
Van Schokker naar Noordkaper, naar Denemarken. 
 
 
Door Cees Schilp 
 
 
Het is maart 2008 als ons nieuwe schip een Noordkaper 31 Cabin bouwnummer drie 
genaamd “Noordsvaarder” wordt afgeleverd in Ter Herne. De jaren daarvoor hebben we 
prachtige tochten gemaakt met de 9.84 mtr Vredenburgh Schokker “Waddenjoffer” gebouwd 
door Westerdijk in 1982. [spiegel der zeilvaart nr.10 2002]. Zomers waren we veelal te 
vinden op het IJsselmeer de Nederlandse en later de Duitse Wadden. Vanuit Medemblik 
onze thuishaven zijn de wadden ook voor een lang weekend prima te bezeilen.  
 
En toch, ondanks die prachtige Schokker waarmee wilden we overstappen naar een ander 
schip, een Noordkaper. De redenen waren divers en pendelden van minder onderhoud naar 
verder gelegen horizonten en liefde voor de klassieke lijn.    
Het onderhoud aan onze stalen Schokker die in prima conditie was en we ook wilden houden 
nam veel tijd in beslag. Ik deed het met veel plezier en toewijding maar zag er na verloop 
van tijd tegenop.  
Het verlangen naar verre horizonten speelde ook mee. Als opstapper ben ik diverse keren 
met vriend Ron en zijn 33ft Westerley kimkieler naar Denemarken gezeild. Limfjord, 
Oostzee, prachtige dagen en ervaringen die ik ook graag wilde delen met mijn vrouw 
Anneke. Zeezeilervaring had ze niet en het leek ons verstandig eerst uit te proberen of de 
wens wel in balans was met de keuze. Ter voorbereiding op de te maken keuze zijn we dan 
ook beide als opstapper meegevaren met vriend Ron van Cuxhaven terug naar Hoorn. Een 
absolute aanrader als je samen met je partner voor een dergelijke keuze staat. De tocht over 
zee, die we in één keer maakte, verliep prima en zo kregen we meer en meer de idee op 
eigen kiel naar Denemarken te varen.   
 
De volgende stap was te bezien hoe we zeilend, onder de Duitse Waddeneilanden door, ons 
doel de oversteek van de Duitse bocht naar Deense wateren konden bereiken. We wilden 
weten of we in de ons gegeven tijd van maximaal vier weken zomervakantie Denemarken 
überhaupt haalbaar was. We wisten uiteraard dat dit sterk weersafhankelijk was maar we 
wilden ook weten hoe de ervaring met de Schokker zou zijn.  
Het is niet lastig te constateren dat je op de Oostzee wel veel Nederlandse vlaggen aan een 
scherp jacht ziet hangen maar niet zoveel platbodems ziet met een Nederlandse vlag en 
zeker niet van het formaat van onze Schokker. 
 
Zo vertrokken we voor een vakantie van vier weken met de Waddenjoffer naar het Duitse 
wad. We kozen ervoor om ons aan te sluiten bij een flottielje onder georganiseerd onder 
auspiciën van de ANWB. De ervaring in de aanloop naar Borkum vanaf het oostelijk wad bij 
een aanschietende zee en net afgaand water in een stevige zes beaufort uit ZO bevielen niet 
zo goed. We kwamen aan in Borkum, maar niet heelhuids. Voordat ik het roer uit handen gaf 
om het zeil te strijken voor de aanloop van de haven, liep de Schokker al twee keer uit het 
roer. Anneke had te veel moeite om de dubbel gereefde Schokker op de wind te houden, 
terwijl ik met beide benen om de mast op het voordek probeerde fok en grootzeil naar 
beneden te krijgen en vast te zetten. Een dubbele liesbreuk en een deuk in het vertrouwen 
was het gevolg. Het was ruig weer, te ruig voor de Schokker en uiteindelijk voor ons. We 
lieten het flottielje dan ook schieten en besloten zelfstandig door te varen. De dagen daarna 
bleef het stevig waaien en kwamen we niet verder dan Juist. Als zeilers zijn we gewend te 
gaan met de wind en de omstandigheden. Forceren en risico‟s nemen die je niet aankunt 
heeft geen zin, sterker is onverstandig. Wilden we plezierig en ontspannen zeilen dan was 
dat met de Schokker tot maximaal vijf Bft. Daarboven kan en hebben we ook zeker gedaan 
maar een extra stel handen was dan wel heel erg welkom, en ja op een vakantie met zijn 
tweeën hadden we die niet beschikbaar.   



 
Zo kwamen we ertoe  om naar een ander schip uit te kijken. In de waddenhavens keken we 
naar Ovnis, Feelings en wat al niet meer. Dan besloten we weer naar een Lemmeraak te 
gaan zoeken en dan toch maar weer niet, dat onderhoud nietwaar. We verdiepten ons in 
alles wat maar een kimkiel of ophaalbare kiel had en de mogelijkheid om tochten buitenom te 
maken had. Uiteindelijk was daar opeens de Wanderer 34, een stoer schip [net als de 
Schokker] met een prachtige door Martin Bekebrede opgezette klassieke lijn. Prachtig, maar 
veel groter dan de Schokker en in staal. Chiel de Zeeuw die dit schip op de markt zet kon 
melden dat er inmiddels ook een polyester uitvoering van 31 ft in aanbouw was in visserman 
uitvoering. Wij voelden toch meer voor een uitvoering à la Wanderer en tja die was er „nog‟ 
niet, althans in de maat 31 ft en in polyester en daarmee meer binnen het gestelde budget.  
 
De afspraak werd gemaakt dat zodra de mallen daarvoor beschikbaar waren Chiel contact 
op zou nemen. Vooruitlopend daarop deden wij de Waddenjoffer in de verkoop. Toen we 
deze aan het einde van de zomer van 2007 verkochten en ondanks dat het schip waar we 
erg naar uitkeken nu binnen bereik kwam viel het afscheid van de Waddenjoffer zwaar. Ze 
zeilt nu op de Zeeuwse wateren ver uit ons blikveld, waarvan we uiteindelijk zeiden dat dat 
misschien ook maar het beste is.  
 
