
Baltische zee 2014
met z̀n zessen

Het besluit om met de drie Noordkapers Lamantijn, Maatje en Bollejan naar de Oostzee te gaan
kwam vroeg in het jaar 2014, spontaan.
Ofwel, eerst zou het naar Guernsey en Jersey gaan maar met een half woord veranderde dat 
idee en werd het alsnog de Baltic.
Omdat Ton, Tiny, Klaas en Mattie enorme Oeral adepten zijn, begon de reis pal na het 
aflopen van dat feest op 26 juni op Terschelling.

 



Wij voeren de eerste dagen met Wim en Dieuwertje met hun Jutte en zijn prachtig drooggevallen
onder Terschelling laat in de avond.

    

Helaas moesten zij hun reisje voortijdig afbreken (hun auto was total loss gereden terwijl zij een Helaas moesten zij hun reisje voortijdig afbreken (hun auto was total loss gereden terwijl zij een 
feestje bezochten en daarna verdwenen zodat ze naar een nieuw exemplaar moesten omzien) 
en wij helemaal alleen waren op het wijde Wad richting Norderney, via Borkum, waar we onze 
nieuwe reisgenoten zouden treffen.

En jawel, bij het binnenvaren van de haven lagen daar in volle glorie de Lamantijn en de Maatje 
met wapperende vlag.
Wij konden vlakbij aansluiten  op een piepklein steigertje en omdat het rustig weer was, mochten Wij konden vlakbij aansluiten  op een piepklein steigertje en omdat het rustig weer was, mochten 
wij daar blijven liggen. 



Diezelfde avond gingen we, zoals vele dagen erna, op zoek naar een kroeg met tv: die avond 
speelde Duitsland tegen de VS  en we wilden zien hoe onze vlag erbij zou gaan hangen.
Voor de aanvang aten we worsten om er lekker in te komen maar ons omliggend publiek was niet 
helemaal ons soort mensen.......

Na de eerste helft hielden we het dan ook voor gezien, toch ook omdat we de volgende ochtend 
om vijf uur met  stroom en wind naar Cuxhaven konden vertrekken.

Norderney - Cuxhaven  60 mijl  11 uur

WWe hadden met z̀n allen (zes stuks!!) blijkbaar een black-out bij ̀t palaveren: niemand had be-
dacht dat we deze rit in één tij  konden halen, dus dachten we de tijd te hebben; idioot, die an-
deren die er zo snel vandoor gingen met het bijzetten van hun moter bij het zeil!
Tot Klaas tot bezinning kwam op de helft van het traject en ons per  marifoon  tot  snelheid 
maande. Het was niet de bedoeling de sterke ebstroom van de Elbe tegen te krijgen.
We kwamen even na kenterend tij in de Marina van Cuxhaven aan.
Als beloning vonden we wel dat we uit eten mochten en zo begon het eerste van de vele 
z̀eediners̀. 



Cuxhaven - Giselau 30 mijl  3,5 uur   + wachttijd bij de sluis en schutten  +/- 3 uur

Het tij met de stroom mee was gunstig zodat we op het gemak Tinỳs verjaardag met taart 
konden vieren.
Daarna met zon & zeil en immense schepen, elke keer weer indrukwekkend, naar Brunsbuttel. De 
wachttijd voor de sluis was minstens net zo lang als de zeiltocht.
Uiteindelijk konden we met heel veel zeilschepen met de grote vrachtvaart mee, na gedoe van wit Uiteindelijk konden we met heel veel zeilschepen met de grote vrachtvaart mee, na gedoe van wit 
op rood springend licht.

Eénmaal liggend kregen we een denderende regenbui over ons heen die net zo snel  stopte toen 
de sluisdeuren weer openden
Ton sjeesde vooruit en toen wij op onze overnachtingsplek aankwamen, konden wij gelijk aan-
schuiven op de Lamantijn: heerlijk! En een liedje voor Tiny!

