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Onze reis 

In de zomer van 2011 varen we met onze Wisseling naar de Oostzee. Via de Duitse Wadden 
de hele Duitse Noordkust langs; bijna tot aan Polen. Naar oude Hanzesteden, nostalgische 
badplaatsen, mooie natuurgebieden en ook nog wat stukjes Denemarken. 
 

 

We nemen voor de tocht alle tijd. We vertrekken in mei en we hoeven niet voor september 
thuis te zijn. Het doel is niet: zoveel mogelijk te zien of zo ver mogelijk te komen. Ons doel is: 
lekker ontspannen een nieuwe omgeving verkennen. 

Het eerste stuk, maar de Duitse Wadden, is voor ons bekend gebied. Hier waren we vaker. 
Maar vanaf Helgoland is alles nieuw voor ons. We verheugen ons vooral op de eilanden in 
Noorden van Duitsland (Amrum, Föhr, Pellworm en de Halligen) en op de Duitse Oostzeekust 
met z’n Hanze steden. Ook naar het eiland Rügen zijn we benieuwd. 

Ondanks dat de zomer van 2011 een slechte zomer is met veel regen en wind, hebben we 
een fijne tocht. We hebben geen haast en we blijven rustig in havens liggen als het lelijk 
weer is. Als het weer goed is zeilen we verder, of we huren fietsen en gaan op pad. Ook 
maken we lekker lange wandelingen. 

We leven meer dan vier maanden aan boord. Ook dat bevalt goed. Het leven wordt terug 
gebracht tot z’n essentie. Wat voor weer is het? Waar gaan we heen? En waar kunnen we 
boodschappen doen? Verder blijken juist de geplande, maar ook de toevallige, sociale 
kontakten onderweg heel aangenaam. 

Voor de thuisblijvers maakten we dit reisverslag van dag-tot-dag.  
Al onze foto’s staan op internet: hier. 

Henriette Beckers, Wim Blankenstijn,  
Weesp, oktober 2011. 

https://picasaweb.google.com/115193300593577766490/DeOostzeereisVanDeWisseling


Onze boot 

De Wisseling, onze boot waarmee we op pad gaan, is een Wanderer-37. Een stalen kielmid-
zwaardboot naar ontwerp van Martin Bekebrede. 
 
De Wanderer is een rustig en comfortabel varende zeilboot. Door zijn relatief geringe 
diepgang kun je er overal mee komen. En perfect schip voor de Wadden en andere getijde 
gebieden met droogvallende haventjes. 
 

 
 

http://www.nazeeuw.nl/W37.html
http://www.martin-bekebrede.nl/


Onze boot 

Onze Wisseling is ingericht voor twee personen. Er is de daardoor veel ruimte aan boord 
 

 
Er is een gezellig kajuit. Een ruim kombuis, een kaartentafel. In het voorschip is een groot 
tweepersoonsbed en een gescheiden douche en toilet. 
 

 
De kajuit



Onze boot 

 
Het kombuis 

 
De kaartentafel 



Onze boot 

Bij de kaartentafel doet Wim alle navigatie. Én met papieren zeekaarten, én elektronisch. Op 
het beeldscherm kun je onderweg –en ook achter af- de tocht precies volgen.   
Je ziet ons bootje varen, met tijdstempels erbij. 

 

 
Het navigatie-beeldscherm onderweg 



 

Wat nemen we mee? 

Ten eerste zijn er de voorraden water, diesel, gas, accu’s, etc.. Die zijn toereikend om meer 
dan een week geen haven aan te lopen. Met de gasflessen kunnen we zelfs twee maanden 
toe, ook met het dagelijkse koken dat wij doen. 
 
Verder hebben we een broodbakmachine meegenomen. We bakken hiermee ons eigen 
brood. Hiervoor is wel een stroomaansluiting op de steiger nodig, maar die is overal. En als 
we een nachtje ankeren, dan zorgen we vooraf dat er voldoende brood is. En verder hebben 
we altijd nog afbakbroodjes over onze gasoven, wanneer we langer zonder walstroom 
liggen. 
 
We nemen als voorraden mee: voldoende (houdbare) etenswaren om minstens een week 
zonder boodschappen te kunnen. Deze “ijzeren” voorraad vullen we onderweg steeds aan. 
En omdat er bergruimte genoeg is, hebben voor ook voor de hele vakantie: meel voor het 
broodbakken, sandwich spread, koffie en toiletartikelen. 
Ook gaan er zo’n twintig flessen spa en frisdrank mee. Maar daar kunnen we niet de hele 
vakantie mee toe. Dus af en toe is het flink sjouwen bij het boodschappen doen. 
 
Daarnaast nemen we boeken mee. En vooral ook reisbeschrijvingen van Duitsland. En 
uiteraard alle zeekaarten (elektronisch en papier) en bijbehorenden boeken van ons gebied. 
 
We hebben onze mobieltjes bij ons voor SMS- en telefooncontact. En we kunnen met de 
boord-PC internetten, wanneer de haven draadloos internet heeft. Dat is toch heel 
regelmatig het geval. 
Van internet halen we de weerberichten, de zeekaart-updates, de emails en vooral ook het 
nieuws uit Nederland. Zo blijven we wat bij. 
 
En uiteraard zijn er fototoestellen aan boord. Naast een groot toestel en klein handzaam 
cameraatje, waar we veel plezier van hebben. 
 
Als laatste zijn er gereedschap en reserve onderdelen aan boord. Een uiteraard 
veiligheidsmiddelen, zoals vuurpijlen en ehbo-kistje. 



Voor collega-vaarders  

Voor collega-vaarders die naar het gebied van onze tocht willen varen, hebben we wel wat 
tips en overwegingen. Per gebied zullen we deze langs lopen. 
Maar voor elk gebied geldt uiteraard: zorg voor actuele informatie, kaarten en pilots. 
 
Nederlandse Wadden 
Onze tocht liep over de Wadden. Dat is een speciaal gebied. Op zich is het mooi beschut 
vaarwater. Maar het is vanaf Terschelling oostwaarts op plekken behoorlijk ondiep. Je moet 
dus goed met de getijden overweg kunnen. En je moet vooral zorgen actuele diepte en 
vaarinformatie te hebben. Veel aanwijzingen vind je op http://www.wadvaarders.nl/ en het 
actuele  tonnenbestand staat op  http://www.filo.nl/users/nopoints/. 
Zorg voor een goede getijden tabel of gebruik een programma als http://www.quicktide.nl/.  
 
Duitse (“Ostfriesische”) Wadden 
De Duitse Wadden zijn kleinschaliger dan de Nederlandse. De actuele informatie over tij en 
dieptes zijn wat minder goed te krijgen. Het getij is hier wat hoger dan in Nederlnad, 
waardoor veel geulen ook met een wat diepere kiel goed te doen zijn. 
 Tips en actuele informatie is te vinden op http://www.wattenschipper.de/ en 
http://www.filo.nl/users/oostwant/duitsediepten.php. 
Het programma http://www.quicktide.nl/ beslaat ook dit gebied. 
De zeegaten tussen de eilanden zijn soms wat tricky. En de zandbanken verlopen hier snel. 
Zorg dat je actuele informatie hebt. En lees vooral wat de website Wattenschipper er over 
schrijft. 
 
Helgoland 
Helgoland is een ideale tussenstop op de route de Duitse Wadden – Cuxhaven  en de route  
Duitse Wadden – Noord Duitse Wadden. Daardoor loopt de haven in de zomer erg vol. Je ligt 
er “gedubbeld” afgemeerd. In het Duits in “pakketjes”. Tot vijftien dik. 
Ga er heen als het nog rustig is en met stabiel weer, zodat je ook weer verder kunt. Het is 
geen fijne plek om vele dagen te liggen. 
Let ook op dat je niet in de verboden natuurgebieden vaart. Daar is men flink streng op. 
 
Noord Duitse (“Nordfriesische”) Wadden 
Een heel leuk gebied met waddeneilanden (Amrum, Föhr, Pellworm) en Halligen (Hooge, 
Langeness, e.a.). Het is bij uitstek een gebied voor platbodems en kielmidzwaardboten. Maar 
met niet al te diepe kiel gaat het ook.  
Het is hier rustig, de havens zijn klein met beperkte faciliteiten. Alleen op Föhr is een mooie 
haven die met elk tij is aan te lopen. Verder zijn het overal getijden havens, die droogvallen. 
Kielboten zakken met de kiel in de prut. Je moet dus al je tochten plannen met de 
getijdetabel op tafel.  En het stroomt er ook flink, dus ook daarmee moet je rekenen.  
Zorg in dit hele gebied voor voldoende brandstof, eten en drinken aan boord. 
In dit gebied zijn het getijdehavens, meestal zonder drijvende steigers. Zorg dat je een flink 
wrijfhout aan boord hebt. En zorg voor flinke lange lijnen, zodat je drie meter op en neer 
kunt. 
 

http://www.wadvaarders.nl/
http://www.filo.nl/users/nopoints/
http://www.quicktide.nl/
http://www.wattenschipper.de/
http://www.filo.nl/users/oostwant/duitsediepten.php
http://www.quicktide.nl/


Voor collega-vaarders 

De rivier Eider 
De aanloop van de Eider is tamelijk ondiep, dus met een harde Westen wind (lager wal) is 
dat niet verstandig. Er ligt een flink ondiepe drempel. Die was bij ons 1,70m bij laagwater, en 
dat is erg weinig als het golven staan. 
Eenmaal bij het Eidersperrwerk is het schutten (met weinig verval, want de spuisluizen staan 
meestal open als wij varen) en daarna is het een smalle rivier met nog flinke stroom, maar 
weinig problemen. Alleen de inloop van Tönning en Friedrichstadt kan wat ondiep zijn. Maar 
echt vastlopen doe je niet, want het is allemaal modder. Dus met flink gas geven ploeg je er 
wel doorheen. 
Alle sluizen op de Eider wordt sluisgeld geheven, je moet zelf even naar de sluismeester 
lopen. Ze zijn allemaal allervriendelijkst. 
 
Het Noordzee-Oostzeekanaal (NOK) 
Het NOK is ons erg meegevallen. Het is eenvoudig water. Conform de regels gewoon rechts 
houden. Zorg alleen dat je de signaallichten voor zover van toepassing op jachten, goed kent 
(staat in de almanak en pilot). 
Het schutten in Brunsbütel en in vooral in Holtenau viel reuze mee. Van de Eider schutten 
naar het NOK (bij Giselau) en v.v. is echt eenvoudig. 
Een prima stop op tweederde van het NOK is Rendsburg. In de verenigingsjachthaven kun je 
brandstof tanken en gas wisselen. Je kunt hier zelfs Nederlandse voor Duitse flessen 
wisselen en omgekeerd. Ideaal. 
Bij beide uiteinden van het kanaal zijn er jachthavens. Bij Brunsbütel binnen de sluis 
(onrustig), bij Holtenau lig je buiten de sluis en ook onrustig. 
Bij Brunsbütel is er ook een haven buiten de sluis, direct West van de sluis ingang. Deze 
haven is droogvallend, maar een prima alternatief. Bij Holtenau is een goed alternatief de 
gemeentehaven van Heikendorf (pal tegenover de sluis op twee mijl afstand) of de 
gemeentehaven van Laboe (weer wat drukker, maar uitwijk mogelijk naar de sjieke marina). 
 
De Oostzee 
Het varen op de Oostzee is eenvoudig. Het is bijna overal diep en mooi zeil water. De 
afstanden zijn wat groter dan het IJsselmeer, dus je moet je tochten redelijk plannen.  
Vooral in Denemarken, toen wij er waren (hoogseizoen), liepen de havens al vroeg in de 
middag behoorlijk vol. Wij gingen dus ’s ochtends al vroeg varen om rond tweeën een 
ligplaats te zoeken. 
De Oostzee is een watersportparadijs, dus overal zijn goede faciliteiten. 
Hoewel er geen dagelijks getij is op de Oostzee, moet je je realiseren dat er door op- en 
afwaaiing niveau verschillen van een meter kunnen ontstaan. Afgemeerd langs een steiger, 
hadden wij best wat problemen toen het water ’s nachts zo’n 70cm gedaald bleek. Hou daar 
dus rekening mee! 
 
Rügen en Usedom 
Wij vonden het gebied rond Rügen en Usedom erg mooi. Maar alle binnenzeeën was het 
niet altijd goed zeilen. Buiten de vaargeul is het vaak ondiep (minder dan een meter soms), 
en de vaargeulen zijn smal en druk.  Om te zeilen moet je het dus goed bezeild hebben. 
 
 



Ons verslag van dag tot dag 

woensdag 13 april 2011 

De voorbereidingen  

Afgelopen week hebben we de Wisseling opgehaald uit de winterberging in 
Friesland. We hebben de boot vaarklaar gemaakt en naar ons huis in Weesp 
gevaren.  
De Wisseling ligt nu mooi aan ons terras. Hier, bij ons huis, maken we de boot 
klaar voor onze grote reis. 
 

 

woensdag 20 april 2011 

Ankerketting  

Pech! De ankerketting heeft ruzie met de ankerlier. We kunnen het anker niet 
meer eenvoudig met de lier inhalen. Dat is lastig, want we willen wel kunnen 
ankeren. Soms om te overnachten, soms bij vastlopen en wachten op 
hoogwater, en zeker als veiligheid bij eventuele motorproblemen e.d.. 
De monteur is inmiddels geweest. De oorzaak is helder, begin mei wordt de zaak 
in orde gemaakt. Mooi op tijd voor ons vertrek.  

maandag 25 april 2011 

Lieren lopen weer gesmeerd  

De boot wordt goed schoongemaakt. We doen al het preventieve onderhoud. 
Ook alle lieren worden weer schoongemaakt en gesmeerd. 

http://wisseling.blogspot.com/2011/04/de-reis-van-de-wisseling.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/04/ankerketting.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/04/lieren-zijn-gesmeerd.html


Ons verslag van dag tot dag 

dinsdag 26 april 2011 

Alle kleren liggen klaar 

In huis zoeken we alle kleren voor op reis alvast bij elkaar. Het wordt een flinke 
stapel.  

donderdag 28 april 2011 

Zeekaarten en boekwerken  

Alle zeekaarten en boekwerken voor de tocht zijn bij elkaar gezocht. De 
elektronische zeekaarten zijn op de boordcomputer geïnstalleerd. 
Steeds weer en stap verder!  
 

