Reisverslag 2012
naar Kroatië

Reisverslag naar Kroatië 2012
Met de Sportsman/vrouw” Deksels”
Voorbereidingen;
Elk voorjaar maak ik onze reisdocumentenmap in orde ,dan is dat maar klaar.
De trailer heeft de keuring weer doorstaan ,ook de auto en Deksels staat ook
weer te pronken.
Waar gaan we heen ?.Word het de al jaren op de planning staande reis door
Zweden of gaan we weer naar Kroatië ?.
Op maandagmiddag 16 juli 2012 om 17.00 uur (nadat we 5 kratten met SK
journaals op de post hebben gedaan) hakken we de knoop door.
Willen we na al die regen hier in Nederland (19 graden), zon (Kroatië ,34 graden)
of nog meer regen (Zweden 18 graden) ?. Toen was het erg gemakkelijk !
Wij willen zon !. Snel fiets ik even naar de ANWB voor de (actuele) autokaarten,
vignetten (voor Oostenrijk en Slovenië) enz.
Haal oa. het Kroatische vlagje weer te voor schijn.
Lekker makkelijk deze keer ,want we waren er in 2009 ( Kvarner en noord
Dalmatië) en 2011 (zuid Dalmatië) ook al geweest.
Dus weet je wel wat je nodig hebt aan papieren ,boeken ,auto- en waterkaarten
enz.
Dinsdag 17 juli ; (Sneek-Duitsland)
We tanken de auto even vol en rijden met 18 graden om 17.30 uur Sneek uit.
Laat nu de vakantie maar beginnen !
Om 19.00 uur rijden we Duitsland binnen , we eten wat onderweg en komen bij
Neurenberg nog even in de file (50 min.).
We rijden net zo lang door tot de dag voorbij is.
Woensdag 18 juli ;(Solingen-Sibernik )
Om 0.45 uur gaan we even slapen op een parkeerplaats in Deksels.
Als we om 6.15 uur weg willen rijden ,doet de accu van de auto het niet.
Stom ! we hebben de koelbox in de auto aan laten staan .Maar gelukkig hebben
we een behulpzame Belg die ons even aan een beetje stroom helpt.

Om 6.45 uur rijden we weer verder ,op naar Regensburg .
Met een Bayerscher wald muziekje op ,rijden we met een zonnetje (20 graden)
om 12.40 uur over de grens naar Oostenrijk. We lassen nog even een kleine
slaappauze (2 uur) in bij Graz .
We houden het ritme van de autotank aan ,dus houden we om de 2 uur een tank,eet- of plaspauze. Het leuke daarvan is dat we de pomp al herkennen van de
vorige keren.
Om 18.30 uur zijn we bij de grens bij Slovenië en om 19.05 uur zijn we in Kroatië.
In Zagreb is het om 19.45 uur nog 27 graden !. Dat gaat de goeie kant op !
Om 24.00uur rijden van de tolweg af, de kustweg op.
Donderdag 19 juli ;(Sibernik-baai Marina)
Om 0.50 uur (na 1700 km en totaal 31 uur ! ) rijden we het terrein op van de
Marina Agana in Marina.

We zijn best wel moe en kruipen onder ons dekseltje en vallen al snel in slaap.
Voor we in het water mogen moeten we onze inklaringspapieren eerst in orde
laten maken . We koppelen de trailer af en gaan naar het havenkantoor in
Trogier. Lekker makkelijk te vinden ,zo voor de tweede keer.
We lopen door het historische centrum (staat sinds 1997 op de
werelderfgoedlijst van de Unesco) gelijk naar de bank om geld te wisselen in
Kuna’s en na lang wachten in de brandende zon ,krijgen we ook ons vignet,
papieren met stempels en zegels.

Nog even kopen we op de markt een paar potten lavendel honig voor de
sportmaatjes. En het worsten vrouwtje van Tjerk is er ook nog , dus…… !