Giselau - Holtenau  65 km

s̀ Morgens om 9 uur vertrokken we en na een lekkere rustige reis over het NOK was de wachttijd 
ondanks de gesloten kleine sluizen in verband met reparatie maar kort.
We vonden een prachtige plaats voor ons volgende doel: Holtenau met vlakbij de kroeg van Klaus 
met tv en biefstuk en schnitzels zo groot als een tafelblad
Om onze jongens een beetje te helpen waren wij vrij oranje. Dat hielp: Ned - Spanje 2-1



Holtenau - Orth  32,5 mijl  7,5 uur

Vol triomfgevoel vertrokken wij de volgende dag naar Orth op ̀t zeil met lekker weer.
Na tweederde van de reis viel de wind helemaal weg.
Klaas had de hap alweer op de borden liggen toen wij binnentuften.
Het schattige echtpaar in het cafeetje in Orth was zo aardig het voetbal op tv aan te zetten en zo 
zagen we de Belgen winnen en de Duitsers verliezen.

Orth - Gedser    36,5 mijl 7,5 uurOrth - Gedser    36,5 mijl 7,5 uur

De eerste oversteek over de Oostzee door de Fehmarnbelt naar Denemarken.
Onder de brug naar Fehmarn zaten we nog in de luwte , maar eenmaal onder het eiland uit, stond 
er een goed windje. We besloten toch naar Gedser te gaan.
Een stuk  voor het binnenlopen begon de wind nog meer aan te trekken, wat wat gedoe gaf bij het 
aanleggen. Eenmaal vast aan de steiger is het fijn liggen met  al dat water spattend over de dijk!
Zo fijn dat we besloten een dag te blijven liggen om Falster te verkennen.
Maar veel te beleven valt er niet in GedseMaar veel te beleven valt er niet in Gedser.
Er is één praktische supermarkt en één leuke winkel annex café en verder gaan alle mensen die 
er met het veer aankomen gelijk door verder het eiland op.
Voor vogelliefhebbers en wandelaars is het er echter een walhalla.

Gedser - Guldborg 20,5 mijl 6 uur

Omdat T&T graag iets van Denemarken wilden zien, besloten we om door de Guldborgsund te 
varen in plaats van buitenom Falster.
Prachtige tocht met aan beide zijden beboste hellingen tot Guldborg bij de 2e brug.Prachtige tocht met aan beide zijden beboste hellingen tot Guldborg bij de 2e brug.
De zon maakte het exstra aangenaam.
In het hele dorp was echter geen tv te bekennen, niet in het café, niet in het restaurant en niet in 
de verenigingshaven.
Daar mochten we van een vriendelijke doch aangeschoten havenmeester bij de aangeschoven 
mevrouw tv kijken, die echter in haar slaapkamer stond.
WWe sloegen deze wedstrijd van Duitsland over en omdat het zulk prachig weer was aten we 
buiten op een van de picknickbanken.
Fantastisch: zon, uitzicht op het water, eten, drinken en vrolijkheid en een klein krakend wereldont-
vangertje.

Guldborg - Strubbekobing  18 mijl

Alhoewel het water zich verbreedde was het toch raadzaam de vaargeul aan te houden in ver-
band met de vele rotsen, die je net niet ziet.

Bij de bruggen  over de Gronsund zetten we 
de motor aan recht tegen de eeuwige 
oostenwind in om de haven van Strubbekobing 
te bereiken waar toch zeker een tv te vinden 
moest zijn.
Mooi niet, dus. 
In Denemarken is sport op de betaaltv.
Mede door onze oranje outfit gaf de Mede door onze oranje outfit gaf de 
havenmeester zijn tvcode..
Het weer sloeg om en het begon te regenen.



Met wat gepruts zaten we tot midden in de nacht met stromende regen onder een paar parapluìs 
voor één klein labtopje, want ...... alleen buiten ontvangst.
Om 1 uur was de hele haven wakker.

Strubbekobing - Klintholm 22mijl 6uur

Met een beetje ochtendmist koersten we aan de wind naar Klintholm.
Maatje bleef vlak onder de kust en het bleek dat ze daardoor hoog konden blijven varen. LamanMaatje bleef vlak onder de kust en het bleek dat ze daardoor hoog konden blijven varen. Laman-
tijn en Bollejan voeren lager en lager, zodat Maatje over de marifoon zich afvroeg of wij gelijk 
naar Bornholm voeren.
Ton besloot hoger tegen de wind in te motoren 
om op Mon het klif op te fietsen
.
Wij bleven kruisen naar Klintholm en kwamen i
in de namiddag in het mooie kleine haventje 
in het zonnetje aan.