 
 

vrijdag 29 april 2011 

Afscheidsfeestje met de buren  

De Wisseling ligt weer aan ons terras. We vieren we ons tijdelijk afscheid een 
borrel met alle naaste buren. Volle boot, vol terras. Heel erg gezellig.  

Maandag 2 mei 2011 

De boot gaat naar de monteur 

Samen met de buurman varen we de boot naar de andere kant van Weesp, daar 
zal de ankerlier hersteld worden. En een nieuwe ankerketting wordt geleverd. 

http://wisseling.blogspot.com/2011/04/zeekaarten-en-boekwerken.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/04/afscheidsfeestje-met-de-buren.html


Ons verslag van dag tot dag 

woensdag 4 mei 2011 

Alle toiletartikelen voor aan boord  

Vandaag hebben we alle toilet artikelen voor aan boord bij elkaar gezocht. 
 

  
 
Verder zijn wij vandaag afscheid gaan nemen van Wim en Jacqueline. Die 
vertrekken deze week met hun boot voor langere tijd naar Zuid Europa. Precies 
de andere kant op dus. Hun weblog staat hier. 

vrijdag 6 mei 2011 

De boot komt weer aan het terras te liggen 

Vandaag halen we de boot weer van de monteur en meren hem weer af aan het 
terras. Nu kunnen we beginnen met het echte inladen. 

http://wisseling.blogspot.com/2011/05/alle-toiletartikelen-voor-aan-boord.html
http://2.bp.blogspot.com/-5uPS3aSqtCY/TcFq8SW6AGI/AAAAAAAAHac/2ArdkuG0bnk/s1600/toiletartikelen.JPG
http://reisverslagwimenjacqueline.blogspot.com/


Ons verslag van dag tot dag 

zaterdag 7 mei 2011 

De boot wordt ingeladen  

Vandaag zijn we begonnen de boot in te laden met alles wat we de komende tijd 
nodig gaan hebben. Eten, kleren, toiletartikelen. Boeken, navigatiezaken, reserve 
onderdelen. En zelfs een kleine broodbakmachine. Alles gaat via het terras en de 
kuip naar de bergplaatsen aan boord. 
Het valt eigenlijk reuze mee. Plek genoeg, tot dus verre... 
 

 

http://wisseling.blogspot.com/2011/05/de-boot-wordt-ingeladen.html


Ons verslag van dag tot dag 

zondag 8 mei 2011 

We slapen inmiddels aan boord 

Vandaag hadden de laatste buren op bezoek aan boord. Inmiddels slapen we aan 
boord in ons knusse vooronder. Handig, want terwijl we aan boord leven, 
merken we vanzelf wat we nog vergeten zijn aan boord te nemen. 
 

 

maandag 9 mei 2011 

Het huis wordt klaar gemaakt voor de reis 

Vandaag leggen we in huis de laatste hand aan het schoonmaken. We 
verzamelen de laatste spulletjes voor aan boord. 
Vanavond hebben we nog bezoek van onzer beider sportclubs. En dan is er het 
vertrek. 

http://wisseling.blogspot.com/2011/05/we-slapen-inmiddels-aan-boord.html


Ons verslag van dag tot dag 

dinsdag 10 mei 2011 

Het vertrek  

Alles is klaar, de boot is gepakt. De auto is ingeleverd bij de dealer. Het huis is 
klaar: koelkast, kachel, PC, alles staat uit. De tros gaat los. Wij gaan op pad! 
Om kwart over drie, met stralend weer, vertrekken we uit Aquamarin, 
uitgezwaaid door de buren. Als we het Smal Weesp in draaien staat vriendin 
Conny te zwaaien en fietst heel Weesp met ons mee. 
 

 
Buurvrouw Tineke kiekte ons vertrek 

 
Om half vijf zijn we door de spoorbrug van Weesp en varen nog een eindje de 
Vecht af. Daar meren we af en wachten we tot zeven uur, want de brug van de 
A1 bij Muiden draait pas na de spits. We koken, we eten en we wachten.  
Keurig om half acht draait de brug. Wij gaan in Muiden door de sluis en direct 
buiten Muiden gaan we voor anker op het IJsselmeer achter een eilandje.  
De tocht is begonnen. Tevreden gaan we naar kooi.  

http://wisseling.blogspot.com/2011/05/vertrek.html


Ons verslag van dag tot dag 

woensdag 11 mei 2011 

Makkum  

Om kwart voor negen gaan we anker-op en varen op de motor naar Enkhuizen. 
Het waait nauwelijks.  
Als we om 13:00 uur door de sluis van Enkhuizen zijn, waait het warempel wat. 
De grote bollejan, ons “groene monster”, gaat er op en we zeilen. 
Langs Stavoren, Hindeloopen en Workum varen we door naar Makkum. Daar 
tanken we helemaal vol diesel en meren af in de gemeentehaven om 18:15 uur. 
Een kwartier later staat Chiel de Zeeuw, de bouwer van onze boot, aan boord, 
om een oude ankerketting op te halen en ons gedag te zeggen.  

donderdag 12 mei 2011 

Ameland  

We gaan op weg naar Ameland. Om 8:30 uur vertrekken we en om 9:10 uur zijn 
we al door de Lorentzsluis (Afsluitdijk) en varen we op de Waddenzee. Lekker 
weer op zout water. 
Omdat het al redelijk laagwater is, varen we eerst via Harlingen richting 
Terschelling. Halverwege kunnen we zeilen. 
Om 13:30 uur varen we onder Terschelling de West Meep in richting Ameland en 
krijgen we ook de stroom mee. Met een lekker gangetje gaat het door de 
Mepen. Bij het Vingegat zien we de tonnenlegger van Rijkswaterstaat de tonnen 
verleggen, er wordt kennelijk een andere route uitgelegd. Wie weet… (zie: 
1 september). 
Maar nu varen we door. Via het Vaarwater van de Zwarte Haan. Via het 
Kikkertgat belanden we in Ameland. Om 18:00 uur meren af in de jachthaven.  

vrijdag 13 mei 2011 

Lauwersoog  

We varen naar Lauwersoog over de wantijen Zuider Spruit en het Friesche Wad. 
Het is daar niet diep, dus we kunnen daar alleen met hoogwater overheen. En 
het is pas laat op de dag hoogwater is. Alle tijd om eerst boodschappen te doen 
op Ameland. Tussen de middag eten we alvast warm. 
Keurig volgens plan zijn we om 16:00 uur op weg, het waait een beetje en het is 
weer prachtig weer. Langzaam (veel te langzaam) varen we door de Zuider 
Spruit.  
Bij het Pinkegat maken we een niet-gedocumenteerde afsteek over een ondiepte 
met wat aarzeling. Zou het er nog diep genoeg zijn. Vorig jaar ging het nog… Dus: 
zeil naar beneden en heel rustig op de motor. Het gaat prima. 
Maar inmiddels is de wind ook helemaal op, en om dat het al laat wordt varen 
we verder op de motor. Over het Wierumerwad, naar de Zoutkamperlaag, naar 
Lauwersoog. 
Daar meren we af om 20:00 uur in een volkomen verlaten jachthaven in de 
buitenhaven.  

http://wisseling.blogspot.com/2011/08/makkum_12.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/05/ameland.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/05/lauwersoog.html


Ons verslag van dag tot dag 

zaterdag 14 mei 2011 

Groningen  

Het weer ziet er niet fijn uit. Ook niet voor de komen dagen. We hebben 
besloten om niet over het Groninger Wad naar Duitsland te varen, maar om via 
de stad Groningen te varen. Om negen uur zijn we door de sluis en varen we de 
Lauwersmeer op. Het regent af en toe; het is vervelend weer. 
 

 
Henriette in de regen 

 
Om half elf zijn we bij Zoutkamp en varen we het mooie Reitdiep op naar 
Groningen, een prachtige tocht. De tocht loopt voorspoedig en om 15:00 uur 
meren we af in Groningen in de Oosterhaven. Een aangename haven, waar we 
graag liggen. Henriette gaat nog gauw even een krantje halen.  

zondag 15 mei 2011 

Groninger museumdag  

Het weer is nog steeds matig, dus vandaag houden we rust. We gaan naar ons 
favoriete museum: het Groninger museum.  
Ook nu weer zijn er leuke tentoonstellingen. Klik hier.  

http://wisseling.blogspot.com/2011/08/groningen.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/05/groninger-museum-dag.html
http://www.groningermuseum.nl/tentoonstellingen


Ons verslag van dag tot dag 

Woensdag 18 mei 2011 

Delfzijl  

We vertrekken uit Groningen op weg naar Delfzijl gevaren. Maar niet nadat we 
nog eens flink boodschappen hebben gedaan. En de markt hebben afgestruind 
naar echt lekker eten.  

donderdag 19 mei 2011 

Duitsland !  

Vanochtend vroeg kwam zeilvriend Pieter nog even gedag zeggen. Om acht uur, 
zo uit zijn nachtdienst, kwam hij even bij ons langs. 
Om negen uur ging de tros los en gingen we op weg naar Duitsland. We varen 
het havenkanaal uit en vlak voor we de Eems opdraaien, staat daar vriend Pieter 
op de dijk nog te zwaaien. Een roerend afscheid van Pieter, al onze vrienden en 
Nederland. Voorlopig zijn wij op pad. 
We varen via de Eems en de Ooster Eems onder de eilanden Borkum en Juist 
door, naar Norderney. 
 

 
Op de Eems hebben we heftig stroom tegen. 

 
Er staat weinig wind helaas. Alleen onder het eiland Juist kunnen we een beetje 
zeilen. Zo rond half vijf komen we aan op Norderney. 
En inmiddels hang de Duitse beleefdheidsvlag aan de zaling. Voorlopig mag deze 
blijven hangen. 

 
 
En in Norderney ontmoeten we zomaar nog een internet-vriend van Wim. Het 
blijft gezellig op het water. 
We blijven een paar dagen in Norderney om te wandelen en te genieten van het 
mooie weer. 

http://wisseling.blogspot.com/2011/05/duitsland.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/05/duitsland.html


Ons verslag van dag tot dag 

zondag 22 mei 2011 

Langeoog  

Inmiddels zijn wij aangeland op Langeoog, het eiland tegenover Bensersiel. 
Het is een verstild eiland, zonder auto's. In het dorpje alleen wandelende 
mensen en fietsende kinderen. Het is erg klein en weinig te beleven. Maar het 
heeft een lekker sfeertje. 
 

 
Jachthaven Langeoog 

 
We hebben in Langeoog zelfs een interview met het lokale krantje gehad. 
Namelijk, met de havenmeester hier maakt Wim nu een Duitse versie van zijn 
programma QuickTide, en de krant wil de tijden van hoog- en laagwater graag 
publiceren. Lees het bericht hier. Zo worden we nog wereld beroemd in 
Langeoog... 
En verder vermaken we ons prima. Zoals hieronder op een terrasje.  
 

 
 
Hier in Oost Friesland drinkt iedereen thee. Met room en een "klontje". En niet 
roeren! Dus wij doen dat ook (niet). 

http://wisseling.blogspot.com/2011/05/langeoog.html
http://www.langeoognews.de/index.php?id=53&tx_ttnews%5btt_news%5d=1027&cHash=0a047962edc47b5da80170de58e33d7e
http://2.bp.blogspot.com/-pTkLtbetzoQ/TdzSAF7n7PI/AAAAAAAAHb4/EjjM8Ejo7HI/s1600/DSCN0232.JPG
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woensdag 25 mei 2011 

naar Bensersiel  

Vandaag is het mooi weer. Maar het is nog laagwater en wij liggen nog vast in de 
prut van Langeoog. Maar zodra het hoogwater is gaan we op pad naar 
Bensersiel. Dat is een haventje tegenover het eiland Langeoog. 
Het weer blijft de komende dagen te instabiel voor zeetochten, met regelmatig 
veel wind. En in Bensersiel liggen we wat meer beschut. En vanuit Bensersiel 
kunnen we naar het mooie oude plaatsje Esens, wat landinwaarts. Kunnen we 
een museumpje doen, of zo. 

zondag 29 mei 2011 

Nog steeds Bensersiel  

We liggen al vijf dagen in Bensersiel met lelijk weer en harde wind. In de haven 
liggen we goed, en we hebben stroom en internet. Stroom is wel handig voor het 
broodbakken, het warm water (douchen) en de PC gaande houden. 
 
We zijn naar het plaatsje Esens gefietst en hebben daar het holarium bezocht. 
We doen boodschappen, we gaan naar de wasserette om de was te doen. En 
verder wordt er geborduurd, gelezen, geknutseld aan QuickTide en af en toe een 
spelletje gedaan. Via internet is de krant te lezen en de radio te beluisteren, dus 
we blijven behoorlijk bij. 
 
Maar... met een beetje geluk kunnen we morgen weer wat verder. Dinsdag 
verwachten we weer flinke regen, en daarna wordt het (eindelijk, hopen we) 
beter weer.  

http://wisseling.blogspot.com/2011/05/naar-bensersiel.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/05/bensersiel.html
http://www.holarium.de/
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maandag 30 mei 2011 

Uit Bensersiel ontsnapt – Helgoland  

Na dagen van (heel) harde wind, hebben we eindelijk een dag rustig weer. Dus 
we zijn om 9:00 uur vertrokken naar het eiland Spiekeroog. Een klein tochtje, 
maar. 
Om 11:00 uur al voeren we onder Spiekeroog. Ondanks de harde wind van de 
laatste dagen ziet het zeegat er rustig, dus aanlokkelijk uit. En het tij staat goed, 
dus wij besluiten door te varen naar Helgoland, waar we om 17:00 uur 
aankomen. 