Op de terug weg halen we even wat boodschappen voor we naar de Marina gaan.
Daar aangekomen is het snel uit- en inpakken. En komen nog een blik erwtensoep
tegen ( voor Zweden).

Boot in de kraan en zetten de trailer en auto weg .De bimini er gelijk op , even
water laden enz.
En varen op naar een nieuw avontuur !.
De eerste de beste baai nemen we gelijk om onze allereerste duik te nemen.
Daarna varen we even naar Trogier om te tanken en gaan door naar een mooie
baai (bij Marina) om te overnachten.

Om half 12 worden we wakker van een visser die met zijn bootje tussen de
rotsen en ons peddelt. Hij heeft een grote schijnwerper op zijn hoofd en is op
zoek naar bepaalde vissen of zo.
Moe vallen we weer onder de mooie sterrenhemel in slaap.

Vrijdag 20 juli ;(Baai Marina-baai Blue Lagoon)
Eindelijk weer eens een goeie nacht geslapen. Geen stank en lawaai van auto’s.
En dan wordt je wakker met lekker weer en een prachtig blauwe zee , wat doe je
dan ? Zwemmen !
We ruimen de boot weer eens even goed op, zodat we het ea snel weer kunnen
vinden. De rest van de dag doen we lekker niks ! Vermaken ons met slapen ,eten
,drinken, kijken naar boten ,sudoku puzzels ,zwemmen en lekker veel luieren !
Vanwege de koelkast accu (die vanaf Sneek al aan staat) gaan we even varen.
Onderweg willen we even water laden in Vinisce ,maar helaas geen aftapkraan.
Gelukkig hebben we gisteren net 12 flessen water gekocht.
We zijn doorgegaan naar het eiland Veli Drvenik ,naar de Blue Lagoon.
En liggen weer in de prachtig helder blauwe water baai ,te genieten van de
bootjes ,vissen en sterrenhemel. Het tij is dood en dwarrelen alle kanten op aan
de boei. Onze tijdelijke ankerverlichting (tuinverlichting van de Action E 1,19)
doet het uitstekkend.

Zaterdag 21 juli ;( baai Blue Lagoon-Rogac )
Het is weer zover ,aan mijn dagboek zien we welke dag het is !
(horloge ligt al in de kast.) Echt vakantie dus !
Via internet zien we elke dag even naar het weerbericht, wat een uitvinding is
het toch. Na aanleiding van het weerbericht maken we onze plannen. Nou ja ,per
dag zien we wel waar we zin in hebben.
Toen we net weg wilden ,hoorden we een stel Nederlanders roepen.
Ze zwommen vanaf een rubberboot naar ons toe ,of we nog wat leuke plekjes
wisten en of ze vanaf hier even naar de blauwe grot op het eiland Vis konden.
Dat hebben we ze maar afgeraden met zon klein tankje benzine.
Na wat foto’s voor hun plakboek te hebben gemaakt in allerlei standen zijn we
weg gevaren.
Langs het eiland Solta in een baai bij Rogac gelegen en door naar het stadje
Rogac. Hier liggen we aan een kade waar we stroom en water laden ,vuilnis kwijt
kunnen, en wifi hebben ,zodat we op onze ipad de mail kunnen ophalen (toch nog
even werken).En we zelf ook weer eens even de benen kunnen strekken !
We drinken onder weg even wat bij een strand barretje en zien hoe een dame de
auto gaat vlak bij het (zoute)zee water gaat wassen. Ze zet gewoon de auto
onder de stranddouche en veegt met een doek de auto schoon !.