 
Na de verkoop van de Schokker konden we Chiel de Zeeuw van NAZ bellen om een 
afspraak te maken in Harlingen. We hadden op de klassieke schepenbeurs als eens een 
Noordkaper 31 Visserman en wederom een Wanderer 34 bekeken. Het schip van onze 
keuze De Noorkaper 31 Cabin stond op stapel, maar bouwnummer 1 was nog niet in 
Nederland. Dit schip had ook de zeilvoering die wij ambieerden. Een kottergetuigde NK31C. 
In Harlingen bespraken we eerst nog de vragen die we hadden naar aanleiding van de 
bouwbeschrijving. Vragen over gebruikte materialen, huiddikte van het polyester, dikte van 
de kielbalk, montage van de wandputtings, uitleg over het ophaalsysteem van het zwaard 
enz. enz.  We wilden zekerheden halen. Zekerheden omdat we ons bewust waren dat we 
kozen voor een schip en werf dat zich nog niet kon beroepen op veel gebouwde voorgangers 
van dat type. Wat hielp bij de keuze was de gerenommeerde naam van Martin Bekebrede 
die onder het ontwerp stond. Maar, met alle respect voor de ontwerper, dat zegt nog niets 
over de gebruikte materialen en toegepaste componenten als beslag, verlichting, gewenste 
boiler en verwarming e.d. daarvoor was NAZ verantwoordelijk. We realiseerden ons en dat 
voelde Chiel ook wel goed aan, dat we op het punt van aanschaf stonden van een schip in 
ontwikkeling en dat gebouwd zou worden in Turkije waar we niet om de vier weken even 
konden gaan kijken hoe de vorderingen verliepen.   
 
Op basis van de antwoorden en ruimte die we kregen om onze eigen ideeën in te brengen 
besloten we tot een proefvaart met bouwnummer 1 die inmiddels in Nederland was 
gearriveerd. Daarna zouden we een beslissing nemen. Anderhalve week later was het zover. 
Een mooie omgeving, prachtig weer, stevige wind en met voldoende ondiepte voeren we de 
proefvaart op de Fluessen. We waren verrast. De binnenruimte was aanmerkelijk meer dan 
in de Schokker van gelijke lengte. We hadden slechts de Noordkaper 31 Visserman 
uitvoering tot nu toe als referentie. Nu in de 1e Cabin uitvoering hadden we voor het eerst 
goed zicht op de werkelijke ruimte. Het zeilgedrag en de stabiliteit beviel ons. Ze zeilde 
rustig,  reageerde niet heftig op vlagen en slechts met ingetrokken zwaard voelde je dat het 
roer wat van de functie van het midzwaard over nam. Ze stuurde iets zwaarder maar van 
driften was nauwelijks sprake.  
We zetten naast de eerder uitgerolde kluiver nu ook de stagfok bij. Merkbaar was dat de 
beide fokken, kluiver en stagfok als werkpaarden van het  schip fungeren. Eerlijk is eerlijk we 
voeren op met een Marieholm die hoger aan de wind kon zeilen, maar wij doken zonder 
probleem met meer snelheid eronder door. Op de terugweg naar de Galamadammen 
draaide de brug [die tijd is inmiddels voorbij] hetgeen inhield dat we met meerdere schepen 
met kop op wind lagen moesten. Ook nu was het verschil met de Schokker te merken. Zodra 



de wind maar even vat kreeg op de kop van de Schokker zwaaide deze door. Nu met het 
midzwaard neer was de manoeuvreerbaarheid eenvoudiger.  
Een paar keer tijdens de proefvaart zochten we elkaars blikken, wisselden van roerganger 
en keken elkaar weer eens aan. Was dit het nu of waren er nog vragen?  We waren op weg 
naar een beslissing. 
We namen afscheid van Chiel met de mededeling dat we een goed beeld hadden van de 
zeileigenschappen, de kwaliteit van de betimmering en de afwerking, dat we het zouden 
bespreken en sloten af met; “we nemen nog contact met je op. Lekker zuinig dus. We waren 
om, we waren enthousiast, we wilden het en we zeiden het niet…..terug. Beste Chiel, je hebt 
een Noordkaper verkocht, kom op, we gaan wat drinken op het terras om het te vieren. 
 
23 september 2007 de bestelling is een feit. We hebben tijdens de proefvaart heel wat 
interieur foto‟s gemaakt. Op de daarvan gemaakte A4 prints hebben we aangegeven hoe wij 
de uitvoering van de betimmering wilden hebben. Chiel reist elke pakweg vier à drie weken 
naar Turkije om op de werf de vorderingen te beoordelen. Van die bezoeken, maar ook 
tussendoor, worden foto‟s gemaakt die wij dan weer om de drie à vier weken toegezonden 
krijgen. Oh wonder van het internet en  e-mail. Zo krijgen we een prachtig overzicht van de 
bouw en nog beter zicht op de details die bij de aanbouw van belang zijn. 
We zien de romp ontstaan, het plaatsen en lamineren van de hoofdschotten, de 
samenstelling van de romp en dekdelen de zwaardkast en de doorvoer voor de as waaraan 
het zwaard draait en dan ook het ontstaan van het door ons gewenste interieur. Het 
aanbrengen van de wegeringlatten die het schip de door ons gewenste klassieke uitstraling 
geeft, maakt ons enthousiast over de afwerking.  
Zodra een van ons, eerder dan de ander,  ziet dat er weer foto‟s binnen zijn bellen of sms‟en 
we dat direct door. Het is half januari als het enthousiasme dermate toeneemt dat we 
besluiten een lang weekend naar Istanbul te gaan en op maandag de werf te bezoeken.  
Als we arriveren is de Noordsvaarder in de afbouwfase, nog twee à drie weken en ze gaat op 
transport. We krijgen een rondleiding op de werf en zien dat alle onderdelen ter plekke 
gemaakt worden. Voor de gaffelgetuigde schepen worden de rondhouten in eigen beheer 
gefabriceerd. Maar ook al het RVS werk als boegspriet en bolders is handmade in Istanbul. 
Goed ook is de fasering in de bouw te zien. Ook is goed  te zien dat er anders wordt gewerkt 
in Turkije dan, om maar eens wat te noemen op de Hanse werf in Greifswald. Het is geen 
productiehal en ook het machinepark is van een andere orde.  
 