 
De havenmond van Helgoland 

 
Helgoland is klein eiland, een gekke rode rots midden in de Noordzee. Maar het 
ligt strategisch op de route van Nederland naar de Elbe. Dus is vast een rustpunt 
voor veel zeilers vanuit Nederland op weg naar de Elbe. 
 
In de lange termijn weervoorspelling is morgen is de allerlaatste regendag. Dus 
blijven we morgen hier en kijken het eiland rond. Het ziet er toch wel heel 
speciaal uit.  

http://wisseling.blogspot.com/2011/05/uit-bensersiel-ontsnapt.html
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dinsdag 31 mei 2011 

Helgoland 

Vandaag zijn we Helgoland rondgewandeld. We zagen een gigantische kolonies 
van broedende Jan-van-Genten en zeemeeuwen. Heel indrukwekkend.  
 

 
 

 
 

 



Ons verslag van dag tot dag 

woensdag 1 juni 2011 

Amrum  

Vandaag zijn we vroeg op pad gegaan. Om 6:30 varen we af in Helgoland richting 
Noord-Oost. Want we moeten met opkomend tij (vloed), Amrum aanlopen. Het 
is lekker weer, met redelijk windje 
 Om 11:00, schijnbaar midden op zee, komt dan de aanloopton van Amrum in 
beeld. Hier begint de route naar Amrum. 
 

 
 
We volgen de tonnen en om half twee zijn we dan in de haven van Amrum. 
Keurig met hoogwater, zoals gepland. Want met laagwater, ligt de haven 
helemaal droog. 
 

 

http://wisseling.blogspot.com/2011/06/amrum.html
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donderdag 2 juni 2011 

Fietsen op Amrum  

Amrum is een heel mooi eiland met duinen en een gigantisch strand ervoor. Er 
zijn een paar dorpjes en er zijn een prachtige uitzichten over het Wad, vooral bij 
laagwater. Je kijkt dan over een prachtig hoog Wad naar het eiland Föhr. 
Ook de Halligen zijn in beeld. Wat je daar van ziet op deze afstand is, alleen maar 
een huis of boerderij die boven de zee uitsteekt. We gaan deze dagen ook de 
Hallig Hooge aandoen. Dat ligt hier vlakbij. 
Voorlopig blijven we in deze omgeving wat rondvaren. Eilandje voor eilandje.  
En met het prachtig weer op deze Hemelvaartsdag gaan we eerst het eiland 
Amrum rondfietsen. 
 

 
 
Amrum ademt een aangename sfeer uit. Mooie kleine witte huisjes. En vooral 
het middelste dorp "Nebel" is heel lieflijk. Met een heel mooi klein wit kerkje. 
Het is alleen weer even wennen dat er auto's rijden. Dat waren we niet meer 
gewend. 
 

 

http://wisseling.blogspot.com/2011/06/fietsen-op-amrum.html
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vrijdag 3 juni 2011 

De laatste nacht op Amrum  

Vannacht een rommelige nacht gehad. Wim werd om twee uur wakker van 
vreemde geluiden. Dus hij in de kleren en buiten kijken. 
De wind was flink aangetrokken en het blijkt lager wal geworden te zijn. Voor ons 
geen probleem, alles ligt goed. Maar de kleine boot vóór ons (die gisteren al 
problemen had) ligt nu echt in problemen. De vijf grote boten die tegen hem aan 
liggen dreigen grote schade te veroorzaken en de bemanning wordt niet wakker 
of wil er in ieder geval niets aan doen. 
Wim gaat samen met de schipper aan de gang om te redden wat er te redden 
valt. Langzaamaan komen toch ook de andere bemanningen er bij. Er is maar een 
oplossing, de grote boten moeten naar een andere plek varen. Allemaal veel 
gedoe in het donker. 
Daarna vaart de kleine boot, met Wim als extra bemanning, ook naar een betere 
afmeerplek. Om drie uur ligt Wim weer in bed. 

Wyk op het eiland Föhr 

's Ochtends om acht uur gaat gewoon de wekker. Dus we staan maar op. 
Henriette bakt broodjes voor ontbijt en daarna een brood voor de komende 
twee dagen 
Tot de lunch doen we rustig aan. Daarna is het tijd om te vertrekken. De 
bemanning van de kleine boot komt gedag zeggen. 
 
Het is mooi weer, en we hebben het lekker bezeild. Het korte tochtje naar Wyk is 
om drie uur achter de rug. We lopen nog even het plaatsje Wyk door. Het heeft 
veel leuke kleine straatjes, maar het is ook heel toeristisch met een 
strandboulevard met uitzicht op de Halligen aan de horizon. Dat blijft een 
"speciaal" gezicht. 
 

 

http://wisseling.blogspot.com/2011/06/naar-wyk-op-het-eiland-fohr.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/06/naar-wyk-op-het-eiland-fohr.html


Ons verslag van dag tot dag 

zaterdag 4 juni 2011 

Hallig Hooge en Pellworm 

Vandaag varen we van Wyk naar de Hallig Hooge. We zijn er net te vroeg, het 
water staat nog te laag om binnen te lopen. We lopen vast op 50 meter voor de 
haven. Dus gaat het anker uit en hebben we een uurtje om te lunchen. Daarna 
staat er voldoende water om het kleine haventje van het eilandje binnen te 
lopen en er af te meren. 
 

 
 
We lopen een uurtje rond op Hooge. Het was leuk, maar niet erg verrassend. 
Vergelijk een Hallig maar met een laag eiland zonder duinen, maar met één of 
meerdere terpen ("Warften") met een stuk of wat huizen er op. Net Marken bij 
ons. Maar er zijn veel van deze Halligen. En als je hier rondvaart zie je steeds 
overal van die terpen boven de waterhorizon uitsteken: een heel vreemd gezicht. 
 

 

http://wisseling.blogspot.com/2011/06/husum.html
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Om 14:00 uur varen we verder naar het eiland Pellworm (klemtoon op worm). 
Daar brengen we de nacht door in wéér een piep klein haventje.  
Afmeren gaat hier gewoon aan een kade. Terwijl het water tweemaal per dag 
drie meter op en neer gaat. En ook nog droogvalt. Afmeren is dus een heel gedoe 
met lange lijnen naar de kade. Het ging vannacht ook weer even niet helemaal 
goed, dus Wim moest om vier uur het bed weer even uit om wat met de lijnen te 
regelen. 
 

 

zondag 5 juni 2011 

Husum  

Na een week van alleen maar eilanden, varen we weer naar het vaste land. We 
zijn beland in het plaatsje Husum. 
's Ochtends om zes uur gaat de wekker. We moeten om zeven uur varen, want 
anders staat er te weinig water om de haven te verlaten (het blijft rekenen en 
uitpluizen). Met het afgaand tij (de ebstroom) varen we drie uur lang richting zee 
door de ene geul, om vervolgens door een andere geul met de vloedstroom mee 
weer vier uur het land in te varen. Zo komen we na een mooie lange tocht in het 
middeleeuwse havenstadje Husum.  
Morgen wordt een mindere mooie dag en blijven we maar liggen. Dan kunnen 
we boodschappen doen en de stad bekijken. 
Vannacht kunnen we in ieder geval wél doorslapen, want de boot ligt nu goed in 
een box. En de wekker kan nu weer gewoon op acht uur.  

http://wisseling.blogspot.com/2011/06/husum.html
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dinsdag 7 juni 2011 

Tönning  

Na een dagje in Husum (leuk, oud, druk) gaan wij weer op pad. We maken een 
flinke tocht naar Tönning. We varen weer eerst drie uur lang met de ebstroom 
mee de zee op varen, om vervolgens drie uur lang met de vloedstroom mee in 
een volgende geul tussen de banken door naar binnen te varen. Vervolgens gaan 
we door de sluis van het Eidersperrwerk en dan verder de rivier de Eider op naar 
Tönning. 
 

 
 
Tönning is een leuk, oud en heel rustig plaatsje, waar we mooi aan een drijvende 
steiger konden liggen. Dus geen last van eb en vloed. 's Avonds hebben we nog 
het dorpje rondgelopen, het was de moeite waard. 

woensdag 8 juni 2011 

Friedrichstadt  

Vandaag maken we de korte tocht naar Friedrichstadt, want dat stadje wilden we 
beslist gezien hebben. Friedrichstadt (“Die Holländerstadt”) is 17e op de 
tekentafel ontworpen in Amsterdamse stijl voor Nederlandse emigranten.   
Zie: Friedrichstadt. 
Bij het binnenvaren van het sluisje krijgen we een enorme stortbui over ons 
heen, zodat de zeilpakken een hele dag moesten drogen. Het wordt de rest van 
de dag niet meer droog ook. 
 

http://wisseling.blogspot.com/2011/06/tonning-friedrichstadt-suderstapel.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/06/tonning-friedrichstadt-suderstapel.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Friedrichstadt
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donderdag 9 juni 2011 

Friedrichstadt 

Vanochtend hebben we het Friedrichstadt bekeken: het was echt vreselijk leuk. 
Een echt Hollandse sfeer. Zelfs inclusief rondleiders in Volendams kostuum en op 
klompen. En de rondvaartboot heet "Klein Amsterdam". Erg leuk. Maar na twee 
uur hebben we alles toch wel gezien en besluiten we verder te varen. 
 

 

Süderstapel 

We varen 's middags naar Süderstapel en hier liggen we nu in absolute landelijke 
rust in de bocht van de rivier de Eider.  
 

 

http://wisseling.blogspot.com/2011/06/tonning-friedrichstadt-suderstapel.html
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vrijdag 10 juni 2011 

Rendsburg  

Van Süderstapel gaan we op pad naar de Oostzee. We varen de hele Eider verder 
op, totdat we in het Kielerkanaal uitkomen. En dan verder door naar Rendsburg. 
 
Het Kielerkanaal is een hoofdverbinding tussen Noordzee en Oostzee. Het is het 
drukst bevaren kanaal ter wereld. Er varen grote zeeschepen. En je komt er een 
wonderbaarlijke constructie teken: een brug met daaronder een soort hangende 
pont. 
 

 
 

Rond 17:00 uur meren we af in een heel klein jachthaventje, beheerd door tante 
Aleida(?). Havengeld € 9,= incl. stroom en water. Zo goedkoop hadden we het 
nog niet gehad. 
In de avond lopen we door de Altstad van Rendsburg. Het is er uitgestorven, 
maar het is wel een erg leuk oud centrum. 

http://wisseling.blogspot.com/2011/06/op-de-oostzee.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Nord-Ostsee-Kanal
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zaterdag 11 juni 2011 

Op de Oostzee!!!  

Vandaag varen we, ondanks wat miezerige weersvooruitzichten, door naar Kiel. 
In de middag, met wat regen, gaan we rond 15:00 uur door de grote sluis en 
varen we de Oostzee op. 
 

 
We vieren het bereiken van de Oostzee 

Laboe 

Nu liggen we in de mega-grote jachthaven van Laboe, direct Noordelijk van Kiel. 
En zó grote jachthaven, is wel weer even wennen, na de kleinschaligheid van de 
afgelopen weken. 
De jachthaven heeft een groot Monaco-gehalte. Je schaamt je bijna voor je eigen 
bootje. Die moet hier groot, glimmend en protserig zijn. De boot achter ons had 
zelfs de scheepsnaam in mooi indirect verlichte letters, zodat hij ook 's avonds 
meteen opviel. O ja, en Henriette had haar hoge hakken niet bij zich, tot 
overmaat van ramp. 

maandag 13 juni 2011 

 Fehmarn, eh nee… Grossenbrode  

Gisteren hebben de was gedaan van de laatste weken. Wél drie wasgangen 
kunnen draaien en drogen. We liggen weer in een schoon bedje én de boot is 
weer spic-en-span. 
Vandaag gaan we echt de Oostzee op. We gaan op pad richting Lübeck. We 
willen naar het eiland Fehmarn. We vertrekken om negen uur uit Laboe. Maar als 
we rond vieren bij Fehmarn zijn het vaart nog lekker. Dus we varen nog wat door 
en stoppen in een leuk jachthaventje zonder poespas, in Grossenbrode. 

http://wisseling.blogspot.com/2011/06/op-de-oostzee.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/06/laboe-naar-grossenbrode.html
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dinsdag 14 juni 2011 

naar Wismar  

We wilden vandaag eigenlijk naar Lübeck, maar we kregen een Sms’je van onze 
clubgenoten Jan en Jeltje van de Bollejan met "Wij liggen in Wismar!!!". Ook zij 
zijn de Oostzee aan het rondtrekken. Dus is ons plan gauw herzien. We varen dus 
naar Wismar. Het Lübecker marsepein moet maar even wachten.  
We vertrekken rond tien uur uit Grossenbrode met redelijke wind, maar na het 
middaguur is de wind helemaal op en gaat het verder op de motor. 
Rond vieren arriveren we in Wismar. Het is eerst even zoeken in welke van de 
drie havens de “Bollejan” ligt. Maar daarna kan de gezelligheid beginnen. En 
uiteraard het uitwisselen van ervaringen tot dusverre. 
’s Avonds gaan we lekker met z’n viertjes in de stad uit eten. 

woensdag 15 juni 2011 

Wismar  

Wismar is een heel oud Hanzestadje; we liggen met je boot midden in het oude 
centrum. Jan en Jeltje zijn weer vertrokken naar een volgende haven. Wij 
verkennen uitgebreid de binnenstad van Wismar. Werkelijk een prachtig mooie 
oude binnenstad. We zijn zeer onder de indruk. Zo vervallen als het in de DDR-
tijd was, zo mooi gerestaureerd is het nu. En dat restaureren gaat nog steeds 
door.  
 

 

http://wisseling.blogspot.com/2011/06/wismar-lubeck.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/06/wismar-lubeck.html
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donderdag 16 juni 2011 

Naar  Lübeck 

Voor de komende dagen wordt slecht weer verwacht, dus wij trekken naar de 
volgende Hanzestad, naar Lübeck.  
We varen vanuit Wismar weer een stuk terug langs de kust naar Travemünde en 
varen dan tussen grote ferries de rivier de Trave op. 
 