Ton, Tiny, Klaas en Mattie kwamen met 50 km/u naar beneden gesuisd op de fiets.
Zij waren het  klif opgefietst met de trap naar beneden geklommen, weer omhoog en hun beloning 
was de snelle afdaling.

Klintholm - Kopenhagen  47 m.ijl 8 uur

Zo indrukwekkend de krijtrotsen waren, waar we langs voeren , zo waren minstens de golven om Zo indrukwekkend de krijtrotsen waren, waar we langs voeren , zo waren minstens de golven om 
de kaap. Daarna voeren wij in rustiger water via de Faksebucht en de Kogebucht maar met 





donkere dreigende luchten en gedonder in de verte onder de landingsbaan van Kopenhagen (bij 
NO wind)  door om een plaats te zoeken in het drukke centrum.

Ton en Tiny, de mazzelkonten, hadden de goed
koopste plaats.
Het was bloedheet in de stad en gezellig druk. 
Overal was jazz te horen.
Ook hier was een plek met tv voor onze nu zo Ook hier was een plek met tv voor onze nu zo 
vertrouwde voetbalwedstrijden moeilijk te vinden.
Toch uiteindelijk ontdekten we een heel oud 
cafeetje waar we boven op elkaar gepakt zaten.
Overdag lieten we ons rondrijden om bij de 
botanische tuinen uit te stappen, waar Ton een 
biologisch lectoraat verzorgde .

Omdat de Denen niet aan het WK meededen, leek het voetbal en Denen een lauwe combinatie.Omdat de Denen niet aan het WK meededen, leek het voetbal en Denen een lauwe combinatie.
Toch   bleek er een groot scherm te zijn neergezet speciaal voor  het  WK, niet ver van de haven.
We dachten de enigen voor het scherm te zijn en hadden onze buurman Chiel , in oranje met 
trompet, uitgenodigd mee te gaan voor de gezelligheid. Het bleek dat  we er zowat niet meer bij 
konden.
Mattie kreeg ̀t aan de stok met een dronken meisje dat bier in haar nek goot en ook de afloop 
van die footbalmatch is bekend en treurig.

Kopenhagen - Hollviken 21 mijl 4 uurKopenhagen - Hollviken 21 mijl 4 uur

We konden we ons weer op zeil & reis concentreren, wat nodig was want  de wind nam graag 
een sterkte van 20- 25 kn. aan.



Abseilend arriveerden we dan ook in het havenkommetje Hollviken aan het begin van het Falster-
bokanal. We waren in Zweden!
We wilden kennismaken en deden dat per fiets over t schiereiland Falsterbo.
Veel fietspaden zijn nog niet aangepast aan de moderne tijd, dat kan zo zijn charme hebben, 
maar Matties spaken knapten..
Leuke fietstocht , lekkere lunch, mooie dorpjes,  normale prijzen, vriendelijke mensen en uitein-
delijk de goede maat spaken.

Hollviken - Gislovs Havn  17,5 mijl 5 uur

Aan de andere kant van het kanaaltje van Falsterbo konden we weer hoog aan de wind naar 
Gislov varen, waar we onze eerste hele dag regen hadden.

Met regen en een Noordkaper...........
Afijn, gelukkig dat we Ton bij ons hadden.
Hij behoedt ons voor zinken met  schroevedraaier en SIKAFLEX!!!

Toch, toen we eenmaal in de gratis bus zaten op weg naar het zuidelijkste puntje van Zweden, 
Smygehuk, scheen de zon alweer.

                                                                                                                     Er waren erg leuke 
                                                                                                                     winkeltjes.....



Gislovs Havn - Ystad  23 mijl  4,5uuur

De mannen hadden het weer naar hun zin: golven van 2 mtr hoog voor Ystad, toch goed aan te 
varen  aan die lage kant met gereefd zeil en kleine fok.