Half februari ontvangen we het bericht en de foto‟s dat de Noordsvaarder op transport [als 
deklast op een kustvaarder] is gezet naar Antwerpen en vandaar per dieplader verder zal 
gaan naar Terherne. De verwachtte aflevering is 1e helft Maart. Het begint nu echt te 
kriebelen.  
Waar de meeste watersporters zich opmaken om bij de eerste mooie dagen aan het 
onderhoud te beginnen volgen wij in gedachten ons schip via de zee van Marmaris, 
Middellandse zee, Golf van Biskaje door het kanaal naar Antwerpen. En dan, ja hoor op 10 
maart komt de verlossende mail:  
 
Van: NAZ-schepen  
Bijlage: 3 foto‟s 
Onderwerp: Noordsvaarder in Nederland,  
 
Beste Cees en Anneke,  
 
De Noordsvaarder is in Terherne, de boot heeft de reis zonder schade doorstaan. Vandaag 
is Auke de Groot begonnen met het inmeten van de tuigage enz. enz.   
Groet, Chiel 
Wij natuurlijk de dag daarop naar Terherne. Heel koud, heel nat maar dat maakt ons niet uit, 
ze lag er in bijna volle glorie. De week daarop zes maanden na het verlenen van de opdracht 



was de proefvaart en overdracht, ons eerste zeilseizoen met de Noordsvaarder kon 
beginnen.  
 
Het was 5 april toen we Noordsvaarder naar haar ligplaats in het Regatta center in 
Medemblik brachten. Het sneeuwde bij vertrek uit Terherne maar wij hadden ondanks die 
sneeuw en koude een warm gevoel. De tocht verliep probleemloos. De wind zat West op het 
IJsselmeer en met een redelijke 4 Bft besloten we de kluiver en het grootzeil te zetten. Kalm 
aan beginnen, niet direct de stagfok erbij. Maar al snel bleek dat ook dit zeil goed kon 
worden bijgezet. Met een door de hagelwitte nieuwe zeilen schijnende laaghangende zon, 
voeren we op Medemblik aan over een leeg IJsselmeer, mooier kon voor ons niet op dat 
moment.  
 
Als we 1 mei [Hemelvaartsdag] uitvaren voor een voorjaarsvakantie op het wad, gaat mijn 
broer Joop mee. Joop heeft jarenlang gecharterd met zijn klipper Lauwerszee en is sinds 
2005 een zeilmakerij [Global sails] begonnen in Harlingen. Het is niet alleen leuk om met 
hem te varen maar we willen ook graag zijn advies over de zeilstand die ons wat ruim lijkt. 
We kunnen met vol tuig en een flinke knik in de schoot op Kornwerderzand af. De 
Noordsvaarder ligt mooi stabiel en loopt prachtig door het water. We lopen bij vlagen tegen 
de acht knopen en halen zelfs een piek van 8.2 knoop. Een snelheid die we met de schokker 
ook wel haalde maar dan op het wad met een fors stroompje mee. Als we in de sluis liggen 
zien we dat de wind met 6 Bft waait. We zijn verrast want zo makkelijk zeilden we met de 
Schokker dan niet.    

 
[ Wat de zeilstand betreft, bij een aan de windse koers met aangehaalde fokken bolde 
het voorlijk van het grootzeil vroegtijdig. Goed doorzetten van de schoot lukte niet 
want deze stond al blok op blok. We hebben dan ook besloten van het onderlijk 
richting het achterlijk een oplopende strook zeil weg te nemen en de behoorlijke 
ronding in het midden van het onderlijk vlakker te maken. Het zeil staat nu vlakker en 
bij de aan de windse koers is het vroegtijdig opbollen van het voorlijk verdwenen.]    
 

Bij het invaren van de sluis krijgen we te horen dat het beter is Terschelling te mijden. Vrijdag 
is de sloepenrace en de haven van Terschelling zal snel vol raken. Omdat we geen zin 
hebben in een overvolle-drukke haven vertrekken we de dag daarop 1 1/2  uur voor HW 
vanuit de Zuiderhaven naar Ameland. Kort voor HW komen we op het wantij van het 
Kimstergat. Ondanks de aanstaande springtij en het passeren op bijna HW merken we aan 
het roer en de zuiging dat we heel dicht over de grond schuiven. Als we peilen blijkt dat ook 
goed te kloppen. De diepgang van de Noordsvaarder is 65 cm en we peilen net geen 80 cm.   
Dat wordt dus kennelijk een route die minder aantrekkelijk is om naar en van Ameland te 
komen.  
 
Na een paar dagen Ameland vertrekken we via Terschelling naar Friesland. In Warga zou er 
bij het scheepstimmerbedrijf van Siep de Lang een aantal herstelwerkzaamheden worden 
uitgevoerd. In Warga worden de Wanderers 34 en 37 ingetimmerd. Kort na de oplevering 
constateerde we blazen in de betimmering van de natte cel. Ook tijdens de voorjaarsvakantie 
kwamen er een paar kleine tekortkoming aan het licht die we voorheen niet hadden bemerkt. 
Zo kwam er wat regenwater door het kit aan onderzijde van de kajuitramen. Ook in één van 
de gangboordkastjes stond af en toe water na een bui water, niet veel maar je wilt het niet. 
We wisten dat ook bij bouwnummer drie [ons schip] dit soort zaken voor konden komen. 
Chiel de Zeeuw van NAZ was daar overigens open in. Bij de aankoop was dit onderwerp al 
wel besproken. We wisten dat we niet te maken hadden met een werf met een ruime staat 
van dienst, maar als eerder gezegd we vielen voor het ontwerp en hadden voldoende 
vertrouwen in de begeleiding voorafgaand aan de koop. Chiel reageerde dan ook snel en 
adequaat bij de ontstane problemen.  
De [hand]verlijming van de watervaste deklaag in de natte cel was onvoldoende gehecht. Na 
wegsteken van de blazen werd daaroverheen op vakkundige wijze een nieuwe machinaal 



verlijmde hechthoutplaat gezet. Bij controle op de lekkage in het gangboordkastje bleek dat 
bij het plaatsen van het potdeksel, waarop de scepters worden geplaatst, onvoldoende 
waterkerende kit tussen het polyester en het potdeksel zat. En ja, water vind zijn weg, ook 
naar binnen. De minieme lekkage bij de ramen was al door onszelf opgelost door het kitwerk 
wat weg te nemen en zorgvuldig een nieuwe laag aan te brengen. Chiel toonde zijn 
betrokkenheid door geregeld langs te komen en contact te houden over het verloop van de 
werkzaamheden. Na twee dagen in Warga konden we dan ook onze reis weer vervolgen. 
 
