Reisverslag Denemarken 2014

Reisverslag Denemar ken 2014.
Met de Sportsman/vr “Deksels”.
De voorbereiding;
Weinig voorberei ding dit jaar. We kijken op buienradar (weer lijkt goed) en
maken (zondag 6 juli) de keuze om weer naar Denemarken te gaan.
Denkend aan Denemarken schiet ons dit te binnen:
Een land van rust en ruimte, fjor den, eilanden, tuimelaars, lieflijke huisjes met
rieten daken, Deense vlaggen, stokrozen, mooie wandelpaden,
bbq op de haven. Net wat we leuk vinden. Dus we gaan !.
Door de drukt e van oa het 40 jarig jubileum van de werf, hebben we nog niet
gevaren met “Deksels”dit jaar. Dus… boot schoonmaken, boodschappen halen en
spullen pakken als;
-ons reisverslag Denemarken 2010
-zeekaarten
-navionx kaartje voor de plotter
-belangrijke document en map (persoonlijke-, scheeps-,auto- en trailerpapieren)
-reserve onder delen
Ons vaargebied;
Dit jaar is ons vaargebied de Kleine Belt.
Een geweldig gebied, veel eilandjes en mooie fjor den, maar vooral omdat we de
hele vakantie schitterend war m weer hebben gehad.
Af en toe har de wind en regen, maar dat vergeet je al snel.

Dinsdag 8 juli; (Sneek/ Duitsland)
Als dan eindelijk alles af is, gaat het avontuur dan eeeeeeeeeindelijk beginnen.
Om 17.00 uur rijden we “Deksels” uit de garage, zetten nog even de banden van
auto en trailer op spanning.
Om 18.30 uur is het dan zo ver dat we het terrein afrijden in korte broek.
Plan; Joure, Nieuwe Schans, Bremen, Hamburg, Flensburg op naar Aabenraa.
Bij Joure maken we even een kleine eetstop en na een tankstop zijn we om 20.30
uur bij de gr ens Nederland/Duitsland.
We voelen ons gelijk al weer een met de vrachtwagens, ze knipperen o.a. met de
lichten als we invoegen en op parkeerplaatsen staan we naast ze.
Onderweg in Duitsland hebben we super mazzel, daar is net de WK
voetbalwedstrijd Duitsland – Brazilië aan de gang.
Omdat het zo’n spannende wedstrijd is op de radio, stoppen we even bij een
restaurant voor een blik op de tv en drinken even een kop koffie.
Uit eindelijk werd het 7-1 voor Duitsland. De reis verloopt vlot met af en toe een
buitje. Om 23.50 uur rijden we de Elbe tunnel in.
Woensdag 9 juli; (Duitsland/ Aabenraa)
Bij restaurant Huttenerberg gaan we even onder het deksel lang uit. Om 7.15 uur
zijn we bij de gr ens Duitsland/Denemarken en is het al 20 graden.
De Deense vlaggen steken net uit boven de glooiende gouden koren velden.
Zou hier boer Johan, van het tv programma “Boer zoekt vrouw” wonen ?
We tanken de boot even vol diesel bij de pomp aan de weg en staan om 8 uur bij
de Sejlclub in Aabenraa, waar het havenkantoor net open gaat.
Deze keer hebben we niks afgesproken op de haven en hebben de pech, de
havenmeester van de kraan heeft vakantie !

