik lig hier nu al dagen buiten de haven van Aeroskobing voor anker. Niet in de eerste plaats omdat ik er
goed internet heb, maar omdat het een mooi eiland is, het weer is mooi, ik ga met mijn bootje naar het
eiland voor boodschappen en daarna
douchen in de haven (daar betaal ik
netjes 10 dkr voor) en gewoon
relaxen. Het weer is weer zo mooi
geworden waarom jakkeren, dagen
van niets doen is ook prettig.
Gisteren 21-8 heb ik het museum van
Aeroskobing bezocht, een klein
museum maar wel leuk om te zien.
Vandaag 22-8 opnieuw met bootje
naar het “dorp”, bij de super weer
wat vers gekocht. Vandaag maak ik
een vispotje, nee niet met makreel,
alhoewel dat misschien ook best kan,
maar met nog wat witvis wat ik in de vriezer had.
Morgen overweeg ik om met bootje naar onbewoonde eiland aan de overkant te gaan en Sailor mee te
nemen, kan ze ook weer eens stappen en als ik haar kwijt ben is het maar een klein eiland.
Vandaag 23-8 kan dat met bootje wel vergeten, de wind is toegenomen en gedraaid naar Oost zodat ik
nu vervelende golven heb. Ik besluit te gaan verkassen naar de oostkant van de haven, een uurtje varen
om de landtong heen. Hier lig ik weer rustiger. Het weer is schitterend strak blauwe hemel en een wit
wolkje, maar de wind is strak uit Oost en heeft kracht 4-5. Ik heb minder bereik van het internet,
maar nu bied de wifi antenne uitkomst en kan ik
toch nog internetten.
Vandaag 24-8 besluit ik toch maar met mijn jolletje
naar de kant te gaan en naar de haven, kan ik ook
weer even douchen. Waar ik nu lig heb ik zicht op
mooie stranden en een camping, het is er dan ook
druk met badgasten die ook kleine huisjes
bezetten. Ik trek mijn jolletje op de kant en ga
lopen, een flink eind door het weiland om dan
uiteindelijk bij de Marina uit te komen. In het dorp
pak ik een biertje op het terras en slenter weer
langzaam richting Marina, alwaar ik eerst ga
douchen. Al met al heb ik in de afgelopen dagen € 186,- aan havengeld uitgespaard.
Na gedouched te hebben slenter ik weer via het weiland pad richting strand, duw mijn jolletje weer het
water in en begeef mij richting Asmara, die nog netjes met Sailor op me wacht. Eenmaal aan boord gaat
de wind nog verder aantrekken naar 6, wel blijft hij uit Oost waaien, voor de zekerheid steek ik nog
maar wat meer ketting, nu 25 mtr.
Dit hoge druk gebied wat er boven mijn hoofd hangt is wel een bijzondere, overal is de wind Oost maar
nergens zo sterk als hier, hele horde zeilers heb ik gezien op de AIS zijn vanaf de cuxhaven of
Brunsbuttel naar Nederland gezeild gebruik makend van Oostenwind, kracht 3. Ik hoop dat ik dat over
een maand ook heb. Ik blijf hier nu liggen tot het weer wat rustiger wordt en schuif dan weer een
beetje richting Kiel.
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Vandaag 27-8 gaat de wind eindelijk minderen, nu kracht 4 maar
morgen gedraaid naar kracht 2-3, dus weer tijd om even uit de schelp
te kruipen. Ga boodschappen doen met mijn laatste Deense kronen,
douchen en nog even een paar dagen van mooi weer genieten, misschien
bootromp maar een schoonmaken, voordat we het Duitse deel in varen
waar we weer gewoon met euro’s kunnen betalen. Overigens het
betalen met Deense kronen gaf toch wel weer een nostalgisch gevoel,
zoals je vroeger voor Belgie, Duitsland, afhankelijk van je vakantiedoel, geld moest wisselen en in dat
buitenland maar omrekenen.
Het stikt hier in het water weer van de grote kwallen, je zou toch zeggen
dat met 5 dagen sterke aflandige wind en 200 mtr van het strand af ze
wel een keer weg zouden moeten zijn, want ze drijven met deze wind
alleen maar richting open zee. Maar misschien wandelen ze ook over land
en komen ze uit de ander baai overgelopen.