In de aanloop naar de zomervakantie werkten we aan het realiseren van een aantal 
aanpassingen aan boord. Aanpassingen die ons het leven makkelijker maakte en voor een 
schipper zo fijn om te kunnen zeggen “ben nog effe naar de boot om wat te klussen”. Van 
het plaatsen van een verrekijkerbak tot het monteren van een handgreep tegen de 
kajuitwand bij de keuken, het realiseren van een slingerschot aan bb zijde van het schip enz. 
enz. We reserveerden een reddingsvlot voor de tocht naar de Oostzee. Regelden een set 
zeekaarten naast de aangeschafte digitale Navionics kaart van Duinkerken tot aan de 
Oostzee. Legden de lifeline aan op het dek. Kortom we werkten naar de uiteindelijk datum 
van vertrek toe. Vrijdagavond 27 juni was het dan ook zover. Op naar Denemarken.   
 
Vooraf hadden we besproken hoe we de reis zouden indelen. Ook werd afgesproken dat we 
ons daaraan zouden houden. Wel zo belangrijk. Afspreken is één, je er aan houden is meer 
dan één. Gezien de ervaring die we hadden met het flottielje naar de Duitse Wadden wilden 
we ons niet nog eens laten opjagen om zo het doel het bereiken.   
 
We hadden ruim 5 weken tot onze beschikking waarbij een indeling paste van: 

 Eén week tot aan de Oostzee    

 Twee weken Oostzee 

 Twee weken terugreis,  
Twee weken om terug te varen lijkt veel en is wellicht ook veel. Daar we absoluut geen zin 
hadden in stresstoestanden in Rendsburg of Cuxhaven als de wind met ruim 5 Bft een aantal 
dagen uit W tot ZW zou waaien werd die keuze zo gemaakt, daarnaast terugvaren is ook 
vakantie.   
 
Zaterdag 28/6, Medemblik - Warga 
De week voor vertrek gaf regen en harde wind.  Ook de vrijdagavond van het geplande was 
niet bepaald aantrekkelijk. Slapen aan boord en dan maar zaterdagochtend vertrekken met 
hopelijk beter weer. Helaas staat er ook dan nog teveel wind om buitenom te kunnen varen. 
We gaan dan ook via Stavoren Friesland door en geraken via de staande mast route tot 
even voor Leeuwarden.  
 
Zondag 29/6, Warga – Lauwersmeer  
In kleine colonne varen we vlot door Leeuwarden en daarna over de Dokkumer Ee [blijft 
mooi] naar het Lauwersmeer.  
 
Maandag 30/6, Lauwersmeer - Borkum 
We fietsen eerst nog door het natuurgebied van de Kollumerwaard naar Zoutkamp. Bij 
terugkomst tanken we water en diesel voor vertrek later die dag, vullen nog twee Yerrycans 
met diesel van elk 15 ltr. die meegaan in de bakskist, 120 ltr. moet genoeg zijn tot aan de 
Oostzee, we hebben per slot van rekening een zeilboot.  
We zeilen op de kluiver met een stevig windje om 13.30 uur naar de sluis en schutten [te] 
ruim voor HW naar buiten. We lopen vast voor het eerste wantij en wachten in een vlagerige 
wind op voldoende water. Als we bij de staak 20 NPZ even voorbij Noordpolderzijl zijn is het 
hoog water als we daar over het laatste wantij gaan naar Borkum waar we om 22.30 
aankomen.  
 
Dinsdag 1/7, Borkum – Norderney vertrek 8.20 – 12.30 wind ZO 4 Bft. 



De wind staat ZO 4 Bft. prachtig zeilweer als je naar het westen wilt. We kunnen het eerste 
stuk onder Borkum door redelijk aan de wind varen. Maar dan komt onvermijdelijk de wind 
op de kop en gaat de motor bij. In het zeegat kunnen we weer zeilen maar dat is van korte 
duur als we onder Juist doorgaan. We hadden al berekend dat we met gemak Norderney 
kunnen halen dus varen we stug door op de motor. Nergens in de geulen komen we 
overigens onder de twee meter water. Wel is goed te zien dat het vlak naast de geul aan BB 
zijde snel ondieper is [vlak voor het zeegat naar Juist] vastlopen is daar zomaar gedaan. We 
komen om 12.30 aan op Norderney.  
 
Woensdag 2/7, Norderney – Spiekeroog vertrek 9.30 uur – 14.00 uur ZO/O 5 Bft.  
Er staat een frisse stevige bries uit de verkeerde richting. De middag en de avond van de 
vorige dag stond al in het teken van “wat gaan we doen”. Zomaar een praatje met andere 
zeilers monde al snel uit in; waar gaan jullie heen, wat is het plan, enz.  Uiteraard werden de 
buren erbij betrokken en de buren daarnaast en die aan de andere kant ook. 
Windverwachtingen en weerfax voorspellingen gaan over en weer. Buitenom of niet 
buitenom. Wat gaan we doen, ja wat gaan we doen? Wij besluiten door te gaan maar 
onderlangs, we hebben er tenslotte een schip voor. Alleen met de zeegaten verderop 
hebben we geen ervaring. Het is er knobbelig als we ze passeren maar het gaat goed. Soms 
draait de kop wat weg bij het passeren van de kenteringen in de stroom. Bij deze kenterende 
stromingen is het zaak geconcentreerd te sturen want je loopt zomaar weg van je koerslijn. 
Helaas is het wederom een motordag. Wel bij stralend en zeer warm droog weer. Maar…. 
we zijn op Spiekeroog en vlot want we arriveren er om14.00 uur. 
We vinden een plek aan een drijvende steiger [aan BB zijde bij binnenvaren] maar 
voorkomen niet dat we met steiger en al diep in de modder komen te liggen bij laagwater, 
zeg maar geen water.  
 