Die man heeft toch bijna het hele jaar vakantie ?.
Watersport seizoen is maar kort hier (mei-sept).
Maar we kregen de sleutel en bedienen zelf de kraan. Het scheelde ook
behoorlijk in de kosten.
O ja, hoe was het ook weer;
-rood bor dje in de box, niet aanleggen, groen wel.
-achterste lijnen kruislings in de box om rustiger te liggen.
-in het havenkantoor halen we het gids met alle havens met belangrijke gegevens
Sejlerens Marina gui de 2014.
-s’ morgens vroeg waait het minder.
-hier zijn de mensen vroeg op en gaan op tijd naar bed.
-mensen begroet je met “Hai !”.
We passen ons weer zoveel mogelijk aan het land.
Net als we “Deksels” hebben laten drijven, gaat het behoorlijk te keer, dikke
regen en onweersbuien trekken over het Aabenraa fjor d.
We stuiteren allebei onder het deksel en zitten bijna klem tussen alle spullen,
die we nog net droog in de boot hebben gelegd.
Als alles weer even lekker opgefrist is, ruimen we de boot in, laden water en
zetten de auto en trailer op de plek en maken het Deense vlagje weer aan het
geusje. Zo we zijn er weer !.
We zetten de gaskraan open en maken een kop koffie. Als we om ons heen kijken
is er sinds 4 jaar niet veel veranderd.
Wel is er een nieuwe boulevar d (bijna af) van de stad naar het strand naast de
haven gekomen.
Inmi ddels is het 28 graden en moeten we nog even wennen. O mdat we ook geld
moeten wisselen (koers; E 1.00 is DK 7.25) gaan we even in de stad kijken.
Op het terras is het heerlijk vertoeven met een lekker koel drankje.

‘s avonds kijken we WK voetbal in het lesgebouw van de zeilclub met 2 Noren die
ook voor Nederland zijn. Argentinië heeft gewonnen met 1 doelpunt voor.
We gooien de oranje spullen maar gelijk onder in de luiken. En vielen om kwart
over 1 bekaf in slaap.
Donder dag 10 juli; (Aabenraa/ baai Mjels Vig)
Vanmorgen al weer op tijd wakker, ont bijten, oprui men en het deksel naar
beneden, we gaan !. Snel doe ik mijn horloge af, die hebben we voorlopig niet
nodig, ik heb vakantie !
Rustig varen we de haven uit, en dan gaat even flink het gas er op. Zo, alles ligt
weer goed op de plek onderdeks.
Als we willen zwemmen is de aansluiting van de douche kraan weg (zat toch in het
dashboardkastje?).
Nou dat zoute zeewater plakt lekker , dus spoelen we ons af met een pannetje en
een emmer water.

Helaas zijn er veel kwallen. Ze zijn niet gevaarlijk, alleen de rode prikken.
Maar het voelt niet echt lekker aan.
Omdat het inmiddels windkracht 5 is, varen we een stukje terug uit het
Sonderborg fjor d naar Mjels Vig, waar we 4 jaar terug ook gelegen hebben.

In het fjord is het lekker gezellig druk waar we voor anker gaan.
Vrijdag 11 juli; (baai Mjels Vig/ Sonder borg)
Ons tempo zakt al wat meer in de vakantie modus. Lekker rustig aan dus.
Tjerk heeft net een kwal door het toilet gespoeld.
We varen de baai uit om lekker te zwemmen en het is weer 30 graden. ‘s avonds
varen we naar Sonder borg.
Bij de brug aan de kade hebben we een mooi plekje en lopen even de stad in waar
overal “utsalg”(opruiming) is.
Vanavond is er “ringriderfesten”. Het lijkt wel Sneek, waar ook ringrijden is.
Alleen wor d er in Sneek met een sjees gereden en in Sonder borg met paar den.
Bij het slot aan de haven is het festijn aan de gang en laten komt de optocht met
paar den en schotse muziek bij ons langs.
Gezellige vrolijke boel sluiten we af met een heerlijk ijsje. Bij het strand zien we
de onder gaande zon, waar een stel pubers op het strand een vuurtje stoken.
Zaterdag 12 juli;(Sonder borg/ baai Hruphav)
Omdat we nu toch in de grot e stad zijn, gaan we even op zoek naar een
aansluitingssetje voor onze douche.
Die hebben ze alleen in het tuincentrum wat ver buiten de stad ligt, we hebben
gelijk onze wandeling voor vandaag gehad.