Wanneer de veerboot aankomt is het een heel gewiebel ,later op de avond kwam
er behoorlijk veel wind en liggen we ook nog aan lage wal.
Zondag 22 juli ; (Rogac-Milna)
Na een nacht knerpen en schuren varen we de haven uit met windkracht 4-5.
Vanmorgen vertelde de havenmeester ,dat we rekening moesten houden dat het
in de middag steeds harder gaat waaien. Op zee leek het allemaal redelijk te
gaan en varen we langs Solta naar het eiland Brac (2700 zonuren), daar gaan we
eerst even in een baai liggen om te zwemmen. Omdat ik mijn zonnebril niet altijd
op doe, heb ik last van lasogen en doe ze af en toe even heerlijk dicht.
De wind trekt behoorlijk aan en gaan dan de ACI marina in bij Milna .
We hebben een mooi plekje in de hoek bij de vissershaven. De lucht ziet er af en
toe dreigend uit ,maar er vallen een paar druppels uit.
Tjerk ontmoet bij de haven een man (die we gisteren in de Blue Lagoon hadden
gezien) , hij liep er wat ontredderd bij. Zij geld spreid hij uit om te drogen.
Na een gesprekje hoorde Tjerk ,dat de man (en vrouw beide ongeveer 75 jaar)
vannacht van het eiland Solta van de rotsen zijn gehaald. Ze wilden een ander
helpen en kregen een touw in de schroef ,zodat ze op de rotsen liepen met hun
(8 m. polyester) schip. Zelf zijn ze er vannacht met de reddingsmaatschappij
afgehaald. Het schip werd vanochtend weg gehaald, er was niks meer van over.
Helemaal open gereten ,de kleding hing onder uit het schip ,zagen we later.
Wat een ellende voor deze mensen. Gelukkig kregen ze goede hulp zagen we
later. Maar je ziet wel weer hoe machtig de natuur is !

Het stadje rond de havenkom is gezellig ,met allerlei terrasjes en een leuke
overdekte groetenmarkt, buurtsuper en een vinotheek (daar hebben we vast een
neus voor !) met lekkere grappa, wijnen en basilicum olie ed.. We hebben dus even
de nodige boodschappen gedaan !

S avond valt de regen op onze tent ,maar een beetje verkoeling kan geen kwaad
,zeker niet onder het genot van een heerlijk,koud wit wijntje.
Maandag 23 juli ;(Milna-Milna)
Vannacht regen en harde wind (windkracht 6).We blijven liggen, want op zee is
het ook behoorlijk onstuimig .
S middags komt de wind en regen van achteren ,dus verzetten we de tent wat.
We vermaken ons prima met wandelen over de gezellige boulevard,en komen de
buren tegen .Later komt de buurman (uit Aalsmeer) even buurten ,voor info over

het gebied ,maar hij wil de boot ook wel heel graag zien merken we (hij werkt
samen met Vri-pack).
Hij vertelde dat ze in Split de vorige nacht zwaar weer hadden gehad , de
rubberboten vlogen door de lucht.(ze hadden een Bavaria 54 gehuurd)
Vannacht veel onweer en weerlichten ,om ongeveer 23.00 uur gaat de wind wat
liggen . En krijgen we een live muziek(leuk), vanaf een schip wat buiten de haven
ligt. Zo worden we in slaap gebracht ,zou de zon er morgen weer zijn ?
Dinsdag 24 juli;(Milna-baai SV Klement)
Vannacht kwamen er in de regen en harde wind nog schepen binnen.
Na de koffie nog maar even de vuilnis weg en wat boodschappen halen.
Van Milna willen we naar tussen de eilanden Brac en Solta door varen naar het
eiland Hvar. Maar de wind en golven zijn dusdanig dat we nog even een baai op
zoeken om te gaan zwemmen .Boven Split hangen donkere zwarte wolken .
We krijgen bezoek van een groot schip en het flitst en dondert boven Split.
Op eens gaat het flink regenen en zitten we een tijd onder de bimini te schuilen
in onze zwemkleding , want koud is het niet.
Omdat de wind goed was om naar Hvar te varen ,zijn we tussen Brac en Solta
naar SV Klement eilanden bij Hvar gevaren (45 min. hard varen).
Bij Hvar stonden nog aardige golven ,maar gelukkig wisten we de baai waar we
veilig konden liggen (Vinogradisce). Anker vooruit en 2 lijnen naar de rotsen.
Vannacht weer onrustig ,maar dan van de Noren die een feestje hebben op de
boot.
Woensdag 25 juli ; (baai SV Klement-Vela Luka)
Vanmorgen hebben we weer veel te lachen ,want bij een heleboel boten zitten de
ankers in de knoop !
We varen de baai weer uit en gaan via Hvar even water laden (20 kuna) en even
bootjes kijken .De joekels liggen hier echt om gezien te worden ,maar het is een
pracht