Eenmaal achter de keiendijk liggend werd het ̀s avonds weer rustig. Bornholm lonkte achter de 
stenen.
We aten een hapje in het vriendelijke stadje en toen bleek t dat Wallander (?!?) op vakantie was.

Ystad - BornholmYstad - Bornholm

Geweldige rit naar Bornholm
Eerst hadden we helaas echt weinig wind en herrie in de boot, wel/niet zeil op, maar na 1,5u. kon 
toch het zeil omhoog om met halve wind en op een mooie golf de noordwestpunt van Bornholm in 
zicht te krijgen.
Eenmaal achter de Kaap op prachtig glad water met een snelheid van ruim 7 knopen, kozen we 
Tejn uit.
Perfect voor een kennismaking met het Deense eiland.Perfect voor een kennismaking met het Deense eiland.

Bushalte voor de deur, zodat we een rondrit over het hele eiland maakten, en uitstapten bij Toǹs 
wens.: kasteel Hammershus  uit 1255



s̀ Avonds barbequeden we op één van de vele vrij te gebruiken barbeques met bovendien een 
concert op de achtergrond: ̀t kon niet mooier.
Het is waar wat ze zeggen: Bornholm is Bourgondisch .

.



Tejn - Ronne 22mijl heel lang, geen wind

Aan al het mooie komt een eind en we voeren naar Ronne door een zee van algen aan de ZW 
kant van Bornholm om aldaar te bestuiten naar Polen te varen in plaats van het eerder geplande 
Sassnitz dat die dag net in de wind bleek te liggen. Schweinemunde bleek te bezeilen.
We aten een stevige biefstuk in Ronne in het steakhouse op het marktplein; we hadden immers 
een lang tochtje voor de boeg.

Ronne - Swinoujscie  75 mijl 12,5 uurRonne - Swinoujscie  75 mijl 12,5 uur

Geen schip op de hele zee te zien tot we bij de shippinglane tot twee keer toe moeten uitwijken 
voor een kanjer aan bakboord en eentje aan stuurboord; bizar.

Dan Polen in zicht ( we kunnen er weer één afstrepen!) en Swinoujscie. Vol en rommelig, maar 
druk en gezellig.

Na zòn reis pakken we weer even de fiets om 
de volgende grens op te zoeken.



Schweinemunde - Sczcecin 35 mijl  8,5 uur

Voor de wind dobberen we door het beschutte kanaal naar het StettingerHaff, waar de wind  dan 
plots vrij spel heeft, oei, eenmaal over het Haff gaat het weer rustiger, wij pakken er nog een
meertje bij en aan de kade van Sczcecin wachten ons twee bekende havenmeesters.

                                       

Tiny heeft al uitgevogeld dat er een enorme schuilkelder te bezichtingen  valt.  Gedurende de oorlog 
mogen er alleen Duitsers in schuilen bij  luchtaanvallen van de geallieerden. Pas na de 2e wo mogen er alleen Duitsers in schuilen bij  luchtaanvallen van de geallieerden. Pas na de 2e wo 
moet Duitsland Stettin overgeven aan de Polen ivm  hun verlies.De kelder is dan nog een 
poos paraat geweest vooreventuele nucleaire aanvallen. 
Nu is het een curiosum.  



We drentelen nog een beetje met z̀n allen door ̀t snikhete en voor ons onverwacht intrigerende
Sczcecin, ̀s Avonds etenwe aan de kade een onvergetelijke schlaschlik!

Sczcecin - Kammicke 37 mijl 7,5 uur

Op het Stettinger Haff, zo groot als het IJsselmeer, staat alweer zòn berg wind en heel  veel 
visnetten. Heb je net een koers zo hoog mogelijk aan de wind bedacht of je stuit weer op zòn
k. net.

WWe verleggen noodgedwongen ons doel ,Ueckermunde waar de anderen naar toe gaan en, omdat
de wind nog meer aantrekt, varen we naar het kleine voormalige vissersdorp Kammicke , nu onder
deel van een groot natuurgebied op Usedom.