We liepen ook nog even langs het Ringrijders museum, mooi monumentaal pandje.
Maar met dik 30 graden is het geen pr etje, terug krijgen we een lift van een
vriendelijke Deense dame die in de buurt van de haven moet zijn.
Wat een mazzel, ook past de slang en kunnen we weer douchen.
In de stad is het een drukte van belang met de ringrijders feesten. Overal
muziek en gezellige volle terrassen.
De warmte blijft lekker hangen in de stad en we hebben het war m, dus zoeken
we de zee maar weer op.
We varen naar Hruphav waar we in de baai in de bocht gaan liggen. Een
watervliegtuigje scheurt vlak over ons heen en een visser legt vlak achter ons
een net uit.

Na 22.00 uur kun je niet meer lezen en als je het licht aan doet komen de
muggen.
Onder het deksel is het nog steeds war m, dus doen we het muggengor dijn er
voor en laten we lekker alles open staan.
Zondag 13 juli; (baai Hruphav/ Aeroskobing)
Vanmorgen om 4 uur ging het behoorlijk schommelen, het leek wel of we net in
een ver keer de draaiing van de wind, en stroming lagen.
Na een uur zijn we het zat. Dus een plens water in gezicht en varen we door naar
onze volgende bestemming het eiland Aer o.
Ons plan was Marstal, maar de wind was niet gunstig. Dus varen we niet onder
het eiland, maar boven het eiland langs naar de baai bij Soby.
Na 3 kwartier hard varen, hebben we de watergolven weer goed strak in het
haar. Daar stappen we eerst weer in bed en slapen even ver der. Het regent een
beetje, heerlijk !.
Tjerk kijkt even in de pompenkast of alles goed staat en wat vind hij…….. ?. Ja
hoor, de aansluiting van de doucheslang, waar we gisteren zo lang voor war m
gelopen hebben.
Na het eten van een soepje, varen we naar Aeroskobing. Bij de haven zien we de
leuke, in Scandinavische gekleur de, badhuisjes al weer op de landtong staan. Met
uitzicht over het fjord. Daar moet en ook we echt weer even heen.
Aeroskobing was vroeger een welvarend plaatsje, waar veel handel via zee
gedreven wer d. Veel oude huizen zijn nog vanuit de middeleeuwen staan er nog.
Ook zie je bij de bouw van de huizen de invloeden van de verschillende
overheersers. Het heeft een hele tijd bij Schleswig Holstein gehoor d.

Maar wat is het toch een heel leuk kneuterig stadje, met vrolijke kleine
gekleurde huisjes en stokrozen en met de oude (en nieuwe) haven.
De nodige foto’s worden weer gemaakt, met misschien wel dezelfde foto’s als de
vorige keer. In een cafeetje aan de haven drinken we ,als het regent, een kop
koffie.

Er ligt oa een tjalk uit Lemmer in de oude haven en er staat een vistent die
heerlijke hapjes heeft. Als we een eindje ver der zijn, ontmoet en we mensen uit
IJsland. Die zijn nog eens ver van huis.
De voorspelling voor morgen is, de hele dag regen en har de wind (6-7), dus doen
we de tent er maar even op. Zo hebben we veel meer leefrui mte.

Maandag 14 juli;(Aeroskobing/ Aeroskobing)
Vanmorgen regen en har de wind. Tjerk is lekker wat aan het klooien in de
machine kamer. ’s Middags was het een gezellige drukt e in het stadje, ze waren
bij het schoolplein aan het salsa dansen in de zon.
Bij de leuke gekleur de badhuisjes moest ik weer even kijken het is daar zo
fotogeniek.