Donderdag 3/7, Spiekeroog  
We blijven liggen. Het is redelijk weer maar niet stabiel. Voor donderdag laat en vrijdag wordt 
slecht weer voorspeld op de Navtex. De week is nog niet om, we zijn er bijna en we hebben 
een afspraak met onszelf die luidt; niet laten opjagen door het doel de Oostzee te willen 
halen. Het plan is zaterdag weer te gaan varen. Voor nu dus het eiland te voet en fiets 
verkennen. Het is er lieflijk, klein, veel rozenstruiken geen gemotoriseerd verkeer en 
daarmee rustig. Alhoewel je van een geruisloze electrokar die langs scheurt nog aardig kan 
schrikken. Als het slechte weer de dagen daarna overtrekt met donkere luchten vol met 
regen vinden we onszelf héél verstandig, is boeken lezen en yahtzeeën ook weer leuk en is 
het niet erg om nog een keer het dorpje met drie straten te bezoeken.     
 
Zaterdag 5/7, Spiekeroog – Zijkanaal Gieselau [Eider] wegtrekkende buien richting 
Zuid, wind veranderlijk 2 - 4 Bft.   
De drempel in het zeegat van Spiekeroog is drie meter bij LW spring. Niet te laag maar er 
loopt nog een lelijke branding van het onstuimige weer voorafgaand aan ons vertrek.  
We zijn om 5.15 uur gaan varen en lopen nu op de motor [weer] door de branding naar 
buiten het zeegat uit. Het gaat goed maar ongemakkelijk wordt het als we water achterover 
het gangboord in krijgen en ook er overheen de kuip in. We hebben ons niet goed 
voorbereid. De landvasten zitten nog aan de bolders en de luiken zitten niet vast.  Dat laatste 
is geen probleem want ze zijn zwaar genoeg en het is niet veel water wat er in de kuip komt. 
Wat wel vervelend is dat we midden in “de branding” landvasten achter ons aan slepen in het 
water, ze zijn overboord gespoeld. Motor stil, als een gek lijnen binnen halen in de kuip. 
Oppassen dat je niet omvalt en er grotere brokken komen, weer zitten, de motor weer in zijn 
vooruit, elkaar even aankijken, gang maken en weer golfje rijden. Na 10 à 15 minuten is het 
gedaan en komen we in dieper water. Oeps, lesje geleerd. Lijnen altijd binnenhalen, niet 
gemakzuchtig zijn.  
We steken zo recht als we kunnen de shipping-lane van de Jade en Weser over en sturen 
via de SB zijde [binnenkant] van de tonnen rij op Cuxhaven aan. Er is nauwelijks wind om te 
zeilen pas vlak voor Cuxhaven zetten we zeil en met een lekkere bries en stevige stroom 



passeren we met bijna 11 knopen op het log de havenmond om ongeveer 13.00 uur. Het is 
heerlijk om weer te zeilen na bijna een week motoren. Om 15.00 uur 77 mijl verder dan 
Spiekeroog komen we bij de sluis van Brunsbüttel. Stap één van de reis is gezet. En binnen 
een week. Zondag door het kanaal en maandag in de Oostzee. Dat lukt ook prima want als 
we geschut zijn besluiten we door te varen tot Km paal 40 om te overnachten in het Gieselau 
zijkanaal, we lopen dat om 20.00 uur binnen.   
 
Zondag 6/7, Gieselau zijkanaal – Laboe  
Zondag kunnen we dan op ons gemak door naar Holtenau waar we schutten.  
Met een geweldig gevoel varen we voor het eerst op eigen kiel de Oostzee op, gehaald. Mij 
valt op dat het vanuit de eigen kuip veel mooier is, gek is dat toch. In Laboe vinden we een 
plek voor de nacht. Morgen tanken en verder. We hebben 65 ltr diesel verstookt, aardig wat 
en ook niet zo gek dat we nog een reserve hadden van 30 liter. Zondag in het kanaal konden 
we namelijk nergens tanken.      
 
Maandag 7/7, Laboe – Marstal Halfbewolkt wind Zuid 4 Bft.  
Het is 10.00 uur als we uitvaren naar Marstal op Aero. Ik ben daar eerder geweest en het is 
een mooie aanloop om zuidwest of oost langs Fyn te varen. We kunnen bijna passaat 
zeilend op Marstal af. Wat lastig is, is dat we geen fokkeboom kunnen voeren. De reden is 
simpel we hebben er geen, wel iets om aan te schaffen zeker op lange stukken als nu. 
Halverwege gaat de Deense vlag in het SB wand. Een heerlijk moment. Als later de wind 
begint toe te nemen begint de Oostzee ook aardig mee te deinen. Het is een zonnige en 
heerlijke tocht, maar die zuidelijk wind is nu niet zo plezierig meer, we rollen richting Marstal 
en proberen wat af te kruisen, om 17.15 komen we aan. Eten er de lekkerste pizza sinds 
tijden in het clubhuis en voel ons een beetje Deens met de Denen.   
 
Dinsdag 8/7, Marstal - Stryno  
We hebben twee weken voor de boeg op de Oostzee en opeens weer een zee van tijd. We 
ontbijten laat en wandelen voor vertrek nog even door Marstal. Een leuk stadje met een rijke, 
nog deels aanwezige historie aan zeegaande zeilschepen. 
We besluiten naar Stryno te varen. Een eilandje om de hoek bij Marstal slechts 6 mijl varen 
richting Noordoost. 14.00 uur weg uit Marstal 15.30 binnen in Stryno. Een ander haven en 
andere wereld en dat zullen we deze vakantie keer op keer ervaren.   
We kunnen de haven maar net in. Het is er krap [ de kade aan SB zijde is in onderhoud] en 
niet echt diep in de aanloop. We pompen de kiel [op oliedruk] wat binnen en liggen prachtig 
achter een hoge houten kade. Er zijn nog vier andere gastschepen en daarmee is het ook 
vol. Achterin liggen de vaste ligplaatshouders en dat zijn we toch zeker wel zes. 
We kunnen alles te voet bereiken op het eilandje. Er is een kleine supermarkt en een oude 
smidse omgebouwd naar Kro. Stokrozen en huizen in zachtgeel, blauw, roze en wat al niet 
meer voor pastels. Omdat we al 25 jaar Deense vrienden hebben wonen onder Arhus 
kennen we het land als bestemming al langer, het verveelt nog steeds niet. Zeker als je het 
niet benaderd op de gebruikelijke manier over de weg, maar over het water. 
 