We eten veel te vette gerookte vis in een tentje met schitterend uitzicht.



K&M en T&T bezoeken een concert in Ueckermunde.

Kammicke - Wolgast  34mijl 7uur

                                         We komen elkaar weer tegen voor de Zecherinerbrucke die Usedom       
v                                       verbindt met Duitsland.
                                        Deze tocht moeten we, vanwege de vaargeul motoren. Behalve het
                                        laatste gedeelte, waarbij we hier en daar nog wat resten uit de geschied
                                        enis passeren.                                                                                                                                             enis passeren.                                                                                                     

W

Wolgast Lautersbach 25 mijl 5 uur

n Wolgast eten we met z̀n allen vis en zijn dan met z̀n allen ziek.
s̀ Morgens gaan we door de brug en tanken tegenover Peenemunde.
Ook  op de Greifswalder Bodden staat een stevige oostenwind en door de golfslag besluiten we 
weer aan de wind door te varen naar Lautersbach op Rugen.
De anderen gaan naar Greifswald waar familie van Klaas en Mattie aan boord komt.De anderen gaan naar Greifswald waar familie van Klaas en Mattie aan boord komt.
Mattie is nog steeds vervelend ziek , net nu het zo warm is.

Lautersbach - Stralsund 22 mijl. 5,5 uur.

In de stad is er feest en muziek  en redelijk vlakbij een super nieuwe supermarkt.
Mattie wordt weer beter, maar slaat het stadsgebeuren nog maar even over.



Stralsund - Breege

Rugen moet verkend worden en we kiezen voor Breege, vriendelijke haven, plaats genoeg en 
uitvalspunt voor een fietstocht, voor een duik in het warme en algloze water  èn voor een veer-
boottrip naar de Stortebeeker Festspiele, waar we ̀s avonds met het hele gezelschap naar toe 
gaan.

Breege - Kloster

Ook Hiddensee kan niet zonder een bezoek.
Onderweg worden we net voor de haven gepakt door een enorme regenbui.
Klaas en Ton hebben zichzelf voorzien van een skibril, maar wij hebben niet zo vooruitgedacht en 
zien ook werkelijk niets meer.  GPS is dan wel erg fijn op dat ondiepe water.
Op het eiland lijkt de tijd een beetje stil te staan met z̀n paard en wagens en onverharde wegen.
Een bezoek aan de vuurtoren op de noordpunt is het  waard.

Kloster - Lohme 28 mijl 5uur

Onze reistijd vordert en we denken vaag aan een ‘terugplanning’.Onze reistijd vordert en we denken vaag aan een ‘terugplanning’.
Helemaal Rugen rondvaren lukt niet meer maar Lohme is nog wel haalbaar.
Het is westenwind 5a6 en langs de kust tussen Dornbusch en Dranske is het lage wal.
Oh, denk ik  voor de zoveelste keer, dit nooit weer.

                                                                          Maar ja , Lohme vergoedt veel: t haventje ligt
                                                                          prachtig beneden aan het klif en om iets te eten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    prachtig beneden aan het klif en om iets te eten                                                                                                                                                                                                                                                          
m                                                                       moet je een eindeloze trap beklimmen.

  



                                                                        Boven wordt je beloond op het terras met een uit
                                                                        zicht over de hele Oostzee.

Bij terugkomst zit iedereen te wachten op de 
zonsondergang 
Helaas, alleen die lucht van dat zuurstofarme 
water! oi, oi.

Lohme -Darsserort  45  mijl 10 uurLohme -Darsserort  45  mijl 10 uur

De wind blijft uit het oosten waaien en we maken er een lange zeildag van.
Het is dan ook al donker als we bij Darsserort aankomen.
We zijn door Christian van DP07 marifoonberichten gewaarschuwd dat we de haven slalommend 
moeten aanvaren. Zo komen we vast te zitten op het strand omdat we in het donker al slalom-
mend iets onduidelijks voor een rode boei aanzien. Met de motor ferm achteruit komen we geluk-
kig los en varen we de haven in waar we ongeveer dood gebeten worden door de muggen. Er 
drijven grote stukken geklonterd wier/alg als eilandjes rond. Het is niet meer wat ̀t was. We vullen 
op het formulier in dat  de belichting niet helemaal in orde is. Tenslotte is het een noodhaven.