 
 
Na twee uur varen bereiken we Lübeck, waar we na een klein uurtje wachten 
door de brug kunnen om af te meren in de "Altstadt" van Lübeck. Morgen gaan 
we het verkennen. Wim verheugt zich al op het marsepein, dat hier vandaan 
komt.  

http://wisseling.blogspot.com/2011/06/wismar-lubeck.html
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vrijdag 17 juni 2011 

Lübeck  

Zoals beloofd is het regenachtig. Wij gaan ’s ochtends eerst maar eens 
boodschappen doen en de eerste stadsverkenningen maken. 
's Middags gaan we pas echt in de stad rondkijken. We zwerven door oude 
straatjes en bezoeken een paar gigantische kerken en een uit de middeleeuwen 
daterend oudemannenhuis “Heiligen Geist Hospital”.  
 

 
 
De oude stad van Lübeck is prachtig; groter en rijker dan Wismar. Maar Wismar 
bleef onze favoriet. 
 

 

http://wisseling.blogspot.com/2011/06/lubeck.html
http://www.luebeck.de/tourismus/sightseeing/sehenswuerdigkeiten/gebaeude/heiligen-geist-hospital.html
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maandag 20 juni 2011 

 Travemünde  

We hebben drie dagen rondgezworven door de oude stad van Lübeck. Prachtige 
stad, veel historie, geweldig mooie (en immens grote) kerken. In een van de 
kerken was de generale repetitie van de Hohe Messe van Bach, we zijn er lekker 
blijven luisteren. Een prachtig koor, zalige muziek. 
 
Zondag was het alleen maar regen en zijn we maar "thuis" gebleven. En vandaag, 
na het boodschappen doen vertrekken we naar Travemünde.  
Dat is slechts twee uur varen, maar nu liggen we wél weer direct aan zee, zodat 
we morgen meteen op pad kunnen naar een volgende bestemming. 
We maken een kleine wandeling door Travemünde. Dat was wel voldoende. 
Want het is een simpel vissersplaatsje, uitgegroeid tot een klein beetje 
badplaats. Wél met veel ferries, die vlak langs de promenade komen. Toch leuk!  

dinsdag 21 juni 2011 

Kühlungsborn  

Vandaag is een volledig windstille dag. De motor maakt dus overuren. We 
vertrekken om 9:00 uur uit Travemünde en zijn om 16:00 uur in Kühlungsborn. 
Het is een saaie tocht. Vijf uur lang, van 10:00-15:00 uur, één en dezelfde koers 
zonder dat we verder iets hoeven te doen. De stuurautomaat doet al het werk. 
 
Kühlungsborn is en mondaine badplaats. Bij het aanlopen van Kühlungsborn vaar 
je langs een heel lang zeefront. Overal is strand met strandstoelen. Voor de 
toegang tot het strand blijk je bij een soort "parkeermeter" een bonnetje te 
moeten kopen. Dat zou in Nederland nooit werken, denken we. 
 

 
Het zeefront van Kühlungsborn 

http://wisseling.blogspot.com/2011/06/lubeck_20.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/06/kuhlungsborn.html
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woensdag 22 juni 2011 

Heiligendamm - Bad Doberan  

Vanaf Kühlungsborn loopt een stoomtreintje naar Heiligendam (de oudste 
badplaats en Duitsland) en Bad Doberan, de “Molli”. Zie: Molli website en Molli 
op YouTube. 
 

 
 

Vandaag volgen we op de fiets de route van de “Molli”. Eerst naar Heiligendamm 
dan naar Bad Doberan. Heiligendamm is de oudste zeebadplaats van Duitsland, 
al sinds 1793. Misschien herinneren jullie je het nog als de locatie van de G8-
wereldtop in 2007. Grote witte hotels aan zee, een promenade, een pier en park 
en het station van Molli. Verder echt helemaal niets. Maar er heerst een heel 
sjiek sfeertje. 
 

 

http://wisseling.blogspot.com/2011/06/heiligendamm-bad-doberan.html
http://www.molli-bahn.de/
http://www.youtube.com/watch?v=EBot3wuThL4
http://www.youtube.com/watch?v=EBot3wuThL4
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Ook staan er in Heiligendamm nog flink wat vervallen, leegstaande hotels. Dat 
contrasteert sterk met al het glanzend wit. Maar ook die vervallen hotels worden 
nu opgeknapt. Over een paar jaar is het plaatsje weer een pareltje aan de 
Oostzee. 

 
 
Daarna fietsen we verder naar Bad Doberan. Het is geen zeebad, maar ze hebben 
wel heilzame modder. Het is een oud stadje, waar de "cultuur" was, die in 
Heiligendamm ontbrak. Een oud, helaas tot ruïne vervallen klooster. En een 
geweldige mooi gerestaureerde (niet in de oorlog beschadigde) kerk. Ook weer 
immens groot. Zie: Klooster Doberan. 
 
Door een smal winkelstraatje loopt nog steeds de rails van de Molli. "Hier kán hij 
toch niet meer rijden", zeiden we. Maar toch wel. Puffend stopt de Molli midden 
in de winkelstraat bij zijn halte en dan rijdt hij weer verder. 
 

 
 
Nadat we de regenbui die je hier boven ziet, hebben uitgezeten in een 
Konditorei, fietsen we terug via een alternatieve route. Dat leidde via oude 
vervallen wegen, langs een vervallen collectieve boerderij. Overal vind je nog 
sporen van het oude Oost-Duitsland. Maar er is ook veel wederopbouw. Er is een 
boel gedaan in 20 jaar.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Doberan
http://4.bp.blogspot.com/-lk0n8XOwOzA/TgIY_XduIYI/AAAAAAAAH94/WiqlVcEU4MY/s1600/DSCN0395.JPG
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vrijdag 24 juni 2011 

Rostock  

Vandaag is het nog harde wind. Dus gaan wij met de trein naar Rostock. Eerst 
met de stoomtrein “Molli” naar Bad Doberan, daarna met een gestroomlijnd 
boemeltje naar Rostock. 
Rostock is een geweldige stad: grootsteeds, mooie oude gebouwen. En in de kerk 
die we bezochten troffen een topwerk van barok houtsnijwerk: een bizar groot 
orgel boven een gigantische koninklijke loge. 
 

 
 
Zoals het er nu uitziet, varen we morgen naar Darsser Ort. Dat is een 
vluchthaven, midden in een natuurgebied waar je eigenlijk niet in mag. Alleen in 
geval van nood mag dat. En dan nog maar voor één dag. Maar... (zo adviseert de 
havenmeester aldaar) als je maar zegt dat je "völlig erschöpft" bent, dan is dat 
een goede reden om er een dag te liggen. Het is de enige tussenstop van hier 
naar Rügen, dus we hebben weinig keus. Het schijnt er héél mooi te zijn. 

zaterdag 25 juni 2011 

Op weg naar Rügen  

Vandaag is de wind aangenaam; met een lopend windje van vijf Beaufort 
vertrekken we uit Kühlungsborn, op weg naar Darsser Ort. De tocht loopt lekker. 
Rond drie uur in de middag zijn we in de buurt van Darsser Ort, maar we zijn niet 
"erschöpft", in tegendeel. Dus we besluiten door te varen tot Rügen zelf, nog een 
vijf uur varen verder. 
 

http://wisseling.blogspot.com/2011/06/rostock.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/06/naar-rugen.html
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De wind komt recht van achteren, dus we hebben het grootzeil gestreken. En 
met alleen twee fokken, waarvan één uitgeboomd, varen we ontspannen verder. 
 

 
 
Als je goed kijkt op de foto hierboven, zie je dat Henriette peultjes zit af te halen. 
We verwachten in de avond aan te komen, en dan duurt het koken niet meer 
zolang. 
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Het laatste uur voor we bij Rügen aankwamen, moeten we een andere koers 
varen. Dat is nog een uurtje lekker hard varen met stevige wind. 
Maar daarna lopen we het rustige water tussen de eilandjes in. Hier gaan we 
voor anker. Lekker rustig en beschut genieten we van een prachtige 
zonsondergang. En er wordt lekker gegeten uiteraard. 
 

 

zondag 26 juni 2011 

Rügen - Hiddensee 

Bij het wakker worden was het absoluut windstil. Na uitslapen en een luxe 
ontbijt, gaan we anker-op en varen we op de motor naar het plaatsje Vitte op 
het eiland Hiddensee. Het was op zich een saaie tocht, maar die werd ruim 
beloond door het prachtige kleinschalige vakantie-eiland waar we aankwamen. 
’s Avonds lopen we het dorpje door. Het ziet er leuk uit. Morgen meer. 

http://wisseling.blogspot.com/2011/06/naar-rugen.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/06/naar-rugen.html


Ons verslag van dag tot dag 

maandag 27 juni 2011 

Rügen - Hiddensee 

Vandaag gaan we fietsen op Hiddensee. We hebben onderweg de mooiste 
uitzichten over de binnenzeeën van Rügen. 
 

 
 

Rügen - Wiek 

In de middag varen we verder naar het plaatsje Wiek op Wittow, een 
schiereiland van Rügen. Het is een leuk klein plaatsje, ver weg van alles. Maar 
niet erg ver van de kaap Arkona, het noordelijkste puntje van Rügen met 
honderd meter hoge krijtrotsen. Daar fietsen we morgen heen.  



Ons verslag van dag tot dag 

dinsdag 28 juni 2011 

Fietsen op Wittow  

We liggen op Wiek op het schiereiland Wittow (Rügen) en we gaan fietsen naar 
de kaap Arkona. Dat is het noordelijkste puntje van Rügen. Het is een kaap met 
honderd meter hoge krijtrotsen. Op onze terugreis hopen we er ook langs te 
varen. 
 

 
 
De fietstocht is door een mooi vakantieland en vanaf kaap Arkona wordt het echt 
prachtig. De kaap zelf is vergeven van de toeristen, maar als we verder fietsen 
wordt het rustiger.  

http://wisseling.blogspot.com/2011/07/fietsen-op-wittow-dinsdag-28-juni.html


Ons verslag van dag tot dag 

We komen in het vissersdorpje Vitt: een kleine idylle van wat vissershuisjes aan 
een baai, en een prachtig leuk kapelletje op de heuvel. We hebben er lekker 
zitten lunchen. 
 

 
 

 
 
We fietsen terug via Breege en Altenkirche; en zo hebben we het hele 
schiereiland Wittow gehad. 
Terug in de haven hebben we Nederlandse buren gekregen. Het zijn Frans en 
Annet, die hun boot permanent hier hebben liggen. Ze vertellen honderd-uit 
over de omgeving. Zo wordt het een heel gezellige avond.  

woensdag 29 juni 2011 

Stralsund  

Er is (weer eens) slecht weer op komst. Wij zoeken dus een grote stad op. Dan 
hebben we wat te doen. Er staat vandaag nog weinig wind, dus is het een halve 
dag motoren. Zo rond drieën zijn we in de grote jachthaven van Stralsund, direct 
bij de "Altstad". 

http://wisseling.blogspot.com/2011/07/naar-stralsund-3-juli.html


Ons verslag van dag tot dag 

We gaan wandelen op zoek naar een supermarkt. We vinden die niet en we zien 
ook niets moois of speciaals aan de stad. Én het regent. Bij het VVV halen een 
kaartje en een stadswandeling. Ook wijzen ze ons de meest nabije supermarkt. 
Ook die supermarkt is niet veel. Onze stemming daalt. 

donderdag 30 juni 2011 

Stralsund ontdekt 

Het regent weer. We gaan eerst boodschappen doen bij een goede supermarkt 
(info havenmeester). Het is wél even lopen, maar daarna is de boot weer vol. 
In de middag is het droog en wij beginnen aan de stadswandeling. En al 
wandelend slaat onze stemming helemaal om. Wat een práchtige stad is 
Stralsund. We genieten volop. Geweldig mooie grote kerken, prachtige 
gebouwen, mooi lieflijke hofjes. 
 

 
 

 
 

http://wisseling.blogspot.com/2011/07/naar-stralsund-3-juli.html


Ons verslag van dag tot dag 

De dagen daarna is het, zoals verwacht, alleen maar regen en wind. We blijven 
gewoon lekker thuis aan boord. We lezen wat, knutselen wat, puzzelen wat.  
We maken ook kennis met onze Zweedse buren, Tony en Monica. Ze varen een 
grote super gestroomlijnde speedboot. Ze varen er zo'n 80 km per uur mee. En 
als je 70 km per uur vaart kun je nog gewoon praten, zo stil is hij, meldt Tony 
trots. Als hij afgemeerd ligt met z'n speedboot tussen zeilboten, zo vertelt Tony, 
wordt hij zo ongeveer als melaatse bekeken en behandeld. Maar Tony blijkt een 
enthousiast en kundig zeiler te zijn. Heeft veel wedstrijd gevaren op klassieke 
zeiljachten. Zo zie je maar... 
In ieder geval hebben wij twee gezellige avonden met Tony en Monica.  

dinsdag 4 juli 2011 

Naar Neuhof, eh nee Greifswald, eh nee toch maar Lauterbach  

Na dagen van regen is het vandaag eindelijk weer redelijk, hopen we. We zetten 
de wekker wat vroeger om de opening van 8:20 uur van de brug in Stralsund te 
kunnen halen. Maar als de wekker gaat regent het alweer. We draaien ons dus 
maar weer om in bed. 
Om 11:00 uur miezert nog steeds, maar nog langer blijven liggen in Stralsund, 
daar hebben we ook geen zin in. Dus nemen we de brug van 12:20 uur. En we 
zijn niet de enige. Zie hieronder. 
 

 
 
Ons plan is maar vaag: "als we de brug maar door zijn" (deze draait namelijk 
maar driemaal per dag). Bijvoorbeeld maar 4 mijl verder naar Neuhof is voor ons 
al genoeg.  

http://wisseling.blogspot.com/2011/07/naar-neuhof-eh-nee-greifswald-eh-nee.html


Ons verslag van dag tot dag 

Maar al varend valt het allemaal mee en we varen door naar de binnenzee 
Greifswalder Bodden. En van daar naar Greifswald? Uiteindelijk varen we de 
andere kant op naar Lauterbach. 
 