We varen van SV Klement onder Hvar door naar het eilandje Scredo waar we in
een baai lekker alleen gaan liggen. We gaan een nieuw gebied verkennen.
Om 16.00 uur besluiten we toch nog maar even naar het volgende eiland Korcula
te varen (0.35 min. hard). Daar varen we de diepe baai in naar Vela Luka.
Dit eiland heeft 3000 zon uren per jaar !
Gelukkig krijgen we een plekje aan de kade en kunnen we er toch even af om de
stad te bekijken.
Donderdag 26 juli ;(Vela Luka –baai Gradina)
We worden al wiebelend wakker van de wind en de veerboot vlak bij ons.
Op de kade staat een Kroaat die Nederlands spreekt, hij heeft bij Rotterdam
gewoond. Na een gezellig gesprek gaan we even naar het stadje.
Tjerk had gisteren handige frogs waterschoenen (soort crocs) gezien , omdat hij
zo vaak in een baai bij de scherpe rosten en de zee egels langs moet, hebben we
die nog even gehaald.

Omdat we precies aan lager wal liggen, moeten we weg van de kade.
Als we de baai uit varen, worden de golven er niet kleiner op (windkracht 5)!.
We varen de baai Gradina in , waar meer boten voor anker liggen te wachten op
beter weer.
Onder tussen is het een Maestral wind (ZZW-WNW) geworden.(met
uitschieters tot 6-7)

Alles is zout ,en we hebben al snel een Maestral coupe.
We zitten graag in de zon om even op te warmen. Op windfinder zien we dat de
wind om 20.00 uur gaat liggen. Dus moeten we hier ook overnachten.
Er komt een Italiaans zeilschip de baai binnen en zeilt steeds in paniek tussen al
die boten door ,wat blijkt ze kunnen de motor niet aan krijgen. Zo kunnen ze niet
bij de moorring komen. Dat ze zelf een anker hebben ,waren ze blijkbaar weer
vergeten .Omstanders helpen met rubberbootjes. Alle touwen in de knoop , de
lijn van het anker wordt losgesneden en gaat overboord .Maar ze krabben
steeds van het anker en komen vlak bij ons te liggen. Zodat wij maar (even) weg
gaan.
Vanavond is het halve maan,en de wind is gaan liggen, maar op zee zijn nog
behoorlijke golven. Ik kijk weer eens even wat we weer voor lekkers onder de
deksels weg kunnen toveren, even later eten we salade en drinken er een heerlijk
koel glas witte Kroatische wijn bij. Da’s pas genieten !

Vrijdag 27 juli ;(baai Gradina- baai Brna)
Vannacht heerlijk in slaap gewiegd door de golven ,het is best vermoeiend de
hele dag de zon ,veel wind en golven .Je bent de hele dag je lichaam aan het
corrigeren. Maar vandaag is het weer zo’n dag ,die we graag willen hebben.
Prachtig weer ,zon en de zee is wat rustiger (dachten we !).
We varen de baai uit en komen de golven al tegen (0.80-0.90 m. hoogte).
Doordat we snel varen surfen we snel tot onder het eiland.
Het eiland is erg groen ,met bomen zelfs. Onder het eiland liggen een paar
kleinere eilanden. We zoeken even een baai op om verkoeling te zoeken.
Maar deze ligt bezaaid met plastic flessen en zooi. Deze bende ligt hier al jaren
zo te zien.