Na ander half uur te hebben gelopen, stond er een lekker glas witte wijn klaar en
hebben we de bbq aangestoken op de haven, waar het weer een gezellige drukte
was. Op deze manier heb je snel contact met anderen en kregen we weer de
nodige kijkers aan boor d.
Als enige licht blauwe boot met Nederlandse vlag vallen we wel op tussen al die
witte (zeil)boten (zeker 80 %).
Zo is de eerste vraag altijd; “Komen jullie helemaal uit Nederland ?”( Ja, wij
komen helemaal uit Nederland !), en kijken dan zo van die durven.
“Hoe lang hebben jullie er over gedaan ?”( Nou, 7.50 uur !), je ziet ze denken, dat
kan nooit. Dan vertellen we ze hoe we zijn gekomen.
De andere veel gestelde vraag is ; “Is de boot van staal en het dek van hout ?”.
(Nee, de boot is van aluminium en het dek van flexiteak). Ze kloppen er op en
vinden het allemachtig prachtig.
“Slapen jullie onder dat dekje ?” (Ja, we hebben een toilet, keuken een
wijnkelder en slapen onder het dekje wat op en neer kan.) Zo,zo…!. Hoe kan dat
nou ?.
Als we in een haven komen waar mensen ons eer der hebben gezien, zien we (aan
de handen, op en neer) dat ze het over onze boot (hefdak) hebben.
Daarna krijgen ze een rondleiding en gaan ze met een SK journaal de deur weer
uit. Wie weet …. !.

Dinsdag 15 juli;(Aeroskobing/ Marstal)
Het eerste avontuur hebben we er al weer op zitten als we naar Marstal varen.
Omdat er gisteren veel wind stond en we het rustig aan willen doen, nemen we de
(ondiepe) binnen door route. Het zou daar 1.5 m. diep zijn, maar door de golven
en laag water was het water aardig weg. Het ging leuk en genoten van het weer
en zo dobberende ver der,tot dat we op een kri b zaten. Gelukkig konden we via de
plotter precies zo achteruit varen als we waren aan gekomen.

Nog even lekker even zwemmen (tussen de kwallen) voor we naar de stad gaan.
Marstal is een lang gerekt stadje aan het zuidelijkste puntje van het eiland
Aero. Het is gezellig druk in de haven. Vlakbij ons is een studenten groep en
hebben net 700 blikjes bier versleept. Acht er ons liggen 2 Duitse juppen. Naast
ons een klein zeilbootje met kleine kinderen. Bij de bbq plek is het ook druk.
Onze Deense buren hebben op de picknicktafel een plastic kleedje, een mand en
een 3 liter pak wijn. Dit is echt Deens, wij moeten toch nog wel even zo’n kleedje
scoren, om er helemaal bij te horen. Met het Deense stel zitten we tijden
gezellig te praten (met handen- en voetenwerk).
Woensdag 16 juli;(Marstal/ fjord Lindelse nor)
Weer wandelen we (1.5 uur) oa. naar de gekleur de badhuisjes, maar nu van
Marstal. We constateren dat deze lang niet zo leuk en mooi onder houden zijn als
die van Aeroskobing.

Omdat de haven van eiland Stryno vol ligt. Gaan we naar het eiland Langeland en
gaan we in het Lindelse nor fjord liggen. In de baai ligt een soort viking schip
waarop een stel studenten zitten en slapen op een klein eilandje.
Donder dag 17 juli;(Fjord Lindelse nor/ Hjorto)
In de verte is de boer al vroeg aan het maaien, het stuift lekker.
Zou dit boer Johan zijn ?. Het weer blijft lekker war m, rond de 25 graden.
We varen het fjor d uit, boven het eiland Stryno gaan we even zwemmen zonder
kwallen .
Voor we naar het eilandje Birkhol m gaan, bedachten we ineens dat we toch wel
even boodschappen moesten doen. Dus varen we naar het eiland Aero, waar in
Aeroskobing een super markt aan de haven is. Het eiland Birkholm en Drejo zijn
ook vol (schepen lagen zelfs buiten de haven). Als we weg willen varen geven we

nog even een SK journaal aan een stel die ons aan alle kanten op de foto zetten .
Wie weet ?.

Door naar het eiland Hjorto, mooi klein haventje waar we met nog een stuk of 5
bot en liggen. Het is hier lekker rustig, omdat er geen water en stroom te krijgen
is. Dat hebben we nu net niet nodig. Ook is er geen havenmeester en moet je zelf
je Deense kronen in een envelop doen in de bus.