Lauterbach is het kleine havenplaatsje van de voormalige residentie Putbus op 
het eiland Rügen. Het ligt prachtig aan de binnenzee, met uitzicht op het eiland 
Vilm. Vilm was het vakantie-eiland van de DDR-top indertijd; en nu een 
beschermd natuurgebied. Dus je mag er nog steeds niet komen. Alleen met de 
rondvaartboot. We gaan er niet heen. 
 

 
Greifswalder Bodden bij Lauterbach 



Ons verslag van dag tot dag 

dinsdag 4 juli 2011 

 Putbus 

We lopen vandaag naar Putbus, twee kilometer verderop. Lopen, want fietsen 
huren lukt niet in Lauterbach. Putbus is als residentie gebouwd, prachtig 
aangelegd in Engelse stijl met een gigantisch park er bij. Het is klein en verder is 
er eigenlijk niets. Maar het is mooi om te zien.  
 

 
Putbus, met op de achtergrond Lauterbach en Vilm 

woensdag 5 juli 2011 

 Rügen per Rasender Roland 

Ook op Rügen rijdt nog een stoomtrein, “Der Rasender Roland”. Zie: de  website 
en  YouTube. 
Vandaag gaan we met deze Rasender Roland het eiland Rügen over, van Putbus 
naar het eindpunt Göhren en terug. We stappen uit in Binz en wandelen naar het 
zeefront. Het is een mooie grote badplaats. Druk, een mooie promenade, strand, 
een pier en een winkelstraat. Veel prachtig witte hotels. Een lust om te zien. Dan 
pakken we de trein weer op en boemelen door naar Göhren. 
 
In de badplaats Göhren lopen we het strand langs en dan het dorpje in. We gaan 
lunchen bij de Italiaan en daarna weer terug met de trein. En in die trein heb je 
echt het gevoel van honderd jaar terug. Het boemelt, de stations zijn popperig 
klein en de haltes hebben zelfs nauwelijks een verhoogd perron: wat keurig vlak 
gravel is hier voldoende. 

http://wisseling.blogspot.com/2011/07/naar-neuhof-eh-nee-greifswald-eh-nee.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/07/naar-neuhof-eh-nee-greifswald-eh-nee.html
http://www.rasender-roland.de/
http://www.youtube.com/watch?v=MNEYN3vmNiQ


Ons verslag van dag tot dag 

We stappen uit bij zo'n halte midden in het bos: halte Jagdschloss. We wandelen 
door een prachtig oerbos naar het verderop liggende jachtslot. De adel wist wel 
wat ze uitzocht vroeger. Uiteraard is het nu een beschermd natuurgebied, 
maar... de trein stopt er wel. 
 

 
Halte Jagdschloss 

 

 
en het Jagdschloss zelf 

 

http://www.jagdschloss-granitz.de/


Ons verslag van dag tot dag 

We lopen weer terug naar dat perronnetje in het bos en na tien minuten komt 
de stoomtrein er aan gepuft. 
 

 
 

Deze trein brengt ons terug naar Putbus en zelfs verder, tot aan de jachthaven 
van Lauterbach, vlak bij onze boot. We hadden een super dag.  



Ons verslag van dag tot dag 

donderdag 7 juli 2011 

Terug naar Stralsund - Altefähr  

Inmiddels hebben we SMS-kontakt met de Skipper Ahoy, vrienden die hier ook 
rondvaren. We spreken af om elkaar te ontmoeten bij Stralsund. Dus wij varen 
weer terug. Niet meer naar de grote jachthaven, maar naar een klein haventje 
aan de andere kant van de "Sund". 
Het is een gezellige ontmoeting met Cees en Dorris. We stellen vast dat we 
elkaar dit seizoen 25 jaar kennen. We gaan lekker samen uit eten om de 
verjaardag van Dorris te vieren. 
 
De volgende dag is het weer lelijk weer. We blijven thuis. Wim en Cees knutselen 
wat aan de motor om een lekkage te verhelpen. Cees is daar echt handig in. En in 
een uurtje is het hele probleem de wereld uit. 
's Avonds eten Cees en Dorris bij ons en we sluiten af met het spelen van het 
Zuiderzeespel. Goed om een regendag mee af te sluiten.  
 

 

zaterdag 9 juli 2011 

Greifswald  

Vandaag gaan we weer op pad. We nemen nu wél de vroege brugopening in 
Stralsund en varen weer naar het Oosten. We willen richting Polen, naar het 
schiereiland Usedom.  
We stoppen in het plaatsje Greifswald. Dat is ook een oud Hanzestadje en het is 
tamelijk ongeschonden uit de oorlog gekomen. We willen er graag rondkijken. 
Het is mooi, maar we vinden het er saai. Weinig mensen in de stad (maar dat is 
normaal leggen Duitsers ons uit: winkels dicht, geen mensen). Boodschappen 
doen lukt ook niet.  
Wij besluiten de volgende dag meteen door te varen.  

http://wisseling.blogspot.com/2011/07/terug-naar-stralsund-altefahr-7-juli.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/07/naar-greifswald-9-juli.html


Ons verslag van dag tot dag 

zondag 10 juli 2011 

Karlshagen  

We gaan verder op pad naar de rivier de Peene. Na een mooie ochtend zeilen, 
varen we bij Peenemünde de Peene op. Dit is de plek waar in de oorlog Werner 
von Braun zijn V1's en V2's bouwde. Maar liefst 4000 dwangarbeiders werkten 
hier. We varen deze deprimerende plek voorbij. 
We belanden in een aangenaam haventje Karlshagen in een toeristische 
omgeving. Het ligt op een soort waddenschiereiland, waar je ook over de weg 
kunt komen. En dus valt er zelfs op zondag boodschappen te doen. Daar maken 
we meteen gebruik van, want alles was zo'n beetje op. 

maandag 11 juli 2011 

Op het eiland Usedom 

Vandaag zijn we op de fiets het schiereiland Usedom gaan verkennen. Het is een 
mooi eiland. Los van de toeristisch badplaatsen, heeft het nog een boel eigens. 
En op de fiets kom je toch op veel idyllische plekjes. Bijvoorbeeld onze lunchplek, 
met uitzicht over de Krumiker Wiek. 
 

 
Aan de Krumieker Wiek 

http://wisseling.blogspot.com/2011/07/naar-karlshagen.html


Ons verslag van dag tot dag 

dinsdag 12 juli 2011 

Weer naar Lauterbach  

Vandaag varen we weer naar Lauterbach. We hebben met de zus van Wim 
afgesproken elkaar hier te ontmoeten. 
Daarbij verwachten ook enige dagen slecht weer, dus we blijven hier maar even 
een tijdje liggen. Ook de Skipper Ahoy blijkt ook hier te liggen, aanspraak genoeg. 

donderdag 14 juli 2011 

Logés aan boord  

Vandaag arriveren (met de auto!) de zus van Wim en haar zoon Arian. Ze maken 
een vakantietocht naar Zweden en blijven enkele dagen bij ons. 
We maken gebruik van de auto van Fieke om weer heel veel boodschappen te 
doen. Onze boot wordt weer helemaal vol geladen. 
We gaan wéér een dag met de “Rasender Roland”, maar nu met z’n vieren 

zaterdag 16 juli 2011 

Zeilen rond Vilm 

Het is opeens weer stralend weer. Volop zomer, maar nauwelijks wind. Toch 
gaan we een zeiltochtje maken met Fieke en Arian. 
Achter onze grote groene monster dobberen we heel langzaam het eiland Vilm 
rond. 
 

 
De Wisseling voor het eiland Vilm 

maandag 18 juli 2011 

Gager  

Fieke en Arian zijn vertrokken richting Zweden. Ook Dorris en Cees zijn weer op 
pad, die varen weer een eindje verder op. Het was erg gezellig met ze. 
 
Vandaag is de rust dus weer gekeerd. Hoewel rust... we hadden geregeld dat een 
klein probleem aan de roerconstructie gelast zou worden; dus dat is 's ochtends 
aan de beurt. Ondertussen doet Henriette boodschappen.  
Na de reparatie tanken we de dieseltank weer eens goed vol. Dat kan maar op 
weinig plekken, dus als de gelegenheid er is, dan we nemen de kans waar. 

http://wisseling.blogspot.com/2011/07/weer-naar-lauterbach.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/07/weer-naar-lauterbach.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/07/gager.html


Ons verslag van dag tot dag 

Daarna gaan we zeilen. Een kort tochtje naar Gager aan de andere kant van de 
Greifswalder Bodden.  
 
In Gager meren we af in een mooi gelegen haventje in een glooiend gebied. De 
wandelschoenen gaan aan en we lopen naar de "Bakenberg"; de hoogste heuvel 
hier: 67 meter! Daarna lopen we verder naar het volgende dorp en toen weer 
terug. Het is hier prachtig. 
's Avonds bij zonsondergang blaast ergens op een boot een trompettist een paar 
stemmige nummertjes om de nacht in te luiden. Heel sfeervol. 
 

 
De haven van Gager 

 

 
Uitzicht vanaf de Bakenberg 

dinsdag 19 juli 2011 

Naar Sassnitz  

Vandaag varen we met prachtig weer naar Sassnitz. Dat is aan de Oost kust van 
Rügen. Met een geweldig uitzicht op de hoge kusten varen we langs de ons 
inmiddels bekende badplaatsen: Baabe, Sellin, Binz. Met een licht windje van 
achteren, rustig voortdobberend achter ons groene monster. Het is een feest. 
 

http://2.bp.blogspot.com/-_S_H6XVYEsE/TiSUJzm8h1I/AAAAAAAAIXM/v2yfNWnJ4co/s1600/DSCN0562.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-_S_H6XVYEsE/TiSUJzm8h1I/AAAAAAAAIXM/v2yfNWnJ4co/s1600/DSCN0562.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-gBX-mHEcp-o/TiSWMHHIuOI/AAAAAAAAIXs/JDdrHxRRaPQ/s1600/DSCN0563.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-gBX-mHEcp-o/TiSWMHHIuOI/AAAAAAAAIXs/JDdrHxRRaPQ/s1600/DSCN0563.JPG
http://wisseling.blogspot.com/2011/07/sassnitz.html
http://2.bp.blogspot.com/-_S_H6XVYEsE/TiSUJzm8h1I/AAAAAAAAIXM/v2yfNWnJ4co/s1600/DSCN0562.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-gBX-mHEcp-o/TiSWMHHIuOI/AAAAAAAAIXs/JDdrHxRRaPQ/s1600/DSCN0563.JPG


Ons verslag van dag tot dag 

In Sassnitz treffen we een echt goede en ruim gesorteerde supermarkt. Na een 
uurtje winkelen is de Wisseling weer helemaal vol geladen voor het begin van de 
terugtocht. 
Terugtocht? Jawel, langzaamaan gaan wij weer in Westelijke richting varen. Eerst 
het kleine tochtje naar Lohme, daar wachten we de passage van het komende 
lelijke weer af. En dan willen we de oversteek naar het eiland Mön (zuid 
Denemarken) doen, om daarna in stapjes richting Flensburg en Schleeswijk te 
varen. 

vrijdag 22 juli 2011 

Slecht weer in Sassnitz  

We zijn nog steeds in Sassnitz. Het lelijk weer kwam sneller dan gedacht. En het 
blijkt ook langer te duren dan verwacht. Sassnitz is tegen een heuvel 
aangebouwd; nou, je ziet daar niets meer van. 
 

 
Sassnitz in regen en mist 

 
Zes hele dagen liggen we in Sassnitz. Met harde wind en veel regen. Het is vooral 
ook een zéér beweeglijke haven. De Wisseling ligt vaak heftig op en neer te 
bewegen. Erg oncomfortabel, zeker ’s nachts. Maar ook zo erg, dat Wim toch wat 
bezorgd is of de landvasten niet kapot schuren. 
 
We vermaken ons met lezen, borduren en knutselen. En als het wat minder 
regent, maken we wandelingen door het natuurgebied dat hier ligt.  

http://wisseling.blogspot.com/2011/07/slecht-weer-in-sassnitz.html
http://1.bp.blogspot.com/-hZLgUZ4aijk/TjAI9ooQYoI/AAAAAAAAIbk/3nKUgZ-spyI/s1600/DSCN0597.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-hZLgUZ4aijk/TjAI9ooQYoI/AAAAAAAAIbk/3nKUgZ-spyI/s1600/DSCN0597.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-hZLgUZ4aijk/TjAI9ooQYoI/AAAAAAAAIbk/3nKUgZ-spyI/s1600/DSCN0597.JPG


Ons verslag van dag tot dag 

Wandelen in Sassnitz 

Direct ten Noorden ligt een geweldig natuurgebied hoog op de krijtrotsen. Het is 
hier echt prachtig wandelen. 
 

 



Ons verslag van dag tot dag 

maandag 25 juli 2011 

Weg uit Sassnitz 

Maar eindelijk wordt het toch beter weer. Dat wil zeggen: de wind word minder. 
Dus kunnen we weer op pad.  

Lohme  

Vanuit Sassnitz vertrekken we naar Lohme, aan de noordkust van Rügen. Het is 
een klein tochtje, maar het gaat langzaam omdat er weinig wind staat. In ieder 
geval is het een leuk tochtje en de opstap naar de overtocht naar Denemarken. 
 