Darsserort -  Warnemunde 29 mijl 6 uur

Het blijft onverminderd heet. 
We kiezen Hohe Dune en liggen prima aan de lange nieuwe steiger en gebruken de tijd om te 
wassen en schoon te maken, een dagje met fiets en trein naar Rostock te gaan en ̀s avonds 
grote cruisseschepen kijken op de pier.

Dat blijft spectaculaiDat blijft spectaculair.



Warnemunde - Timmendorf 33 mijl 8 uur

We houden elke dag contact met onze vloot, die 
nog met familie op Rugen is en hebben tijd om 
Timmendorf aan te doen.

Alle boxen liggen vol maaar we mogen aan de 
visserskade liggen.
Het dorp is tot onze verbazing van een simpel visHet dorp is tot onze verbazing van een simpel vis
sersdorp in noodtempo getransformeerd 
(met europees geld) in een modern vakantieresort.

                                                                                

                                                                              Maar de oude gewoonte om de zon in de zee 
                                                                               e zien zakken, is gebleven.

Timmendorf - Niendorf 24 mijl 7 uur

Op onze eerste reis hebben we veel Hanzesteden gezien maar Lubeck zat daar niet bij. Nu Op onze eerste reis hebben we veel Hanzesteden gezien maar Lubeck zat daar niet bij. Nu 
hebben we de kans. We gaan echter niet de lange Untertrave in maar leggen de boot in Niendorf                                                                                                                                                                                                                            
a                                                                            aan de Lubeckerbocht.
                                                                              Met de fiets naar Travemunde en vandaar 
                                                                              met de trein naar de stad. De koningin, want                                                                               met de trein naar de stad. De koningin, want 
                                                                              de oudste, van de Hanzesteden: een ratjetoe 
                                                                              aan stijlen met overheersend bakstenen 
                                                                              gotiek bovenop een grote  heuvel. 
                                                                              Naast een wonderlijk raadhus en kerk uit vervlo                                                                                               Naast een wonderlijk raadhus en kerk uit vervlo                 
g                                                                            gen eeuwen staat een prachig communistich     
m                                                                           monster uit de 60er jaren, waar nu PenC zetelt. 
                                                                              Ook de Huxstrasse is een bezoek waard;                                                                                            Ook de Huxstrasse is een bezoek waard;              
b                                                                            barstens vol kleine eethuisjes en unieke win                 
k                                                                            keltjes evenals het St Annen museum, naast de                                                                                
nog te restaureren synagoge, waar modern en oud wonderlijk mooi gekombineerd worden.



Na de trein naar Travemunde ontdekken we een schitterend fietspad langs de kust over het klif.
De dag kan niet meer stuk.

Niendorf - Heiligenhafen 37 mijl 6,5 uur

                                                                             We gaan maar weer eens hoge golven varen om    
i                                                                            in  Heiligenhafen te horen hoe de anderen dat       
b                                                                           beleefd hebben.

Zodra we de brug naar Fehmarn onderdoor zijn, Zodra we de brug naar Fehmarn onderdoor zijn, 
wordt het rustiger.
Zij hebben, komend van Kuhlungsbron, ook van de 
tocht genoten, vooral Tiny!
In de haven liggen we mooi en in de luwte.
Het stadje gaat ook mee in de vaart der volkeren: er 
worden naast de Marina vakantiehuizen gebouwd dat 
het een lieve lust is..het een lieve lust is..
De nieuwe pier is prachtig en een bezoek waard.

Heilgenhafen - Holtenau

Aan de wind kunnen we ongeveer de toren van de Kielerleuchturm halen.
Daarna zetten we de motor aan tegen de wind in en liggen later bij elkaar in Holtenau om de on-
duidelijke openingen van de sluis in de gaten te houden.
We doen, uit trouwe gewoonte, Klaus met z̀n enorme lappen vlees nog een bezoek.
Inmiddels hebben Eleonoor en Gerard zich bij ons gezelschap gevoegd om gezamenlijk de Duitse 
Bocht  over te steken.
De wind heeft eindeloos uit het oosten gewaaid en nu we terug willen waait hij west en  niet zuinig 
ook. 