Aan de steiger hebben we een mooie plek. Even later zitten we gezellig met de
bur en op de steiger te babbelen. Ze hebben een zeer smalle zeilboot en huizen
daar met 4 kleine kinderen in.
We besluiten dan om de bbq aan te steken op de steiger, de rekjes van het
gasfornuis er onder gaat prima.
Lekker stukjes zalm en aardappel in folie met knoflook, ui en kruiderij en een
bak salade en een wijntje, heerlijk weer wat wil je nog meer.
De zwaluwtjes vliegen onder de steiger door, af en toe zelfs even bukken.
Na het eten moeten we de boot weer showen aan de (hele) haven.
We lopen het hele eiland (35 min.) even over en dan is er al weer een dag voor bij,
veel te snel.

Vrijdag 18 juli;(Hjorto/ Svendborg)
Vanmorgen was het weer lekker war m en varen dan ook gelijk de haven uit op
zoek naar verkoeling. Bij het eiland Drejo liggen we nog een tijd voor anker en
hebben het er nog even dat we wel een hele luie vakantie hebben. Even
overwegen we nog het hele eiland Fyn om te gaan varen, maar doen het lekker
niet. Weer van alles moeten, dat is nu net waar we geen zin in hebben.
Ook gaat de wind aantrekken, dus we doen het lekker niet !. Het is hier op de
kleine belt ook heerlijk vertoeven.
Zwemmen, zonnen, lezen, sudocu’s maken turen door de verrekijker naar al die
schepen vanuit Denemarken, Duitsland, Noorwegen, Zweden, Engeland,
Nederland enz.is ook lekker.
Aan het einde van de mi ddag varen we naar Svendborg. Ook daar is het weer een
volle boel, maar zo’n boot pruts je er vaak nog wel bij in.

Als we de haven zien, komen de herinneringen van 4 jaar geleden weer naar
boven. Bij de eerste de beste winkeltje kopen we een echt Deens picknick
kleedje.

Ja, we horen er nu helemaal bij met ons Deense kleedje, mandje en een pak 3
liter wijn voor de bbq.

Bij het vistentje op de wal gaan we (uit) eten, heerlijke kreeft, garnalen, zal m en
krab met salade. Aan een picknicktafel eten we het op, naast ons zit een gezellig
Deens stel die ons het nodige vertellen over de omgeving enz.
Ook komen we op de steiger onze oude bekenden tegen, waar we ook al eens mee
hebben gegeten. Ze herkenden ons gelijk en vertelden hun bur en gelijk weer
over ons dekseltje.
Zaterdag 19 juli;(Svendborg/ Avernako)
De eerste schepen varen al vroeg (5.30 uur) weg. Wakker wor den met de zon in
je gezicht en gesnurk van Tjerk, nou dan wil je er wel uit !.
Ook zit de acht er buur man met de verr ekijker bij ons in de tent te loeren (alles
open vanwege de war mt e), hij snapt er niks van hoe dat met de tent zit (of…. ?).
Omdat we hier wifi hebben, kijk ik even naar mijn mailbox (weer 56 mails).
Svendbor g is een gewone stad niks bijzonders aan, dus varen we maar door
richting Faabor g.
Raar gevoel tegen de stroom in en met de wind mee, maar de wind wakkert al
aardig aan. Onderweg doen we nog even een haventje aan om een ijsje te eten.
Voor we naar het eiland Avernako gaan, zwemmen we nog wat. Als we vlak bij de
haven zijn, liggen we bijna op (lage wal) op een dam, omdat we het havenhoofd
niet goed konden vinden vanwege de wind (4-5). In de haven hebben we een mooi
plekje bijna op het strand.

De haven heeft een restaurantje en een infohutje waar wandelroute boekjes
liggen. Als we rond op het eiland lopen, zien we wel 10 huizen, een super mar kt
/bar en een ker kje. Helemaal in stijl met ons Deense kleedje zitten we aan de
bbq.