 
Het haventje van Lohme 

 
Het jachthaventje van Lohme ligt idyllisch onder aan de voet van een steile wand. 
Om in het dorp te komen moet je een trap van 214 treden omhoog. 
Er valt, los van wandelen langs de "Steilufer" verder weinig te beleven. En dat 
wandelen hadden we al uitgebreid vanuit Sassnitz gedaan.  

http://wisseling.blogspot.com/2011/07/weg-uit-sassnitz.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/07/lohme.html
http://4.bp.blogspot.com/-qaoh3wVHFJg/TjAK2nzPbPI/AAAAAAAAIb4/NSXbZRCVqro/s1600/DSCN0602.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-qaoh3wVHFJg/TjAK2nzPbPI/AAAAAAAAIb4/NSXbZRCVqro/s1600/DSCN0602.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-qaoh3wVHFJg/TjAK2nzPbPI/AAAAAAAAIb4/NSXbZRCVqro/s1600/DSCN0602.JPG


Ons verslag van dag tot dag 

dinsdag 26 juli 2011 

Denemarken - Klintholm  

Van het vele slechte weer worden we toch wat benauwd over onze terugtocht. 
Gaan we dat wel halen? Onzin natuurlijk, want we hebben tijd genoeg, maar het 
gevoel blijft knagen. Kortom, we gaan nu echt richting West. 
Om half acht in de ochtend gooien we in Lohme de tros los om naar Klintholm te 
varen. Dat is de meest nabije haven in Denemarken. Het is de hele dag zo goed 
als bladstil en de zee is blak. Geen zeilen dus.  
 

 
Halverwege de tocht gaat de Deense vlag omhoog. 

 
Na de hele dag motoren arriveren we om vier uur 's middags in Klintholm. Het is 
een leuk haventje in een vakantiedorp. En eindelijk is het eens zo mooi weer dat 
we gewoon buiten kunnen eten. 
We liggen afgemeerd naast de Nederlandse boot de "Arwen", van dezelfde 
jachtontwerper als de Wisseling. De Arwen reist verder naar Kopenhagen, wij 
gaan morgen verder richting West.  

woensdag 27 juli 2011 

Vordingborg  

De Arwen wil om half acht al varen. En omdat wij naast ze liggen, kan dat alleen 
als ook wij losmaken. Dus wij volgen hun plan volgen, wij vertrekken dus ook 
vroeg voor ons tochtje naar Vordingborg, de zuidelijkste haven van het eiland 
Seeland. 

http://wisseling.blogspot.com/2011/07/denemarken-klintholm.html
http://4.bp.blogspot.com/-CptLpmPuk3s/TjHGK4oJUDI/AAAAAAAAImI/tE0mbHp7DF8/s1600/DSCN0605.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-CptLpmPuk3s/TjHGK4oJUDI/AAAAAAAAImI/tE0mbHp7DF8/s1600/DSCN0605.JPG
http://wisseling.blogspot.com/2011/07/vordingborg.html


Ons verslag van dag tot dag 

Net na de middag arriveren wij in de jachthaven van Vordingborg. Dan blijkt dat 
"vroeg varen" ook een handige strategie is, want er is dan nog plek zat in de 
jachthavens. In de loop van de middag stroomt de haven vol met passanten. 
Maar wij hebben een goede plek! 
 
De jachthaven in Vordingborg is aangenaam. Met alle faciliteiten (wassen, 
inkopen, internet, etc.). En door het mooie weer, is het vervelende gevoel 
"komen we nog wel thuis" gelukkig weer verdwenen. Wij gaan dus plannen 
maken wat we hier verder kunnen gaan zien.  

donderdag 28 juli 2011 

Kopenhagen  

Ach, we zijn toch in de buurt, dus wij besluiten met de trein naar Kopenhagen te 
gaan. En om elf uur lopen we al rond in Kopenhagen. We lopen de hele oude 
binnenstad door en genieten van de sfeer: aangenaam en grootsteeds. Het is een 
prachtige stad.  
 
En foto's maken? Ach, alle plaatjes van Kopenhagen kennen jullie natuurlijk al. 
Maar één willen we jullie niet onthouden. 
 

 

 
Wat is in hemelsnaam een "pissoir"? 

 
Bij de kleine zeemeermin is het (uiteraard) een drukte van jewelste. Ook in de 
oude "Nyhavn" is het erg druk, maar wel heel gezellig.  
 

http://wisseling.blogspot.com/2011/07/kopenhagen.html
http://2.bp.blogspot.com/-IF9gbD7t12U/TjHISSKpCrI/AAAAAAAAImQ/dKOHnlfbekA/s1600/DSCN0607.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-IF9gbD7t12U/TjHISSKpCrI/AAAAAAAAImQ/dKOHnlfbekA/s1600/DSCN0607.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-IF9gbD7t12U/TjHISSKpCrI/AAAAAAAAImQ/dKOHnlfbekA/s1600/DSCN0607.JPG
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We lopen ook naar de Amalienborg, waar net de wisseling van de wacht is. En 
langs de kade bij de Amalienborg zien we zowaar de Arwen (zie Klintholm) liggen. 
Het is er druk en weinig gezellig liggen. Maar ze liggen wel hartje Kopenhagen. 

zondag 31 juli 2011 

naar Omø  

Na enkele dagen in Vordingborg, varen we naar Omø. Er is wéér geen wind, dus 
de tocht gaat weer op de motor. 
Omø blijkt een heel klein lieflijk eilandje. We maken er een fijne rondwandeling. 
 

 
 

http://wisseling.blogspot.com/2011/08/naar-om.html
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Overal zie je zwaluwen op Omø. Speciaal voor de zwaluwen hebben de vogelaars 
de ouderwetse stroomdraden laten hangen (of weer teruggeplaatst). Het levert 
een leuk plaatje op. 
 

 

maandag 1 augustus 2011 

Troense  

Vandaag varen we van Omø naar Troense. We gaan vroeg weg, om half acht. 
Dan zijn we tenminste ook weer vroeg in de haven en vinden we tenminste een 
plekje. Want het is hier heel erg druk in de jachthavens. 
 
Vanwege het vroege uur is het nog wat mistig en staat er aanvankelijk nauwelijks 
wind. Maar vanaf half negen kunnen we toch zeilen. Na een prachtige tocht 
tussen de eilanden door arriveren we rond tweeën in Troense. 
 
Troense heeft een schattig, klein jachthaventje. We manoeuvreren ons 
voorzichtig achteruit varend in de enig overgebleven vrije box. Het past maar 
nét.  
Het haventje is een typische clubhaven met een aardige, karakteristieke 
tachtigjarige havenmeester en veel mensen die even af-en-aan komen om wat 
aan hun boot te knutselen. 

http://wisseling.blogspot.com/2011/08/troense.html
http://2.bp.blogspot.com/-6gWcy5ww4yA/TjrMqIbJVfI/AAAAAAAAIws/GNsL_oAi3xk/s1600/DSCN0619.JPG
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De jachthaven van Troense 

 
En, behalve een clubhuis, is er in Troense zelfs een kruidentuintje voor de 
kokende zeilers. 
 

 
Krauter für Segler – Bitte Schön 

 



Ons verslag van dag tot dag 

dinsdag 2 augustus 2011 

Ærøskøbing (op het eiland Ærø)  

Vandaag gaat de reis verder naar Ærøskøbing. Het moet een schattig klein stadje 
zijn, en dat klopt wel. Allemaal straatjes met schattige gesausde vakwerk huisjes. 
Echte Deense kneuterigheid. 
 

 
 
Het is echt leuk, maar er valt verder weinig te beleven, Gelukkig is er wél een 
supermarkt, zodat we weer even lekker kunnen inslaan.  

woensdag 3 augustus 2011 

Lyø en Sønderborg  

Van Ærøskøbing varen we naar Lyø. "Daar moetje beslist heen!", hoorden we van 
iedereen. Dat is een geheel authentiek gebleven plaatsje op het gelijknamige 
eiland. "Zorg dat je er voor elf uur bent, anders heb je geen plek in de 
jachthaven." vertelde ze ons. Dus wij vertrekken om half acht (inmiddels gewone 
tijd voor ons). 
 

http://wisseling.blogspot.com/2011/08/rskbing-op-het-eiland-r.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/08/ly-en-snderborg.html
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Om elf uur liggen we in dan ook al in Lyø en we besluiten om in het dorp te gaan 
eten, in plaats van aan boord. We lopen de kilometer van het haventje naar het 
dorp. Maar het dorp blijkt dus echt authentiek gebleven. Geen toeristische 
uitspanning te vinden om een lekker hapje te eten. 
We lopen het dorpje rond, fotograferen de kerk en lopen maar weer terug naar 
de haven. 

 
 

 
 
Terug aan boord gaan we eerst maar eens lunchen. Dan kijken we elkaar aan. 
Wat zullen we de rest van de dag hier nog doen? We hebben alles gezien. 
Kortom, om half twee varen we weer. Zonder duidelijk plan een stuk naar het 
zuiden op weg naar Flensburg. 
Uiteindelijk varen we om half acht met een lopend windje de jachthaven van 
Sønderborg in. Sønderborg is een grote stad, dus dan gaan we morgen daar maar 
uit eten.  
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vrijdag 5 augustus 2011 

Flensburg  

Vandaag varen we vanaf Sønderborg verder de Flensburger Förde in, tot aan 
Flensburg. We zijn nu dus weer in Duitsland. 
In Flensburg lig je midden in de oude stad. De komende dagen gaan we het hier 
eens verkennen. 
 

 
 
Zaterdag lopen we uitgebreid door Flensburg. Het is weer een mooie oude 
handelsstad. Géén Hanzestad, maar van ná de Hanze. Wel met heel veel mooie 
oude straatjes. 
 

 

http://wisseling.blogspot.com/2011/08/flensburg.html
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Flensburg is ook de stad van de rum-import. Van de ooit ruim 200 rum-
importhuizen zijn er nu nog een paar over. We kopen een paar luxe flessen voor 
de thuisblijvers. En eentje voor aan boord. 
 

  
Rum-importhuis Johannsen 

http://4.bp.blogspot.com/--pdJoE9RLSI/Tj6YVTiGQDI/AAAAAAAAI0E/S0Qxz06eQts/s1600/DSCN0652.JPG
http://4.bp.blogspot.com/--pdJoE9RLSI/Tj6YVTiGQDI/AAAAAAAAI0E/S0Qxz06eQts/s1600/DSCN0652.JPG
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zondag 7 augustus 2011 

Niet de Schlei, maar weer Sønderborg 

Zondags gaan we weer varen, hoewel het weer twijfelachtig is. We willen naar de 
volgende förde: de Schlei. Die ligt weer een stukje zuidelijker.  
Maar al varend valt het weer echt tegen en we stoppen halverwege. En zo liggen 
we dan weer in Sønderborg.  

woensdag 10 augustus 2011 

Nog steeds Sønderborg  

We liggen al weer enkele dagen in Sønderborg met lelijk weer. Met naast ons 
een groep van negen Nederlands boten afgemeerd, die ook wachten op beter 
weer. Het is een groep Toerzeilers, dus wij hebben ook ons Toerzeilersvlaggetje 
maar weer in het want gehangen. 
Gisteren kwamen Fieke en Arian weer langs, op de terugweg van hun vakantie. 
Dat was weer een dagje extra gezelligheid aan boord. Vanochtend hebben we ze 
uitgezwaaid. Ze hebben 750 km voor de boeg en hopen vanavond thuis te zijn. 
Met de auto gaat dat wat sneller dan met de boot. 
 
En morgen belooft het beter weer te zijn en dan gaan we weer varen. Wij gaan 
dan op pad om vlot weer op de Duitse Wadden te komen. Dat is een flinke 
dagtocht naar het Kielerkanaal, een dagtocht door het Kielerkanaal en een 
dagtocht van Cuxhaven naar het eerste Waddeneiland. Als we dat in vier of vijf 
dagen kunnen doen zijn wij ruim tevreden. 
Van daar af kunnen we naar-huis-toe alles (eventueel) met kleine dagtochtjes 
varen. Dat geeft een rustig gevoel.  

vrijdag 12 augustus 2011 

Op pad naar het Kielerkanaal  

Na nóg een dag in Sønderborg met de hele dag regen, lijkt het vandaag toch wat 
beter. Het is droog; de buienradar ziet er goed uit. We gooien de tros los en we 
gaan op pad naar Kiel - Holtenau. 
Het wordt een lekkere zeiltocht van zo'n 40 mijl. Goede wind, kracht 4 tot 5, en 
flinke golven. We lopen een gemiddelde van 7 knopen. Niet slecht voor ons 
doen. 
Als Henriette binnen gaat zitten lunchen besluit ze toch al gauw om dat maar 
verder buiten te doen. Dat voelt even wat lekkerder met die golven. 
Aanvankelijk houden we het droog, maar in de middag begint het toch constant 
en akelig te miezeren. We besluiten dus om er om 16:00 uur mee te stoppen en 
af te meren in de gemeentehaven van Heikendorf. We zouden de ingang van de 
sluis kunnen zien, op twee mijl afstand. Maar met het beperkte zicht in de 
motregen lukt dat niet echt. 
Morgen lijkt het weer wat beter en gaan we op pad naar het Kielerkanaal. 

http://wisseling.blogspot.com/2011/08/snderborg.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/08/op-pad-naar-het-kielerkanaal.html
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zaterdag 13 augustus 2011 

Het Kielerkanaal op tot Rendsburg  

Vanochtend de wekker op zeven uur en om half acht varen. We willen snel aan 
onze tocht door het Kielerkanaal beginnen. We gaan vandaag tot Rendsburg. Dat 
is niet zo ver, maar we willen er bijtijds zijn zodat we boodschappen kunnen 
doen, tanken en gasflessen wisselen. 
Dat gasflessen wisselen is overal een probleem, want wij hebben Nederlandse en 
hier heb je -je raad het al- Duitse flessen. Alleen in deze jachthaven in Rendsburg 
is men niet eenkennig, het maakt ze niets uit. Wij hebben nu dus twee helemaal 
volle Nederlandse gasflessen. Voldoende tot half november! 
We hebben tijd voldoende om ook nog een stadswandeling te maken. Rendsburg 
is een mooi stadje, maar weinig levendig. Zelfs niet op zaterdagmiddag.  
Tot slot is er ook nog tijd om de was te toen. Kortom alles is weer klaar voor de 
grote tocht. 
 