We kijken dan ook maar de andere kant op.

Als het weer harder gaat waaien (6-7), varen we weer verder en zien het eiland
Lastovo liggen. Maar daar gaan we een andere keer misschien wel heen.

We varen door naar Brna ,een klein haven plaatsje onder Korcula . Het is een
dorpje van niks en je kunt er ook niet leuk liggen ,we laden nog even water (voor
45 kuna ! hadden beter flessen water kunnen halen ),dus varen we naar de baai
er naast (waar we havengeld moeten betalen !).Gelukkig hebben we nog
eten,water en stroom. In de baai liggen we aan een moorring en dwarrelen we alle
kanten op ,hier kun je zien dat we weer zuidelijker zijn ,we hebben hier eb en
vloed ! (ca 40cm ).
Onder de sterrenhemel liggen we te genieten .Dan heb je toch echt vakantie !
Zaterdag 28 juli ;(baai Brna-Lumbarda)
De krekels zijn al aan het werk en wij nemen een duik en na het ontbijt doen we
het deksel weer dicht.
We varen naar oostkust van het eiland ,onderweg nog even zwemmen in de baai
Pavja daar gaat het weer behoorlijk waaien. En we liggen precies aan lagerwal
(gaan we de lijnen doorsnijden of …..) ,dus snel motor aan ,lijnen van de wal los
maken en anker in halen. Gelukkig hebben we alles weer aan boord. Wanneer we
om het eiland heen varen valt er een hele warme deken van landwind over ons
heen. Als we tussen de eilanden Korcula en Peljesac varen ,zien we weer veel
schepen liggen ook hele grote.
In Lumbarda is het in de haven een gezellige drukte . Omdat we een eind hebben
gevaren was het lekker koel ,maar hier in de haven is het dan ook weer vechten
voor een schaduwplekje.
Eindelijk weer eens grond onder de voeten ( vanaf de ander kant van het eiland,
bijna 2 dagen) . Aan het eind van de haven is een leuk strand tentje met
palmbladeren dakje en uitzicht over zee en een gezellig muziekje.
We drinken een lekkere cocktail en hebben het reuze naar ons zin.

De boot gaan we maar eens even schoon spoelen .Wat een heerlijkheid ,al het
zout er eens af. Vanavond eten we aan de boulevard . Verse sardientjes salade,
inktvis en tonijn enz. ,met een Grk (op zandgrond verbouwd) wijntje.
Nu het deksel zo lang naar beneden is geweest ,is het inmiddels bloed heet in de
boot. Zodat we van armoede maar weer langer op moeten blijven met een koud
Karlovacko pivotje !
Zondag 29 juli ;(Lumbarda-Korcula)
Je zweet je bed wel uit ,ik heb het gevoel dat het hier nog veel heter is .
Zelfs de boeken zijn van binnen erg warm. Dus maar weer gauw verkoeling
zoeken op de zee tussen de eilanden.
Tegen de avond varen we de ACI marina van Korcula binnen.
Dit prachtig historische stadje ligt op een fort ,met prachtig uitzicht over zee.
Aan de kade liggen prachtige grote (zeil) schepen ,wij mogen dicht aan de kade
liggen ,zodat we veel bekijks hebben.
Onze buurman (vrouw (met krulspelden in ) en hond) heeft een geweldig mooi
houten schip van 8 m.
Hij lakt de boot elk jaar 2 keer !. Het is een gezellig stel.

De oude stad ligt voor ons te wachten ,dus omkleden en er heen natuurlijk.
Het is 19.30 uur en nog 30 graden.
Via een hoge uitgesleten trap loop je het centrum in met kleine smalle hoge koele
straatjes en pleintjes en prachtig uitzicht over zee.