Bij het restaurant staat een vrachtwagen met de laatklep open, waarop een
bandje staat te spelen.
Het blijft stevig waaien en we ritsen voor wat meer comfort de zijtent er even
in.
Zondag 20 juli;(Avernako/ Avernako)
De hele nacht waait het windkracht 4-6, de golven beuken tegen de kade en het
is niet echt prettig op zee. Voorlopig blijven we liggen waar we liggen, maar het
is wel 25-27 graden.
Er wordt ook weinig uitgevaren, sommigen doen de was en gaan wat ondernemen
op de wal.
Ik doe een test;Hoe kom je uit het water, als je overboor d bent geslagen.
En constateer dat de helft van de mensen kan niet zelfstandig uit het water kan
komen. Sommi gen hebben helemaal geen zwemtrap, of de trap zit vast met een
lijn. Soms hangt er een boei aan de railing, maar de lijnen zijn dan dusdanig vast
gezet zodat je ze niet gelijk kunt aan reiken. Tjonge, je zit op zee, hoor !!
Maar ik moet zeggen dat de mensen hier wel bijna allemaal een zwemvest om
hebben.
We bakken maar eens een lekker eitje en rommelen wat in de boot. ‘S middags
maken we een lange strandwandeling (op de keien) en lopen via een prachtig
begroeit pad met heel veel bloemen en vlinders terug. We hebben het erg war m
en lopen regelrecht naar het restaurantje op de haven, een drankje hebben we
wel verdient. Tjerk komt terug met een ijsje en een gebraden worst met saus.

Wanneer we lekker mensen zitten te kijken op terras, zien we een stel
zeekanoërs ze lopen met hun spullen en gaan met hun tent naast een grote

container staan die vol asbest zit. Bij de boot aangekomen zien we dat het water
over de stenen kade vliegt. Blij dat we zijn blijven liggen.
Maandag 21 juli;(Avernako/Faldsled)
Ons plan was vroeg varen (minder wind), maar vannacht hebben we windkracht 7
gehad, de tent stond bol, water sloeg over de kade, nog even wacht en op beter
weer. We maken de boot alvast vaarklaar.

Wat is het ook een lekker ding. (bedoel de boot hoor !)
Het slingerde behoorlijk en er kwam een dikke plens zeewater over de boot toen
we de haven uitvoeren. Van Avernako langs Lyo slingerde het behoorlijk en keek
je of in diepe zeegaten of in de blauwe lucht. We surfen over de golven af en
toe. Om de bocht naar Faldsled ging het beter, we waren toe aan een zwempartij
en een drankje. En varen door naar het haventje Fal dsled en wandelen het dor pje
nog even door.Helaas weinig te beleven, maar het is ook al laat (voor Deense
begrippen).
Dinsdag 22 juli;(Faldsled/ Assens)
Vanmorgen om 7 uur( ivm de noor d oosten wind ) varen we de baai uit, na een dik
uur har d varen waren we in Assens. Maar goed ook, want de wind trekt weer
behoorlijk aan.
In de baai voor Assens liggen we op het strand, daar gaan we even ont bijten,
zwemmen en genieten van de zon. We maken nog een strandwandelingetje met
heel veel gedroogde kwallen.

Toen we naar de haven van Assens gingen, stonden er al weer behoorlijke golven.
In de oude haven was het een drukte van belang, er waren allemaal oude houten
schepen die een zeilwedstrijd hadden, rondje Funen.

Op de haven fietsen (gratis), rijden we van de nieuwe naar de oude haven. Daar
parker en we netjes onze fietsen, zonder slot, in een fietsenhok.
Wat een gezelligheid hier met, oude houten schepen, auto’s, ambacht en,
kleder drachten, muziek, bier en worsten. Ook in de stad was het een gezellige
drukte van belang op de terrasjes.
Zowaar, onze fietsen stonden nog netjes op ons te wachten !
‘S avonds om 22.30 uur sluiten ze het feest af met een gewel dig vuurwerk, en
dat met nog 22 graden !

Woensdag 23 juli;(Assens/Aro)
Al vroeg kwam er een hele stroom boten uit de havens, de wedstrijd zou
beginnen maar er was nog geen wind genoeg. Ook was het lekker war m in de
haven dus iedereen zocht verkoeling.