Wim is flink aan het plannen geweest voor de tocht over de Elbe naar het Wad. 
Morgen om negen uur weg, dan zijn we om vier uur bij de sluis. Dan zijn we om 
vijf uur geschut en op de Elbe. En dan begint nét de stroom naar buiten te lopen. 
We zijn dan rond zeven uur in Cuxhaven. 
De volgende tocht van Cuxhaven naar het Wad is moeilijker plannen. We moeten 
met stroom mee vertrekken en met hoogwater de Harle bij Wangeooge op varen 
(bij laagwater is die te ondiep). Daarbij moet het géén (Noord-) Westen wind zijn. 
En niet te harde wind. De uitkomst van het gepuzzel is vooralsnog: dinsdag-
ochtend om 05:30 uur varen en rond 14:00 uur zijn we dan op de Wadden. Wie 
weet... 

zondag 15 augustus 2011 

Het Kielerkanaal naar Brunsbütel en naar Cuxhaven  

Vandaag varen we van Rendsburg naar Cuxhaven. Door het Kielerkanaal tot de 
sluis in Brunsbütel gaat alles redelijk goed. Weliswaar met miezerregen, maar 
niet te gek. Bij de sluis in Brunsbütel gaat het schutten super snel. Om drie uur al 
zijn we door de sluis. Tot zover alles mooi. 
Maar na de sluis gingen de hemelsluizen pas echt open en kwam het water bij 
bakken naar beneden. Het werd een natte tocht, drie uur lang over de Elbe met 
heel slecht zicht. Gelukkig werd het droog tegen de tijd dat we moesten afmeren 
in de jachthaven van Cuxhaven. Henriette stuurt meestal, en vooral als het 
regent (!). Dus die ging na aankomst eerst maar eens lekker onder een warme 
douche voordat we aan ons avondeten gingen. 

http://wisseling.blogspot.com/2011/08/het-kielerkanaal-op-tot-rendsburg.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/08/cuxhaven.html
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maandag 15 augustus 2011 

Cuxhaven  

Vandaag hebben we de stad Cuxhaven uitgebreid rondlopen. Het is weinig 
bijzonders. Daarvoor hoef je niet te stoppen in Cuxhaven. 
Terug in de haven bestuderen we de weerberichten uitgebreid. En we zijn niet de 
enigen. Het is een spannende oversteek richting Nederland. Dus alle schippers 
van Nederlandse schepen zijn hier de weerberichten aan het analyseren en 
uitgebreid met elkaar te overleggen.  
Maar als alles blijft zoals verwacht, dan vertrekken we morgenochtend om half 
zes naar Spiekeroog.  

dinsdag 16 augustus 2011 

Naar Spiekeroog  

Het is kwart voor vijf als de wekker afloopt. Vlug wassen en aankleden. De 
weersverwachting is nog steeds goed dus we kunnen vertrekken. 
Om tien over vijf gooien we de tros los en we zijn op pad. En we zijn niet alleen! 
Het is een armada van minstens dertig Nederlandse schepen, die het moment 
gebruiken om de grote oversteek richting huis te ondernemen.  
We gaan door de beruchte Duitse bocht. De meeste schepen hebben een diepe 
kiel varen noodgedwongen naar Norderney of verder. Dat is een flink eind. Wij 
hebben echter een "Waddenschip" en kunnen al snel achter de Duitse Wadden-
eilanden weer beschutting zoeken. Onze tocht kan dus korter zijn. Wij gaan naar 
Spiekeroog. 
 
Het is nog donker als we rond vijf uur vertrekken en we zien een prachtige 
zonsopgang op de Elbe. 
 

 
 
De tocht verloopt goed, hoewel de wind zó is dat we wel zeilen, maar de motor 
staat de hele tocht ook bij. Zo rond de middag lopen we het zeegat van 
Spiekeroog aan en om twee uur liggen we afgemeerd in de jachthaven. 
 
's Middags lopen we een rondje in het idyllische dorpje. We drinken thee (dat 
hoort zo in Oost Friesland) op een terrasje. En we gaan vooral vroeg naar bed, 
want het was een erg lange dag. 

http://wisseling.blogspot.com/2011/08/cuxhaven.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/08/spiekeroog.html
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donderdag 18 augustus 2011 

Langeoog  

Na gisteren een lekkere wandeling over het eiland Spiekeroog gemaakt te 
hebben, varen we vandaag een eiland verder.  
In Spiekeroog ligt de haven bij laagwater helemaal droog. Dus moeten we 
wachten tot het water terug is. Zo rond twaalf uur kunnen we varen. 
Met een matig windje dobberen we langzaam naar Langeoog. En... we kunnen de 
hele tocht zeilen. Rustig achter ons grote zeil, het "groene monster". Een fijne 
tocht. 
 
Rond drieën lopen we Langeoog binnen en worden door de havenmeester 
hartelijk ontvangen; we kennen hem van de heenreis en van QuickTide. Onder 
het genot van (alweer) een kopje thee praten we bij. De Duitse vertaling van 
QuickTide heeft hij klaar, dus die kan Wim meteen opnemen.  
's Avonds eten we in het restaurant op de dijk. 

vrijdag 19 augustus 2011 

Norderney  

Vandaag varen we verder door naar het Westen. Onder het eiland Baltrum door 
naar Norderney. Het is een wat harde Westen wind, dus moeten we weer de 
hele weg motoren. En wéér die vervelende regen. 
Het is half vijf als we de haven invaren. Er blijkt geen box meer vrij. Of we maar 
langs de kade wilden gaan liggen. Dan maar langs de kade. Met hoogwater is dat 
geen probleem, maar met laag water moet je 2,5 meter een ladder op om op de 
kade te komen. 
 
In de haven ontmoetten we Cees en Anneke van de Noordsvaarder. Die waren 
we twee weken geleden in Denemarken al varend tegengekomen. Even een 
drankje aan boord en meteen afgesproken om 's avonds naar het concert 
"Classic meets Pop" in het stadje te gaan. In de openlucht in het Kurpark. Een 
beetje "last night of de Proms". Weliswaar op z'n eilands, maar de sfeer was erg 
leuk.  
Terug aan boord, blijkt de pop-zangeres op onze buurboot te bivakkeren met 
man en kindertjes. Het blijft allemaal kleinschalig. 

zaterdag 20 augustus 2011 

Norderney  

Vandaag doen we boodschappen en maken we verdere plannen. Morgen staat 
er weer goede wind en willen we naar Borkum varen. De dag er na verlaten we 
Duitsland en varen we de Eems op. Mogelijk dat we op de Dollard gaan ankeren 
om te overnachten. De Dollard is het laatste grote stuk "niets" van Nederland. 
We willen het graag eens zien.  

http://wisseling.blogspot.com/2011/08/langeoog.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/08/norderney.html
http://www.anna-belle.de/PDF/Poster%20Norderney_lr.pdf
http://wisseling.blogspot.com/2011/08/norderney.html
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zondag 21 augustus 2011 

Borkum  

We vertrekken om twaalf uur uit Norderney richting Borkum. Een lekkere 
comfortabele tijd. Eerder kan namelijk niet, omdat er dan nog te weinig water 
staat om over de ondiepten te komen.  
De Noordsvaarder van Cees en Anneke was al ’s ochtends vroeg om zes uur 
vertrokken. Zij willen over zee in één keer door naar Lauwersoog en willen zoveel 
mogelijk stroom mee hebben en willen met hoogwater bij Lauwersoog 
binnenlopen. 
Na een tocht met weinig wind en steeds dreiging van onweer, arriveren wij om 
vier uur op Borkum. En tot onze verbazing ligt de Noordsvaarder daar ook. Ze 
waren naar Borkum uitgeweken voor de dreiging van heftig noodweer boven 
Nederland. We hebben ze aan boord te eten gehad. Heel gezellig. 

maandag 22 augustus 2011 

Delfzijl  

Ook vandaag vertrekken wij weer om twaalf uur, nu omdat we stroom mee 
willen hebben naar Delfzijl. De Noordsvaarder zet zijn tocht naar Lauwersoog 
voort en moet, jawel, wéér om zes uur varen (deze keer lukt dat wel, horen we 
later). 
Met ongeveer windstilte motoren wij langzaam naar Delfzijl. Nou ja, langzaam, 
we hebben twee knopen stroom mee, dus het schiet wel op. 
Uit nieuwsgierigheid varen we een ommetje om de zandplaat "Hond" en "Paap" 
heen door de "Bocht van Watum". Volgens het boekje zou er voldoende water 
moeten staan. En inderdaad, het lukt precies. En zo liggen we rond vier uur weer 
afgemeerd in Nederland.  

Terug in Nederland. Bijna thuis?  

Ja, vandaag zijn we weer terug in Nederland. De Duitse vlag is weer uit het want. 
En zijn we nu bijna thuis? 
Nee, we gaan nog niet naar huis. Eerst gaan we een paar dagen naar Groningen, 
daarna gaan we via het mooie Reitdiep naar de Lauwersmeer en weer het Wad 
op. Naar Schiermonnikoog, Ameland, Terschelling? Net hoe het uitkomt. Of nog 
wat op het IJsselmeer scharrelen. 
Half september hebben we een clubbijeenkomst op de Wadden. Daar willen we 
bij zijn. Daarna gaan we pas op huis aan. En zolang houden we dit weblog nog 
gewoon bij. 

woensdag 24 augustus 2011 

Groningen  

Na een dagje wassen en boodschappen doen in Delfzijl, gaan we op pad naar 
Groningen. We varen om tien uur de sluis van Delfzijl in en tuffen dan rustig over 
het Eemskanaal naar Groningen. Om half twee liggen we op onze vertrouwde 
plek in de Oosterhaven. 

http://wisseling.blogspot.com/2011/08/borkum.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/08/delfzijl.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/08/terug-in-nederland-bijna-thuis.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/08/groningen_25.html
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En in Groningen is het feest: het Noorderzon festival! De sfeer in het 
Noorderpark is ook geweldig, we zwerven er met plezier twee avonden rond. En 
we gaan er gezellig uit eten, tussen alle festivalgangers. 
We zien diverse uitvoeringen. Het toppertje was "Cantina": acrobatiek en muziek 
in een nostalgische vaudeville-sfeer. Video. Werkelijk fascinerend en erg mooi. 

vrijdag 26 augustus 2011 

Lauwersoog  

Vanuit Groningen - Oosterhaven vertrekt elke ochtend om negen uur een 
konvooi van zeiljachten om dwars door de stad te gaan, richting Westen naar het 
Lauwersmeer. We zijn vandaag met tien jachten. Meer dan tien bruggen moeten 
we na elkaar door, langs het Groninger museum, langs de "Kleine der A". Het is 
altijd een mooi tochtje.  
 

 
 

Daarna vaart het hele konvooi het Reitdiep af. Wij stoppen om twaalf uur om 
een uurtje te lunchen. Zo zijn we meteen het konvooi kwijt. Dat is toch rustiger 
varen. 
In de middag stoppen we weer een uurtje omdat er een onweer losbarst. Als het 
weer opgeklaard is, varen we verder. En zo belanden we pas om half zeven, maar 
wél droog, in de jachthaven Lauwersoog. 
In Lauwersoog liggen diverse bekenden van ons, dus we worden verwelkomd 
met "Hallo wereldreizigers". We praten even gezellig bij aan boord bij Hans en 
Annemarie.  

http://www.youtube.com/watch?v=0mQjrcjQm_o&feature=player_detailpage
http://wisseling.blogspot.com/2011/08/lauwersoog.html
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maandag 29 augustus 2011 

Regen en wind in Lauwersoog  

We liggen nog steeds in Lauwersoog met regen en harde wind. Eergisteren 
hebben we nog een mooie lange wandeling gemaakt, maar gisteren was en 
vandaag is het weer echt slecht. Dus we blijven gewoon thuis.  
"Thuis" wil zeggen, aan boord. We lezen, luisteren radio, borduren en puzzelen, 
Wim is bezig met het Duitse QuickTide. Want in de haven hier is echt helemaal 
niets te beleven. 
Morgen is het weer wat beter en gaan we door naar Dokkum. Daar kun je naast 
de supermarkt afmeren, dan is de inkoop ook weer geregeld. En dan door naar 
Leeuwarden. Daarna kijken we het weer aan om te beoordelen of we naar de 
Wadden varen of naar het IJsselmeer. We zien wel. 

dinsdag 30 augustus 2011 

Via Dokkum naar Leeuwarden  

Vandaag vertrekken we uit Lauwersoog om via de Dokkumer Ee naar 
Leeuwarden te varen. We vertrekken om 8:30 uur. Het weer blijft vervelend, 
maar de harde wind is er af. 
Voor Dokkum stoppen we bij de watersporthandel, waar je diesel kunt tanken. Er 
is "opheffingsuitverkoop", de zaak stopt. Eigenaars op pensioengerechtigde 
leeftijd, geen opvolger. Jammer, het was een prettige zaak. We nemen afscheid 
en varen verder. 
De C1000 langs het water is verplaatst, dat is nu een heel eind lopen. Dan maar 
het alternatief. We varen door naar de andere kant van Dokkum, daar ligt de 
Jumbo vlak bij het water. We laden de boot weer vol en varen verder de mooie 
Dokkummer Ee op. 

http://wisseling.blogspot.com/2011/08/regen-en-wind-in-lauwersoog.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/08/via-dokkum-naar-leeuwarden.html
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Rond vier uur stoppen we vlak bij Leeuwarden in een boerensloot, die het 
"Miedumer diep" heet. We liggen hier heerlijk rustig in het niets. Morgen is er 
weer een dag. 
 