We hebben geluk ,want er gaat vandaag een processie door de stad vanuit de
katholieke kerk. Hoe het nu werkt weten we nog niet ,maar er zijn heel veel
kleine kerkjes en ze lopen van de ene kerk naar de andere en weer terug.
Op een plein ,waar we net zitten te eten ,komt de hele stoet een paar keer langs.
De mannen hebben mooie gewaden aan en een christus beeld ,veel kaarsen ,kist
enz. mee.

Op een trap hebben we een tijdje zitten mensen kijken , iedereen loopt er lekker
luchtig bij en hebben alle tijd van de wereld.
Op de boot genieten we nog van het verlichte stadje en de muziek van de Gullit
schepen.
De buren kwamen ook thuis en vroegen of we nog een Kroatische (zelf
gebrouwen) drankje kwamen drinken. De Grappa (in een mooie hartvormige fles)
smaakte best. De buren vonden de Weduwe Joustra berenburg uit Sneek ook erg
lekker ,we hebben de fles maar laten staan en zo kregen we de grappa fles mee.

Ook hebben we de boot van binnen even bekeken , voorin 2 bedden op de grond
en de hond sliep er tussen in bij de mast. Een piep klein keukentje met water
tapkraantje buitenboord ,zonder toilet !.
Ze vertellen over boten, zijn beroep (pianist) ,de oorlog en waar we geweest zijn
en wat we moeten zien. Het was erg (laat) gezellig.
Maandag 30 juli;(Korcula- baai Lumbarda)
De muziek ging nog lang door en er lag een eindje verder een blikje tegen een
boot aan te klingelen. Om 5 uur kwamen ze de vuilnis op halen. Het is hier erg
warm ,dus wil je wel op tijd je bed uit.
De buurvrouw lag op de bank met doekje op het hoofd , de berenburg was te
lekker ! Over de steiger komt net een karretje met een hele grote tonijn .
Om 10.30 uur loopt het water je weer langs de benen.
We nemen afscheid van de buren en gaan de zee weer op. Eerst zwemmen !
Er komen veel grote schepen binnen ,en de wind trekt weer behoorlijk aan.
In de baai waar we liggen krijgen we buren . En wel heel bijzondere !

Een schitterend strak gelijnd zeilschip van ca 40 m .
Aan boord 2 echtparen en 4 man personeel en een huishoudelijke hulp.
De dames zitten op de bank en de heren doen alsof ze bezig zijn met de zeilen.
Even later gaat de spiegel plat en komt er een geweldig zwemplatau met douche
en heerlijke lounge bedbank uit.
Ze zwemmen even (niet de boot rond zo als wij,da ’s natuurlijk veel te ver !) en
liggen heerlijk muziek te luisteren en te zonnen. Even later staat de lunch klaar
beneden en wordt er druk gebeld .Er komt er een bijboot(tender Wally 15m.)

langs zij. Omdat de echtparen nog niet zo ver zijn om weg te gaan ,moet de
bijboot nog even voor anker. Na 1.5 uur gaan ze naar Korcula met de Wally.
Het personeel vangt ze weer keurig op ,als ze terug komen.
Zouden zij het nu net zo leuk hebben als wij ?
En wij…… ,wij hebben een heerlijke middag en vullen de tijd met lekker dromen.
En varen de baai verder in en blijven daar overnachten.
Dinsdag 31 juli;(baai Lumbarda-SV Klement)
Omdat we naar Hvar willen en de wind s’ morgens minder is varen we op tijd weg.
Na 2 uur hard varen ,over toen nog een redelijk rustige zee. Soms is de zee vlak
en dan weer met behoorlijke golven van voorbij gaande schepen of valwinden van
de bergen.

We varen naar de haven van Hvar en zien weer de nodige snelle grote schepen.