Van Assens varen we naar het eiland Aro. Daar gaan we lekker zwemmen en in de
schaduw zitten. Maar we slingeren van de ene kant naar de andere kant, we
hebben stroom tegen en wind mee.
In de haven van Aro is het erg druk, we liggen bijna onder de brug. Met uitzicht
op de kantine waar ze een krabben baan hebben. De kinder en zetten hun
gevangen krabben in de (soort sjoelbak) en laten in een keer de krabben (in

wedstrijd) naar het water lopen. Leuk voor de kinderen en goed voor de krabben
zullen we maar zeggen.

Daar steken we nog even de bbq aan op een dikke steen. Op z’n Deens ,wijntje,
kleedje en mandje mee. Na de afwas lopen we een rondje.
Vandaag weer een test; Hoe warm is het (gemiddelde dag)?
10.15 uur binnen
29 graden
buiten (schaduw) 26 graden
buiten (zon op dek) 39 graden
13.30 uur binnen
34 graden
buiten (schaduw) 28 graden
buiten (zon op dek) 41 graden
22.00 uur binnen
25 graden
buiten
22 graden
Donder dag 24 juli;(Aro/Barso havn)
Zodra we uit bed zijn, gaat de zonnebril al op en trekken we onze lekker
zittende (en zo langzamer hand winddichte) shirts aan (we zijn vanavond toch
weer in een andere haven !).

Zeekaart, verrekijker,fototoestel, marifoon en flesje water leggen we klaar en
hup weer de zee op !.

Er staan nog lekker e golven, bij het eiland Barso, hier gaan we even in de zit-,
lees- en schijfhouding zitten. En natuurlijk gaan we zwemmen.
Inmi ddels zijn alle luikjes op “Deksels”, weer eens open geweest en de voorraad
raakt aardig op.
Omdat het zo war m is en er haast geen schaduwplekje meer is, varen we een
rondje bij Kalvo en Sonder balle langs door het fjord.
Opeens komen er 2 tuimelaars vlakbij onze boot zwemmen, we varen een eindje
met ze mee. Leuk, maar moeilijk op de foto te zetten.
Het is de eerste keer dat we ze zien deze vakantie, terwijl we best veel hebben
gevaren ook op diep water waar ze vaak zijn. Ook hebben we niet veel vis gezien.
Nog even een lekkere zwemplek op zoeken en we varen naar het haventje. Hier
liggen we met nog 2 schepen aan de kade. De rest van de boten zijn van de eiland
bewoners.
Naast ons ligt een Deense opera zanger (heeft in Groningen opera gestudeer d)
met zijn zoon en daarnaast ligt een echtpaar waarvan de vrouw stenen en
schelpen zoekt en de man wat heen en weer loopt langs onze boot.
In het haventje is niet veel, geen water, stroom, winkeltje, cafeetje, maar wel
wifi ! Als we lekker genieten van een wijntje, hebben we het er over of we nu wel
of geen gebruik gaan maken van wifi. Wat hebben we nu gemist deze vakantie
zonder internet en kranten ?. We kunnen het toch niet laten en maken gebruik
van wifi.
Daar zien we dat heel Nederland in rouw is, we zoeken snel uit waar voor.
Het vliegtuig van Maleisië airline is neergestort, met wel 194 Nederlanders.
Geschrokken hebben we het er over.
De buur man maakt een praatje over de boot en condoleert ons met het
vliegtuigongeluk en gaat weg met een SK journaal.
Na het eten wandelen we het eiland op om de gedachten op wat anders te zetten.