 
De Wisseling in het Miedumer Diep 

woensdag 31 augustus 2011 

Harlingen  

Om half negen maken we in het weiland de tros los en varen we verder naar 
Leeuwarden, waar om negen uur de bruggen beginnen te draaien. Om tien uur 
zijn we door Leeuwarden en gaan we het Van Harinxmakanaal op naar Harlingen.  
Rond enen zijn we in Harlingen, maar we kunnen de haven nog niet in. Vanwege 
het erg hoge water blijft de sluisdeur tot kwart over een gesloten. 
Wanneer de deur open gaat, varen we de Noorderhaven in en kunnen we lekker 
rustig lunchen. Daarna is Chiel de Zeeuw aan boord en we nemen onze Oostzee 
reis met hem door. Ook de diverse onderhoudspunten van de boot, nu na vijf 
seizoenen, worden doorgesproken. 
En morgen is het eindelijk weer mooi weer (hoewel... wéér geen wind). Dus het 
plan is naar Ameland te varen.  

http://wisseling.blogspot.com/2011/08/harlingen.html
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donderdag 1 september 2011 

Ameland  

Vandaag varen we naar Ameland. Via een voor ons nieuwe route: het Kimstergat. 
Deze route is in mei door Rijkswaterstaat verlegd en is nu aanmerkelijk dieper, 
zodat wij er nu ook overheen kunnen. We vertrekken even na elf uur uit 
Harlingen en zijn al om vier uur in Ameland. Dat duurde in mei nog twee en half 
uur langer. 
Op Ameland lopen we het gezellige dorp weer eens door. 's Avonds is het ook 
gezellig omdat Victoire-kennissen, Willem en Astrid, hier ook liggen en we een 
avondje bijpraten.  
Ons plan is een dagje te fietsen op Ameland, dan de overtocht naar Terschelling 
en daar een dagje blijven. Daarna zien we wel verder. 

vrijdag 2 september 2011 

Terschelling  

En, ja hoor, er is weer lelijk weer op komst, komende week. Dus wij gooien ons 
plan om. Wij gaan vandaag al op pad naar Terschelling. Vandaar kunnen we snel 
op het IJsselmeer zijn, als dat nodig is. 
Maar het is nu nog mooi, en we vertrekken rond half elf en varen naar het zeegat 
tussen Ameland en Terschelling. Van daar kun je door de Blauwe Balg (met 100% 
zeehondgarantie) en kom je in het Oosterom, dat onder Terschelling doorloopt. 
Er stond weinig wind dus het zeilen ging pas goed toen we in het Oosterom 
stroom mee kregen. 
In de loop van de middag lopen we Terschelling binnen. De haven is (voor 
Terschellingse begrippen) uitzonderlijk rustig. En ook hier treffen we weer 
bekenden. En we waren ook vroeg genoeg om nog even een loopje door het 
dorp te doen. Altijd weer leuk vertrouwd.  

zaterdag 3 september 2011 

Enkhuizen  

Vandaag is er weinig wind, morgen een regendag en daarna enige dagen harde 
wind. Met enige teleurstelling, verlaten we de Waddeneilanden en varen we 
naar Enkhuizen. Daar kunnen we rustig en beschut liggen de komende dagen. 
Om tien uur vertrekken we, dan staat er nét voldoende water in het Schuitengat 
om er doorheen te kunnen met onze diepgang. Daarna hebben we ongeveer de 
hele tocht stroom mee. Door de Vliestroom, het Inschot, het Zuidoostrak naar de 
sluis van Kornwerderzand. In een drie kwartier zijn we geschut en zijn we op het 
IJsselmeer.  
Omdat we geen zin hebben morgen in de regen te varen, zetten we in één keer 
door naar Enkhuizen. Een saaie tocht, die we helemaal moeten motoren. Vier 
uur lang. Al varend nemen zowel Wim als Henriette de tijd om eens rustig te 
douchen. Zelfs dat kan al varend. 

http://wisseling.blogspot.com/2011/09/ameland.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/09/terschelling.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/09/enkhuizen.html
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Om half zeven komen we aan in Enkhuizen. En omdat Henriette al een 
ovenschotel had voorbereid én om zes uur al in de oven had gezet, schuiven we 
meteen aan tafel voor het warm eten. 
s Avonds wandelen we de haven eens rond, de regen voor morgen lijkt beperkt 
te blijven. Wat zullen we doen? We stellen de besluitvorming uit tot morgen.  

zondag 4 september 2011 

Weekje rust  

Het weer is vandaag redelijk; de regen blijft beperkt. Maar de rest van de week is 
harde wind voorspeld, zeker op de Wadden. Wij besluiten deze week rustig in 
Enkhuizen te blijven liggen.  

dinsdag 6 september 2011 

Regen en wind in Enkhuizen 

We zijn niets voor niets in Enkhuizen blijven liggen. Voor de Wadden staat een 
waarschuwing uit voor windkracht 9. Hier in Enkhuizen regent en waait het ook, 
maar het levert ook mooie plaatjes op. 
 
 

 
Dubbele regenboog boven Enkhuizen 

http://wisseling.blogspot.com/2011/09/weekje-rust.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/09/regen-en-wind.html
http://4.bp.blogspot.com/-i_uC2Rfqtz0/TmYSg1nkB_I/AAAAAAAAJNs/K7Y5JREHa_c/s1600/DSCN0705.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-i_uC2Rfqtz0/TmYSg1nkB_I/AAAAAAAAJNs/K7Y5JREHa_c/s1600/DSCN0705.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-i_uC2Rfqtz0/TmYSg1nkB_I/AAAAAAAAJNs/K7Y5JREHa_c/s1600/DSCN0705.JPG
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vrijdag 9 september 2011 

Hindeloopen  

We hebben bijna een week in Enkhuizen gelegen met regen en harde wind.  
Woensdag klopte opeens Annet en Frans op de boot. Die hadden we op het 
eiland Rügen getroffen. Ze wonen in Enkhuizen, dus 's avonds gaan we daar 
koffie drinken. Heel gezellig. 
En gisteren klopte zeilvriend Jugo op de boot. Die woont ook in Enkhuizen. Dus 
gisteravond was ook weer een avond gezelligheid. 
 
Vandaag lijkt het lelijke weer even voorbij, dus we gaan eindelijk weer varen. We 
vertrekken rond twaalf uur uit Enkhuizen en varen het Krabbersgat uit, richting 
Friesland. Het waait niet erg hard, maar we kunnen zeilen. Langzaam gaat het 
richting Hindeloopen. 
 
Onderweg komen we, al varend, Jan en Jeltje van de Bollejan nog tegen. Dat zijn 
clubgenoten, die we ook al op de Oostzee hadden gezien. We spreken af elkaar 
morgen op te zoeken om een clubbijeenkomst voor te bereiden. Dan varen we 
verder. 
Als we in Hindeloopen komen, blijkt het oude rustieke haventje vol met 
platbodems te liggen en wij moeten helaas uitwijken naar de moderne 
jachthaven. En inmiddels is het alweer regenachtig. Het zit niet echt mee.  

zaterdag 10 september 2011 

Lemmer  

Het is zowaar mooi weer. En omdat we zondag in Lemmer moeten zijn, 
vertrekken we alvast die kant op. We maken een zalige zeiltocht vanaf 
Hindeloopen onder de Friese kust door naar Lemmer. 
Als we aan het eind van de middag afmeren, wordt het weer steeds dreigender. 
Maar daar blijft het gelukkig bij.  
's Avonds maken we een wandeling door het stadje. In het kader van de 
"nazomerdagen" ligt het dorp vol met oude sleepboten en is het er erg gezellig. 
Om negen uur komen Jan en Jeltje nog langs om het droogvalweekend dat we 
volgende week gaan houden, door te spreken. Er hebben zich 13 boten 
aangemeld. Dus als het weer meewerkt, wordt dat heel gezellig.  

zondag 11 september 2011 

Naar Annette en Gerrie  

Annette, een oud-collega van Henriette, viert in Lemmer vakantie; en wel in het 
chalet van Gerrie, ook oud-collega. Na de middag varen we er naar toe. We 
kunnen voor het chalet van Gerrie afmeren. 
Het is, sinds het afscheid van Henriette's werk, voor het eerst dat ze deze directe 
collega's weer ziet. De ontvangst is dan ook enthousiast. We eten samen. En we 
maken plannen voor morgen. Als het niet al te gek waait, gaan we met Annette 
varen (Gerrie is inmiddels terug naar huis, want haar werk roept weer).  

http://wisseling.blogspot.com/2011/09/hindeloopen.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/09/lemmer.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/09/naar-annet-en-gerrie.html
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maandag 12 september 2011 

Autotochtje Friesland  

Het waait weer fiks vandaag; we zien 30 knopen op de windmeter. Nu we toch 
bij Annette zijn, besluiten we met Annette samen maar een autotochtje te 
maken. We rijden naar Sloten, Hindeloopen (schaatsmuseum) en Workum (Jopie 
Huismanmuseum). Zo wordt het toch nog een fijne dag. 
 

 
Sloten 

dinsdag 13 september 2011 

Heeg  

Vandaag vertrekken we uit Lemmer. Annette zwaait ons uit en wij varen door het 
Prinses Margrietkanaal en de Jeltesloot naar Heeg. Het waait stevig en het is niet 
prettig varen. 
In Heeg komt Lieuwe aan boord om een kleine lekkage te verhelpen aan een 
patrijspoort. De patrijspoort wordt losgehaald en weer zorgvuldig afgekit. 
Probleem verholpen.  

http://wisseling.blogspot.com/2011/09/autotochtje-friesland.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/09/heeg.html
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woensdag 14 september 2011 

Meer Heeg  

Het waait nog steeds stevig en we hebben geen haast, dus we blijven gewoon 
liggen in Heeg. 
In de loop van de middag meren diverse boten af, die allemaal wel een handje 
kunnen gebruiken. Het is namelijk "hoger wal" en dat is moeilijk afmeren. En niet 
iedereen is -op z'n zachts gezegd- even bedreven. De laatste boot verliest zelfs 
een bemanningslid, die we weer uit het water moeten vissen. En zo hebben we 
nog een "redding" kunnen uitvoeren.  

donderdag 15 september 2011 

Naar Makkum  

Het is weer mooi weer. We gaan op pad naar Makkum, waar vrijdag alle 
deelnemers van het droogvalweekend van de Noordkaperclub verzamelen. 

vrijdag 16 september 2011 

Bijeenkomst van Noordkapers  

In de loop van de middag arriveren tien schepen en de gezelligheid begint. 
Henriette heeft de boodschappen gedaan voor een drankje en een hapje in de 
haven. Dus er is meer dan voldoende. En de tongen komen goed los. Er worden 
plannen gemaakt en de slechte weersverwachtingen worden besproken. We 
besluiten het definitieve plan zaterdagochtend pas te maken. Daarna gaan we uit 
eten met elkaar. 

 

zaterdag 17 september 2011 

Naar Harlingen 

Zaterdag is de verwachting nog steeds: stevige wind, en in de middag ook nog 
met fikse buien. We besluiten niet te gaan droogvallen, maar we maken een 
tocht over de Wadden naar Harlingen en hopen vóór de buien binnen te zijn. De 
laatste lukt niet helemaal, helaas. 
 

http://wisseling.blogspot.com/2011/09/meer-heeg.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/09/naar-makkum.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/09/bijeenkomst-van-noordkapers.html
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In de haven van Harlingen liggen we allemaal naast elkaar. Henriette besluit te 
gaan koken voor de achttien aanwezige mensen. Tijdens het eten zijn we 
verdeeld over twee boten, want meer dan tien man per boot lukt toch niet goed. 
Maar de gezelligheid is er niet minder om. We hebben een zeer geslaagde 
bijeenkomst.  
 

 

zondag 18 september 2011 

Op weg naar huis  

Met de clubbijeenkomst van dit weekend, zit het er op voor ons. We gaan nu 
echt naar huis. 
Om tien uur vertrekken we uit Harlingen en varen met z’n allen naar de sluis bij 
Kornwerderzand (afsluitdijk). We worden redelijk vlot geschut en om half een 
varen we op het IJsselmeer en iedereen gaat zijns weegs. Wij varen richting Zuid.  
Het is geen prettig weer. Het is koud en dreigend en de wind zit precies in de 
verkeerde hoek. Dus is het geen zeilen. Om toch voldoende vooruit te komen 
wordt er maar weer gemotord.  
Tegen vijf uur lopen we Enkhuizen aan. De bui die er aankomt, waait gelukkig nét 
aan ons voorbij, zodat we het toch nog droog houden.  

maandag 19 september 2011 

Terug in Weesp  

Vandaag varen we van Enkhuizen terug naar Weesp. Het is mooi zeilweer; we 
maken om 9:00 uur los en varen naar de sluis. Om 10:00 zijn we "onder zeil" op 
het Markermeer en varen we naar Muiden. Het is niet helemaal bezeild en we 
moeten een paar slagen maken. Maar zo rond half vier lopen we Muiden binnen. 
 

http://wisseling.blogspot.com/2011/09/op-weg-naar-naar-huis.html
http://wisseling.blogspot.com/2011/09/weesp.html
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In Muiden tanken we diesel (de tank vol voor de winter) en gaan we door de sluis 
naar binnen, de Vecht op. We meren af bij een grote klipper om te wachten op 
de brug over de A1 die pas om 19:30 uur draait. Enthousiast worden we 
verwelkomd door Shagur –zoon van de schipper-, een jongen van tien, die ons op 
de heenweg ook al uitzwaaide. Het is ons eerste contact met "thuis". 
 

 
 
Nadat de brug voor ons heeft gedraaid varen we tot de grens van Weesp. Hier 
meren af aan steiger in de Vecht. Het is al te laat om nog door Weesp heen te 
kunnen. Dat doen we morgen.  

dinsdag 20 september 2011 

Thuis!!!  

Vanaf ons rustige plekje in de Vecht vertrekken we om negen uur richting 
Weesp. De spoorbrug draait om half tien en we zijn mooi op tijd. 
 

 
 

http://wisseling.blogspot.com/2011/09/thuis.html
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Daarna varen we het stadje door naar ons huis in Aquamarin. We gaan weer voor 
anker bij ons terras. De buren staan ons op het terras te verwelkomen. Een echt 
fijne ontvangst. 
 

 
 
Aarzelend lopen we het huis in. Kijken naar de stapel post, schakelen de stroom 
weer in, etc.. 
Het is, na die maanden, wel even wennen zijn. Maar we kijken terug op een 
fantastische reis.  