Woensdag 9/7, Stryno - Svendborg 
We staan op tijd op. Maken schoon schip en wandelen daarna met helder fris weer en af en 
toe een bui naar de Hollandse molen aan de andere kant van het eiland. Later die dag zeilen 
we vanwege de harde wind op de kluiver via de brug bij Rydkobbing naar Svendborg. Na de 
brug vaar je een fjordachtige omgeving in. Bomen op de glooiende oevers verhullen de 
richting die je moet varen. Op het laatste moment vertoont zich de bocht en de doorgang 
naar Svendborg. Een middelgrote stad met een heel behoorlijke haven en jachthaven. 
Liggen derde in de rij naast Nederlanders die we nu veel tegenkomen. De buren moeten met 
het schip uit het water want zij zijn tegen een rots aangelopen. Kijk als ons dat gebeurd, wat 
makkelijk kan want 1.95 mtr. is toch een behoorlijke diepgang, dan drukt  de kiel door de 
oliedruk heen in zijn behuizing, als het meezit. Uitkijken blijft het zeker als je geen rotsen 
onder water gewend bent. Op de digitale kaartjes van Navionics wordt overigens goed 



aangegeven wanneer je in een gebied komt waar veel rotsen en/of keien onder water liggen, 
hoever onder water staat er helaas niet bij.  
Svendorg is een mooie stad we verkennen het en de omgeving op de vouwfietsen. Er is een 
oude haven vol met klassieke kleinere zeilschepen. Een streling voor het oog tegen de oude 
grote pakhuizen.     
  
Donderdag 10/7 – Vrijdag 11/7, Svendborg - Faaborg 
We blijven liggen voor een reparatie aan de watergekoelde schroefaskoeling. Op de rubber 
pakking lekt deze water bij draaiende motor. Het water slingert druppelsgewijs naar binnen. 
Gedurende de tien uur durende tocht door het Kielerkanaal moesten we dan ook met enige 
regelmaat het bilgewater naar buiten pompen. Na ruggespraak met NAZ wordt deze klus 
deskundig uitgevoerd door een lokaal ingehuurde monteur. Voor deze reparatie hoeft het 
schip het water niet uit. We overleggen met de monteur over de mogelijke oorzaak waarbij 
oververhitting toch wel de aanleiding lijkt te zijn. Vreemd want we varen eigenlijk nooit boven 
de 5 kopen op de motor. Deze loopt dan ong. 2000 toeren en mooi rustig. De lekkage is weg 
maar overtuigd dat het nu verholpen is zijn we niet echt. We nemen het vervangen systeem 
mee om later in de Nederland met de werf en evt. de leverancier te beoordelen wat de 
oorzaak is geweest. Het is prachtig helder weer als we die middag de 16 mijl op de kluiver 
naar Faaborg varen. De wind waait wederom met 6 Bft uit het ZW en dat betekent lage wal 
met venijnige korte golven.  
 
Zaterdag 12/7, Faaborg    
Ook hier blijven we een dagje liggen. We liggen dit keer in de gemeentehaven, goed beschut 
achter een hoge kade.  Faaborg kennen we van een eerdere kampeervakantie met de 
kinderen. Het is niet groot, heeft een klein maar lieflijk centrum, met heel aardige Musea. We 
doen dan ook een cultuurdag, laten ons verrassen door Faaborg Museum vanwege de 
gehanteerde kleurstellingen in het interieur en genieten later van de kleurrijke 
binnenplaatsjes in het stadje.  
 
Zondag 13/7, Faaborg – Aeroskobing  
Het ziet er prima uit, de verwachting is dat wind rond middag op zijn hardst zal waaien, 
daarna buien. In Denemarken geven ze de windsnelheid aan in meters per seconde [m/s] 
voor vandaag is dat 13 hetgeen pakweg 6 Bft is. Zolang als we nu al zuid langs Fyn varen 
waait de wind stevig uit het westen, heldere wolkenluchten met elke middag wel een frisse 
bui. We klagen niet. In Nederland is het minder fraai, we genieten van de wandelingen en 
fietstochten die we over de eilanden maken. Veel toeristen, als in de zomer op de 
waddeneilanden, komen we niet tegen. Als we vertrekken hebben we het plan om boven 
langs het eiland Als te varen. Die afstand in combinatie met de te varen laveerkoers blijkt te 
ver. We besluiten dan ook tussen de eilanden Avernako en Soby naar Aeroskobing te zeilen. 
Het is geultjes varen tussen de eilanden door. Als we kunnen afvallen zetten we vol tuig en 
lopen met een heerlijk wind langs glooiende heuvels naar het pittoreske Eiland Aero. 
Eindelijk kan de schoot eens wat losser.  
 
Maandag 14/7, Aeroskobing 
Ook hier zoeken we een plaats in de visserij haven. We kunnen makkelijker langszij dan in 
een box. Met de korte boegspriet en het aangehangen roer waag ik me nog niet in een box 
zonder zijsteiger en die zijn spaarzaam tot nu toe, sterker we hebben ze nog niet gezien.  
In de [grotere] havenplaatsen als Svendborg en Faaborg zijn prachtige brochures 
verkrijgbaar [Sjelerens] die een goed overzicht geven van de havens en ligplaats 
mogelijkheden. Ook hebben we veel plezier van het goed gedocumenteerde werk Vaarwijzer 
Scandinavië en Oostzee van René Vleut.  
We blijven ondanks het mooie zeilweer liggen. Fietsen langs de kustlijn waar we gisteren 
langs zeilden en steken halverwege over naar de andere kant. De westkant kenmerkt zich 
door hier en daar klifs. We lopen via een trap bij de Vodemp Klint [klif] naar de kustlijn en 
hebben goed zicht op het eiland Als.   