Zoeken een baai op en vermaken ons de rest van de dag.
Omdat we vanavond met de taxiboot vanuit de ACI marina naar de stad Hvar
willen ,varen we om 18.30 uur de baai uit . De wind is weer behoorlijk
aangetrokken. We varen de hoek om ,op weg naar de haven staan er golven van
wel 1-1.5 m hoogte ! Doodeng ,maar we moeten er door om naar de haven te gaan.
Helaas is de haven vol ! Dus moeten we er weer uit ! Hoe nu ? Gelukkig weten we
hoe het hier werkt. Ik wil voor anker ! Omdat ik het niet weer zie zitten om de
zee over te gaan loop ik de berg over en Tjerk met vaart (stoer !) met de boot
weer door de golven hard heen ! Aan de andere kant van het eiland komt hij me
weer halen en zoeken we samen een plekje in de baai om voor anker te gaan.
We lagen behoorlijk te klotsen die avond in de baai Vinogradisce.
(windkracht 5-6).Tegen de nacht ging de wind weer liggen.
Woensdag 1 aug ;( SV Klement- Stomorska)
Om 7.30 uur waren er al weer veel boten weg , de zee is rustiger.
Bij Hvar gaan we nog even water laden (20 Kuna) en tanken toch nog maar even
wat diesel voor de zekerheid. Nog even varen we langs een kluwen van kolosalle
jachten , ze zoeken elkaar hier vast op.

Van Hvar varen we hard naar Brac (30 min.). In Milna doen we nog even
boodschappen en lopen nog even naar de vinotheek ,waar we eerder wijn hebben
gehaald. En op de markt weer van die heerlijke witte druiven ,sappige nectarines
,tomaten ,uien, knoflook en paprika. Alles smaakt hier veel beter !
Op Solta bij liggen we weer lekker in de baai. Ik heb weer een nieuw lig plekje
ontdekt in de schaduw (achter de stuurstoelen ). Het waait weer behoorlijk.
Voor ons zeilt een zeilboot en heeft problemen zo te zien, ze hebben een touw
onder de boot door achter het roer en kunnen de zeilen niet laten zakken
daardoor. Na een tijdje prutsen is de kapitein in het water gesprongen en de
lijnen door gesneden. Ook weer gelukt. Zo zien we best veel mensen die dan
gelijk in paniek raken .Als je dan wil helpen moet je wel heel goed uit kijken wil je
zelf niet het slachtoffer worden.
Door de stevige wind ,gaan we toch maar de haven op zoeken van Stomorka op
het eiland Solta. We komen op precies de zelfde plek te liggen als vorig jaar.
Daar hebben we eerst de boot maar weer eens zout vrij gemaakt.
En de vissen gevoerd.

We krijgen een Oostenrijks echtpaar naast ons en hebben interesse in de
sportsman ,na enige uitleg geven we ze met trots onze SK journaal mee.
Zij varen op een rubberboot en hebben een appartement in de straat.
We hebben het deksel nog naar beneden en er komt een man aan en legt met zijn
handen uit aan omstanders hoe het voordeksel werkt. Zou hij dat nog weten van
vorig jaar ?

Donderdag 2 aug.;(Stomorska- Marina)
Vannacht zaten ze nog lang te praten bij het café voor onze punt van de boot ,en
er kwam een veegauto ,containers werden geleegd ,de haan begon te kakelen,om
6 uur de kerkklokken te luiden en ja hoor, om 7 uur zaten de oudjes al weer voor
de boot op het terras te koffie leuten. O, wat een nacht !
Vandaag gaan we nog even genieten van de allerlaatste hele lange dag hier.
Vroeg op staan dus ! Even rommelen en we gaan op zoek naar een lekkere baai.
We varen langs Solta ,via het eiland Veli Drvenik door de Blue lagoon op naar de
vaste wal . Vorig jaar kwamen we nog dolfijnen tegen ,maar helaas dit jaar zijn
ze er niet. We zwemmen voor de laatste keer (voorlopig) even in de Adriatische
zee .