Ook hier hebben ze prachtige wandelkaarten bij de veer boot liggen. We volgen
een mooie route, prachtig uitzicht over het eiland, fjorden en lopen door de

korenvelden met mooie bloemen en vlinders. Bij een galerie met schilderijen, is
de deur gewoon open. Ook bij een planten kas bij een boer derij staat de deur
open om een soort krantenknipsel tentoonstelling te bekijken van het eiland.
In de winter hebben ze het hier ook niet best, dikke ijs schotsen en auto’s die
over het ijs rijden. Via het strand met kiezels (even lekker slenteren !) lopen we
met de ondergaande zon weer terug naar de boot.
Vrijdag 25 juli;(Barso havn/ Aabenraa)
Vanmorgen toch maar weer even op internet gekeken. De nodige lijkkisten zijn
inmiddels naar Nederland gekomen. Wat een droefenis allemaal.
Vandaag veel meer (war me) wind, vanmiddag zou het beter zijn.
We besluiten nog even een route te gaan lopen voor we naar de thuishaven gaan.
Natuurlijk gaan we op de war mste tijd naar het hoogste punt lopen. Daar staan
de paar den ons al op te wachten om een aai over de war me vliegen kop te krijgen.
Het uitzicht is prachtig, via korenvelden en de kustlijn lopen we terug.
Midden op de kustlijn staat wel een heel merkwaar dig ding. Een wc pot ,ach ja
altijd handig !.

Als we na 2 uur terug zijn, drinken we de 2 liter fles water leeg. En varen gelijk
de haven uit om lekker te gaan zwemmen.
Helaas werd dit anders, wel heel anders dan we wilden. Bij het verlaten van de
haven was de wind wel aardig aangewakker d, zwemmen ging hier niet.
We zouden een goed zwemplekje gaan zoeken. Onderweg hebben we alles vast
gezet en de deur er zelfs in gezet vanwege de golven en het buiswater.
Dat was maar goed ook, we kregen van bei de kanten het zeewat er over ons heen
en dikke rollers gingen onder ons door.
Het water stond achter de zonnebrilglazen en door het zoute water zag je haast
niks meer.
Ons lekker zittende kloffie was drijfnat, en de watergolven zaten goed in onze
haren. Aan de hoge kant zou het beter zijn, dachten we nog, maar dat viel goed
tegen.
Het kwam juist met bakken over ons heen, je kon beter har d varen en dat deden
we dan ook. Bij de haven komt net een Nederland zeilschip binnen, die ons vast
niet zo aardig vind.

Met deze spectaculaire overtocht kwamen we de haven van Aabenraa binnen
(zonder te zwemmen !). In totaal hebben we zo’n 30 uur gevaren deze vakantie.
Eerst even zooi opruimen, bijkomen en lekker douchen voor we de stad ingaan om
de laatste bodschappen te doen voor het avond eten en de terug reis.
Bij de zeilclub kopen we nog een ijsje en kijken nog even over het fjor d, waar we
al het nodige hebben meegemaakt (zie ook 2010).
Op de steiger zien we de mensen die net met ons de haven binnen kwamen. We
maken een praatje (wel een uur op de steiger gestaan) en nodigen ze uit om na
het eten een drankje te komen drinken. Jan en Ellen hebben al snel het eten op
en komen gezellig aan, rond 1.00 uur vertrekken ze met een SK journaal.
Ze hebben nog 5 weken vakantie (van de 12 !).
Onderweg hebben we boer Johan weer niet gezien.
Zaterdag 26 juli;(Aabenraa/ Sneek)
Vanmorgen maken we de boot, trailer en auto in orde voor vertrek. We gaan als
laatste nog even douchen, Jan en Ellen zwaaien ons nog even uit en vertrekken
richting Sneek.

Na een voorspoedige reis (544 km) zijn we 7.30 uur later in Sneek.
Zondag 27 juli;
Vandaag is het de schoonmaakdag. De boot pokkenvrij maken.
Alle lange broeken en truien gaan weer schoon in de kast in.
En de vette lappen worden snel gewassen !.
De boot staat weer klaar voor de volgende reis.
Wanneer ik bij de kapper zit die week, lees ik de “Prive” .
En …… jawel, daar is die weer …….Boer Johan, alles gaat gelukkig goed met hem
en zijn partner !.

Betsy@sk-jacht bouw.nl