 
 
Dinsdag 15/7, Aeroskobing – Lyo 
De wind blijft maar doorwaaien uit het Westen, weer 13 à 15 m/s dus goed 6 soms 7Bft.  
Met een knik in het zeil kunnen we naar Lyo, een klein eilandje richting Faaborg. Vandaar uit 
willen we nogmaals proberen bovenlangs Als te komen. Met een reef en op de kluiver lopen 
we goed zeven soms acht knopen. Het schip ligt door het gestoken rif goed op zijn roer en 
stuurt gemakkelijk.  
De haven van Lyo is klein. Met ons schip, lengte over alles 10.55 mtr, wagen we ons niet in 
de jachthaven. We kunnen goed liggen aan de BB zijde van de jachthaven even voorbij de 
aanlegplaats van de Ferry. Wel even wennen als op een paar meter van ons vandaan een 
Ferry met opengesperde boeg verschijnt en er een beperkt aantal auto‟s uitspuugt en 
inneemt. Lyo is iets groter dan het eerder bezochte Stryno. Op de bezochte kleine eilandjes 
is hoe klein ook een supermarktje. Dit eiland beschikt daarnaast ook over een aardige 
geschiedenis. Bij een boerenopstand op het vasteland in1540 werden door de heersende 
landheren 24 opstandige families verbannen naar dit kleine eilandje. Volledig op zichzelf 
aangewezen hebben de bannelingen menig moeilijk jaar gehad. Veel van de nakomelingen 
wonen nog op Lyo. Veelal op dezelfde grond waar hun voorouders gedwongen zijn terecht 
gekomen. Het eiland heeft ook een Hunnebed, dat willen we dan wel eens zien. Een 
heerlijke stevige wandeling dwars over het eiland bracht ons er. Nog mooier was de 
wandeling langs de kustlijn terug.  
 
Woensdag 16/7, Lyo – Sonderborg 
We varen vanwege de stevige wind wederom op de Kluiver naar het ZW gelegen 
Sonderborg op het eiland Als. Het klinkt wellicht een beetje flauw dat alsmaar zeilen op die 
kluiver maar het schip loopt prima en we zeilen rustig. Later als we om de punt van het 
eiland heen varen zetten we er een gereefd grootzeil bij. We worden opgelopen door twee 
charters onder Nederlandse vlag. Ze varen met veel tuig en lopen dan ook snel uit naar 
Sonderborg. Vlak voor de aankomst als we op de ondiepere kustlijn afvaren krijgen we een 
forse bui met veel wind over ons heen. We nemen de kluiver fors in maar besluiten het 
laatste stuk dan toch maar op de motor te doen . De wind is vlagerig en draaierig in de kom 
waar we zeilen, het overzicht is ook niet echt top. Liever gecontroleerd naar binnen. De voor 
ons zeilende Lemsteraak zijn we opeens kwijt, net als de charters het lijkt alsof ze in het 
niets verdwenen zijn in de Sonderborg driehoek. Net als bij Svendborg zie je pas bij verder 
doorvaren de doorgang naar de stad. En als je dat niet doet dan blijft de jachthaven 
Sonderborg Lystbadehavn op loopafstand van de stad over. Die zien we wel dus daar varen 
we dan ook in. We kunnen op de kop van een steiger afmeren. Ook hier weer alle boxen 
zonder zijsteigers. Wel een prachtige haven met prima voorzieningen. 
De liggelden in Denemarken zijn nagenoeg uniform, het lijkt of er een prijsafspraak is 
gemaakt, waar we ook liggen we betalen 115 kronen ongeveer 15 euro. En als we dan later 
die loopafstand overbruggen naar de stad zien we dat we een half mijltje hadden moeten 
doorvaren. Niet goed gekeken bij het binnenlopen. 
 
Donderdag 17/7, Sonderborg 
We pakken de fietsen naar Grästen een klein stadje een km of twintig verderop. Het doel is 
de koninklijke tuinen te bezichtigen. Maar, als daar aangekomen blijkt dat er ook koninklijk 
bezoek is mogen we van berenmutsen dragende dienders de tuinen niet in. Ergo 20 km 
terug. Met vouwfietsjes in een heuvelachtige omgeving is dat best wel ver. Voordat we dat 
doen bezoeken we nog wel de 261 jaar oude Gamle Kro, een plaatje van een inrichting en 
een heerlijk biertje is ons deel. 
 
Vrijdag 18/7, Sonderborg – Maasholm [in de Schlei]  
We naderen het einde van de twee weken in Deense wateren en besluiten af te zakken naar 
de Duitse oostzeekust. Het is bijna een rechte lijn naar de aanloopton van Maasholm. We 
kunnen het net belopen en  maken voor de ingang van de Schlei de slag naar binnen. Onder 



de „vlakke‟ kust doorzeilend geeft de digitale kaart goed aan waar stenen onder water liggen. 
Niet hoeveel en ook niet hoe diep uiteraard, maar het goed is te bepalen hoever je erom 
heen moet, wel handig. 
We lazen in de Pilot van René Vleut over het eerste haventje aan SB bij het binnen lopen 
van de Schlei. Inderdaad een wonderschone plek maar wel erg geïsoleerd. De strook land 
tussen de haven en de zeg maar bewoonde wereld is verboden gebied. Verder dan dat 
haventje kun je dus niet en gezien het naderende slechte weer leek ons dat niet aanlokkelijk. 
We varen dan ook door naar Maasholm, een echte vissersplaats. En ach, wat anders dan 
het lieflijke Denemarken. Niks leuke geschilderde huisjes. Rooie baksteen, bruine kozijnen 
met groen en bruin getint glas in de voordeuren. Tja, dan zijn de beroemde voordeuren van 
Aero toch wel wat anders. In Maasholm liggen we verwaaid. We wachten op het betere weer 
wat ons zal begeleiden door het Kielerkanaal naar Cuxhaven. We beschikken over een 
Navtex weerbericht ontvanger en de voorspelling voor de komende dagen zijn bar. Pas 
begin volgende week wordt het beter. We volgen de berichten nauwkeurig en als het weer 
lijkt te kenteren gaan we op weg naar Holtenau. 
 