Vandaag 28-8 een
super windstille dag,
onbewolkt, verbrandingsfactor 10. Heb lekkere
blueberry muffins
gebakken. Straks
nog even de deur
een keer lakken, als
er tenminste een
beetje wind komt,
want nu stikt het
van de kleine mugjes.
29-8, De wind gaat draaien en weer uit westelijke
richting komen, hetgeen betekend dat als de wind
aantrekt ik hier niet rustig meer lig, dus anker op en verkassen weer naar de andere kant van de baai,
klein uurtje omvaren.
Als we eenmaal weer achter het anker liggen, dichtbij de haven is de wind inmiddels west geworden en
lig ik hier weer heerlijk rustig.
Op de haven zijn ze inmiddels een hele partij
grote partytenten aan het opzetten, en niet
zo’n kleine maar super grote inclusief een
podium voor een band. In het weekend zou de
party zijn, ik begrijp alleen niet waar ze de
mensen vandaan halen, want de accommodatie
is goed voor honderden personen inclusief
grill bar, bier bar etc. Ik ga het beleven.
Ik ga het kleine onbewoonde eilandje aan
mijn overkant verkennen en besluit Sailor
mee te nemen, heeft die ook een verzetje.
15 minuutjes varen, Sailor komt niet onder
het bankje vandaan, vind het geloof ik maar
niks. Het eilandje Dejro is onbewoond en
alleen in gebruik door een boer, die er in het natte seizoen waarschijnlijk zijn koeien laat grazen want
koeienvlaaien (uitgedroogd) vinden we in overvloed. Er zijn twee poelen op dat eiland, maar die staan nu
droog. Ook is er een houten hut en een tractor. Er loopt een heuvelrug van Noord naar Zuid met bomen
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terugvaart in het bootje weet ze toch even haar kop
onder de bank vandaan te halen, maar een beetje
buiswater doet haar er direct weer onder duiken,
eenmaal aan boord Asmara is het weer bravour en
ouwe jongens krentenbrood.
Vandaag vrijdag 30-8, besluit ik om de bedden te
verschonen en te gaan wassen in de haven staan een
mooie wasmachine en droger en ik weet niet wanneer
ik dat weer tegenkom, dus € 5,- wassen en € 5,drogen en 2 ½ uur verder is alles weer schoon en
droog. Mezelf ook weer een douche beurt gegeven,

begroeit. Ik houd Sailor toch maar aan de
lijn, want ik heb geen zin dat als ik plots
terug moet dat ik achter haar aan moet
rennen. We blijven er een uurtje en Sailor
rolt lekker door het zand en heeft het naar
haar zin.
Voor dat we weer aan boord van het Jolletje
gaan zit Sailor aan de waterkant te hijgen
als een molenpaard met haar tong uit haar
bek net als een hond, even denk ik dat ze
dorst heeft, maar ik denk eerder de
frustratie van het onbekende of het
vooruitzicht van de terugvaart. Op de

op naar het weekend.
Het is vandaag zaterdag en de haven staat vol met vlaggen als ware het de Hiswa. Om 1300 is de
drukte zo te zien van afstand nog niet overweldigend en ook het weer werkt niet mee, wind 5 uit NW
en af en toe regen, de zon laat zich niet zien. Wel valt het me op de haven op 2 boten na leeg was, maar
nu komen er toch steeds boten binnen, die zullen het wel weten. Als het droog wordt ga ik vanmiddag
met bootje even kijken. Er vormt zich nu werkelijk file vorming voor de haven en uit het Oosten een
lange sliert zeilboten, dus er is goed reclame gemaakt.
De wind is alleen maar aangetrokken tot 6 ook ’s avonds, het feest is in volle gang ik had graag even
gaan kijken maar durf de Asmara niet alleen te laten, bang dat ze mogelijk van haar anker slaat en met
10 minuten zit ze dan op een ondiepte, daarbij is het water een beetje te woest voor het kleine bootje.
Zondag 1 september, het is duidelijk kouder geworden ’s nachts 14° en overdag nog maar 17/18, ik
geloof dat ik toch maar wat eerder terug ga, het mooie weer is duidelijk over en de herfst is getreden.
Zie voor de verdere terugreis deel 4 van de verslagen.
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