Heel Noord Europa waait en aan ons driftig overleg en gespeculeer komt geen eind.

Holtenau - Rendsburg 35 km

De sluis nemen we ̀s morgens vlotjes.
In Rendsburg hebben we een superplek om de komende dagen het onrustige weer af te wachten.
Nederlandse boten hopen zich op.
Rendsburg geeft veel afleiding.
De giga kunsttentoonstelling op en in voormalige ijzergieterijfabrieken en terreinen is formidabel De giga kunsttentoonstelling op en in voormalige ijzergieterijfabrieken en terreinen is formidabel 
en doet je al dwalend de  tijd vergeten.
We maken een fantastisch concert mee in de mooie ChristKirche van Matthias Goerne, bariton, 
en vooral het ensemble Resonanz: betoverend mooi!

Rendsburg - Cuxhafen  65 km + 20 m. 9 u. incl de sluis

We moeten toch richting Duitse Bocht met zijn w 6 à v7 met buien en onweer , 8 à 10 .
We besluiten do 21-8 te gaan maar ̀s morgens blijken onze wegen uit elkaar te lopen:
het gezelschap blijft, wij gaan alleen richting Brunsbuttel en verder Cuxhaven.het gezelschap blijft, wij gaan alleen richting Brunsbuttel en verder Cuxhaven.



  Daag, ̀t was geweldig met jullie en nou voelt het heeeel alleen, gelukkig is Jan er nog!

We varen naadloos na ̀t tanken in Brunsbullte de open  sluis in, waar we alleen liggen 
met een vrachtschipen kunnen met de laatste 2 uur stroom mee naar Cuxhaven



De lucht is dreigend en onrustig.
We deinen soms vertikaal de Elbe over en arriveren in de Marina om 18.00u

        Na een paar dagen verwaaid te hebben  gelegen, gloort er nieuwe hoop!!!



Cuxhaven - Lauwersoog 18 uur 3,5 tij 

We willen wel graag vertrekken maar het is niet verantwoord.
Na 2 dagen komen de anderen er ook weer aangesloten. Het is een drukte van jewelste in de 
haven, wachtend op gaatjes. De Ocean People( 20 boten ontmoet in de sluis en 8 dagen vertrag-
ing) besluiten op een maandag te vertrekken.
Uiteindelijk gaan wij ook dinsdagochtend heel vroeg, 2.30 u. 
We hebben het tij nog licht tegen, maar na een uur halen we 8 knopen.

Dan wordt het licht en  komt de zon op.
De deining die de laatste weken is opgebouwd, zal ons de gehele reis begeleiden.Wij moeten 
echt terug en besluiten onderweg niet naar Norderney af te slaan, maar door te gaan eventueel 
naar Borkum, maar het liefst naar Lauwersoog.
Boven Norderney keert het tij en hebben we hem 6 uur tegen.Het volgende tij hebben we mee 
tot boven Schiermonnikoog.

Dan gaat die rotwind net even 5/6  waaien op het Dan gaat die rotwind net even 5/6  waaien op het 
moment dat we tussen Schier en Ameland over de
ondiepte, de drempel,  moeten en bovendien begint hij uit het 
Noorden te waaien: feestje!!!
Als we  in Lauwersoog in de buitenhaven liggengaat 
de zon juist onder en als we aan tafel zitten om 
20.30 heb je niet in de gaten dat de motor al  uit is!



De volgende morgen is de wind weg, 
de zon schijnt, het water is glad en we tuffen innig tevreden naar Leeuwarden.

Henriette en Wim varen langs: koffie!!!! voordat we via Harliingen en de  sluizen terug naar 
Makkum varen.

Daar blijken 4 Noordkapers te liggen en wie komt er aangesjeesd? juist . de Lamantijn!
Zoo snel die jongen.

WWe eten met zn allen bij de chinees en dan moeten we echt weer naar huis.