Dinsdag 22/7 Maasholm - Gieselau zijkanaal 
We varen om 07.00 uur uit.  De wind zit W/NW dus we hebben hem behoorlijk achter, snel 
gaat het dan ook niet er staat een windje 3 a 4 Bft. Om 12.30 zijn we bij de sluis van 
Holtenau en schutten we naar binnen. Het wordt bewolkt en de wind neemt, als deze meer 
naar het W/ZW draait, weer toe. In het kanaal hebben we de wind nu tegen en dat maakt  
dat het koud is. We varen stug door, pompen zo af en toe de bilge, leeg want ook de 
vervangen rubbers van de watergekoelde schroefas lekken weer, verdorie. Als we afmeren 
in het zijkanaal zetten we de kachel aan gekker moet het niet worden. Het betere weer kwam 
er toch aan.  
 
Woensdag 23/7 Gieselau - Cuxhaven 
Dat doet het ook, het verwachtte koufront passeert en als we de dag daarop doorvaren naar 
Cuxhaven klaart het al aardig op. De zon schijnt fors, de wind is nog fris als we scherp aan 
de wind naar Cuxhaven zeilen. Door de knik in de Eems kunnen we net niet onder zeil 
Cuxhaven belopen, jammer. Als we in Cuxhaven aankomen lijkt het alsof er geen boot meer 
bij kan, het is er mudvol. Velen liggen er al geruime tijd, wij zijn dan ook zeer content met de 
gemaakte keuze om te wachten op beter weer in de Schlei en dan pas af te varen. Als we 
morgen doorgaan hebben we nog twee weken en vanaf Norderney kunnen we ook weer 
goed over het wad.  We meren af naast een Comfortina van 30 ft. uit Delfzijl. De twee 
Nederlandse zeilers zijn op de terugweg van de Colin Archer memoriaal. Later zien we ze 
weer in het [prima] restaurant van de jachthaven. We schuiven bij ze aan tafel want het is er 
druk. Ze vertellen over hun ervaringen die we later in volle glorie voorbij zien komen op de 
laptop. Onderweg zijn ze gefotografeerd door een professioneel fotograaf die aan boord was 
bij een andere deelnemer en dat leverde spectaculaire beelden op.    
 
Donderdag 24/7 Cuxhaven – Norderney.    
Onbewolkt ZO/O 2/3 Bft. Vertrek 05.45 aankomst 18.30 uur 68 mijl. 
Waar we in Denemarken de wind steeds met sterke kracht op de kop hadden hebben we nu 
weinig wind uit het oosten. Op de motor en stroom schieten we de Jade en Weser voorbij. 
We blijven redelijk onder kust. Houden de eilanden steeds in zicht en tellen ze dan ook af 
naar Norderney. We zeilen nu voor het eerst op open zee met ons nieuwe schip. Er is niet 
veel wind maar goed, we zeilen op zee. Lastig nu is het de kluiver goed te zetten. De weinige 
wind krijgt hem niet echt vol. Als tegen de middag de wind wat aantrekt gaat het beter. Dan 
echter klapt het regelmatig in met veel lawaai. Ik besluit dan ook de vaarboom als uithouwer 
te gebruiken. Vastgezet tegen de mastvoet en met een lijn geborgd aan de fok gaat dat 
prima. We komen zelfs tot het lezen van een boek. Als we op Norderney aanvaren staat de 
stroom tegen. De wind is echter goed toegenomen en met vol tuig kruipen we over de 
randen van de platen langs menig groter schip omhoog naar de haven. Morgen nog zo een 
dag en we zijn op Schier. 



 
 
Vrijdag 25/7 Norderney – Schiermonnikoog 
Half bewolkt, ZO/O 3 tot 4 Bft vertrek 5.15 uur aankomst 15.30 uur. 
Er staat een stevige lange golfslag als we het zeegat uitlopen en afvallen naar het Westen. 
We zeilen op vol tuig uit. We zijn zeker niet de eerste, voor ons gaan al heel wat zeiltjes. De 
wind zit wat meer in het ZO dus echt voor de wind varen we niet meer.  
Zodra we de uiterton hebben gehad richten we ons met een aantal waypoints op Schier. 
Pakweg 45 mijl, aankomst rond een uur of drie. Dat ziet er goed uit. Het is niet zo zonnig als 
de voorgaande dag maar we zeilen rustig door. Langzaam lopen de grotere schepen uit. 
Zeker als daar de Gennakers op gaan.  
We passeren Juist en Borkum aan de andere kant dan de heenweg en het gaat crescendo. 
Het geeft een goed gevoel dat we nog tijd hebben. Onze eerste tocht samen door de Duitse 
bocht is gegaan zoals was voorzien, heen onder de eilanden door en terug in twee dagen 
over zee. Als we om Schier heen buigen duurt dat naar ons idee wel lang. Vanaf het wad 
gezien, onder de platen door naar Terschelling, zagen we de bovenlangs te varen route wel 
en meenden dat het wel mee viel, nu van zee komend duurt het toch wel lang voordat we de 
punt om zijn. Als dan ook de wind toeneemt en we het stuk naar de haven moeten kruisen 
laten we het zeil zakken en varen we op de motor door. Een beetje schuldig weliswaar maar 
toch maar naar binnen nu. Schier ligt behoorlijk vol. We krijgen we een plek aan de 
binnenzijde van eerste steiger toegewezen, waarbij we om drie schepen heen moeten 
steken met wind op de kont en tussen twee voorliggende schepen moeten afmeren, ja ja. 
Met de Schokker had ik daarbij hulp nodig gehad of met lijnen moeten werken. En nu, schip 
stilleggen, slag achteruit, kort slagje vooruit, slag achter, voor, achter lijn overzetten, vooruit 
insturen naar BB en vastleggen. We parkeren de Noordsvaarder als het ware in op 
vertrouwd schier. We zijn weer op bekend water en hebben nog ruim genoeg tijd om 
langzaam aan keer op keer droogvallend terug naar Medemblijk te varen.  
 
 
Noot: 
 
Naar later blijkt is de geleverde watergesmeerde schroefaskoeling van Vetus niet in orde. Op 
meerdere Noordkapers werd dit systeem toegepast en leverde lekkage op. Inmiddels is het  
toegepaste systeem vervangen door een ander merk. Dit systeem levert geen problemen 
meer op.     
 
 
 
 
 
 

     