In de Marina maken we de boot van boven even schoon en pakken de boel al zover
in dat we morgenochtend niet zo staan te zweten.
Na zeker 33 liter water te hebben gedronken (zonder de biertjes en wijntjes)
zijn we van binnen ook wel goed doorgespoeld !
Met de auto gaan we naar het schiereiland Primosten , een leuk maar toeristisch
dorpje op een rots ,veel nauwe straatjes met leuke winkeltjes en een prachtige
onder gaande zon zien we de zee inzinken.

Als we terug rijden zien we dat het om 22.30 uur nog 33 graden is.
Vrijdag 3 aug; (Marina- Duitsland)
Om 9.00 uur gaan we met de kraan het water uit. Na alles voor de reis hebben
in- en uitgepakt ,zijn we nog even gaan douchen.

Om 10.10 uur rijden we van het terrein af van Marina Agana.
We rijden langs Primosten.

Onze eerste stop is al snel ,want de we willen even kijken bij de brug over de
Krka watervallen naar Skradin ,waar we de allereerste keer dat we in Kroatië
waren ,onder door zijn gevaren. Schitterend gezicht en we kijken een beetje
met weemoed terug .

Om 12.00 uur nemen we nog even een (grote) pauze op een mooi uit zicht punt
over de bergen bij Pag (34 graden). Als we de deur open doen komt de hitte je
tegemoet.

Door de bergen zingen we bij 31-33 graden ,mee met Russische- en Kroatischeklinkende liedjes met onze Nederlandse tekst !
We zien allerlei nationaliteiten ,uit Polen ,Roemenie ,Italië, Tsjechië ,Oostenrijk
,Zwitserland, Noorwegen ,Zweden, Duitsland ,Denemarken ,enz.
We nemen nog maar een Sneeker zoethoudertje !.

Hoeveel mensen in achterop komende auto’s zullen er nu tegen elkaar hebben
gezegd,; heeeee die moeten nog helemaal naar Sneek !
Bij de tolweg komen we in de file (0.45 min)
Even later bij de tunnel weer file (55 min) en even later komt er een brandweer
auto voorbij ,gelukkig niks aan de hand !
Om 17.55 uur gaan we de grens Kroatië –Slovenië over (28 graden).
Als het 19.00 uur is ,de grens van Slovenië -Oostenrijk (26 graden en regen).
Maar dan om 23.45 uur hebben we de grens van Oostenrijk –Duitsland !
Zaterdag 5 aug;(Duitsland- Sneek)
We hebben ;de put dr uut ! en gaan om 0.30 uur even tanken en zelf bijtanken
(slapen ) in het Bayersche Wald.
Om 6.20 uur rijden we weer op de A3 naar Regensburg (16 graden).
Na 5x de Donau over en om 7.30 uur 1000 km (joepie !) te hebben
gereden,moeten we nog 700 km !
Bij de Hunxe zien we aan de andere kant ,een caravan op de kop liggen en een
heeeeeele dikke file er achter !
He, he de grens van Duitsland Nederland om 15.10 uur .
Even een pauze om 16.15 uur in Zwartsluis , de pauze werd wat langer dan we
wilden ,want de velg van de trailerwiel was lek !.

Band verwisselen en we zijn om 21.10 uur weer thuis .

Daar smaakt de erwtensoep weer heerlijk !

En….. het leukste van de vakantie is ……thuis komen !
Zeker als we dan 2 dagen later een splinter nieuw schip verkopen na aanleiding
van de allereerste SK journaal !
Tjerk was zijn wachtwoord van de computer kwijt ,…………als je dan geen vakantie
hebt gehad ?
We hebben weer zin in het komende jaar !
In totaal hebben we deze vakantie ,30.3 uur gevaren en 3400 km gereden
(in ongeveer 60 uur).
Tjerk en Betsy
Betsy@sk-jachtbouw.nl

