
HARDEBOLLE 
Zaterdag 25 juni 2022 
Traject: Wolphaartsdijk - Colijnsplaat     12 mijl 

Voorbereidingen: 
Hoogwerker 
Vorige week nog zet Merien een nieuwe windex op de mast. Ook 
gaan er twee nieuwe radarreflectoren aan de verstaging en wordt de 
radar rechtgezet. Andere schepen kunnen ons dus weer zien en wij 
kunnen de windkracht/ windrichting en sterkte weer aflezen van de 
apparatuur. Ook de diesel-en watertank is weer gevuld. 

Zelf breng ik de boodschappen, kaarten, kleding, fietsen e.d. aan 
boord en poets het hele huis op, zodat het netjes en schoon is als we 
terug komen. 

  9.30 uur Vertrek

10.00 uur Zandkreeksluis

12.00 uur Zeelandbrug

13.00 uur Aankomst

VERSLAG 1.1                                                                                                                                        ZOMER 2022

Logstand: 1511 
Motoruren: 

4246.2 

Het is weer weekend van 
de Delta week, als we 
vertrekken. We zien ze 
drĳven aan de oostzĳde 
van de Zeelandbrug. Groot 
startschip erbĳ. Bĳ ons zit 
er gelukkig een motor in 
die we aan kunnen zetten. 
Zo pakken we de 
Zeelandbrug van 12.00 
uur. Dan komt de wind uit 
het oosten terug en 
bereiken we zeilend 
Colĳnsplaat. 

HET WEER 
In de morgen zon. Rond 10.30 uur neemt de 
bewolking toe en gaat het regenen. Rond 11.30 
komt de zon weer terug en gaat het om 16.00 
uur weer regenen.                                             
Wind: Z-ZW 3 afnemend 0 Komt Oostelijk terug 
kracht 2-3 Later Z 3-2

Temperatuur: 22 graden

AFSCHEID 
Woensdagavond al hebben we afscheid genomen van Elma en Leen. Zij 
gaan voor ons weer voor de bloemen en de tuin zorgen. 
Donderdagavond afscheid van Bouw, Nicole, Krijn en Levina. Vrijdag 
voorlopig de laatste buitenschilder- aquarel les in Terlucht en s’avonds het 
cursusjaar afgesloten met een barbecue. 
Vanavond nemen we afscheid van Jikke, Michel, Vivian, Renee en 
Simone op afstand. We gaan lekker uit eten in Colijnsplaat/ vintage 
restaurant “De Schelde”, waar de schrootjes nog aan de muur zitten en 
de deuren beplakt zijn met eiken fineer en afgewerkt zijn met koperen 
deurkrukken. De sliptong die ze serveren is een prachtig formaat en 
heerlijk. Dat geldt ook voor de kabeljauw filet. Het is voor allemaal een 
dikke knuffel. We gaan ze allemaal missen, maar door te vertrekken 
kunnen we ons ook weer losmaken om nieuwe dingen te ontdekken. 
REISBESCHRIJVING: Merien brengt de auto naar huis en komt op 
de fiets terug. Eerst het log en de motoruren noteren! Dan kan de sleutel 
om. Uit de Zandkreek sluis komt sleep met het opgeknapte of  nieuwe 
botenhuis van het reddingsstation van de KNRM van Veere. In de sluis is 
de tekst op de bolder gelukkig deze keer niet van toepassing. Eenmaal 
buiten trekken we de zeilen op. Vandaag gaat het wel tegen de stroom in, 
maar dat is even niet anders en we kunnen het nog. Heel fijn om op de 
meter weer de windhoek, kracht te kunnen zien. Ook het zeilpak moet 
even aan, maar kan ook zo weer uit. Voor ons vaart een oude bekende.. 
Het is onze oude Rush! Ze ziet er goed uit! Eenmaal in de haven van 
Colijnsplaat, werk ik mijn app jes bij en verwijder de groeps app van 
Susan  en 170 app jes van de donna’s. Het is nu vakantie! Dat is werken 
aan mijn tint in de zon en een lay-out maken voor het logboek. Even later 
komt Jikke en kletsen we even aan boord bij voordat we in de regen onder 
de paraplu naar het restaurant lopen …….. 



HARDEBOLLE 
Zondag 26 juni 2022 
Traject: Colijnsplaat  -  SCHEVENINGEN  52 MIJL 

  8.00 uur Vertrek

  9.30 uur Roompotsluis

14.30 uur Maasmond

16.30 uur Aankomst

VERVOLG VERSLAG HARDEBOLLE   1.2                                                                                                                                        

Logstand: 1575 

DE MENSENLĲKE MAAT 

Ik hoor het zĳdelings bĳ 
vroege vogels. Zelf heb ik 
ook iets met snelheid en de 
menselĳke maat. Ik kan met 
de snelheid van een auto 
bĳna niet waarnemen. Dat 
gaat te voet, met de fiets en 
met de boot wel. Ook rust je 
daar van uit en krĳg je 
energie. Neem zoveel 
mogelĳk de menselĳke maat! 

HET WEER 
Zon en licht bewolkt. Zodra de zon boven de 
kust komt worden het gelijk wolken                                            
Wind: Z-ZW 3 afnemend 0 Komt haaks op de 
kust terug in kracht 2-3 

Temperatuur: 22 graden

Zeilvoering: Genua 1+ Grootzeil na de Banjaard Genua in Grootzeil 1 e  	
	 rif en gaat de motor bij tot Scheveningen.

Reis beschrijving: Vroege vogels 
luisteren op een andere manier dan  
gewend. Eten, de afwas maar dan 
varen we al, komt aan de 
linkerzijde de zeedijk in zicht met 
donkere boomvormen die er boven 
uit steken. Rechts de palen van de 
Mossel Vangst installatie’s( MVI) en 
voor ons de Roompot sluis. De 
plotter wordt geïnstalleerd, 
zwemvesten opgezocht en 
klaargelegd, warme kleding. Mijn 
twee gaten perforator die nog 
dienst deed bij de duotocht, doet 
het nog, zodat de papieren ook 
weer opgeruimd de kast in kunnen. 
Alles opgeruimd en zeevast.

Na de Roompot sluis zetten we zeil 
en zeilen tegenstroom naar het 
geul van de Banjaard. Om de 
stroom mee te hebben daar, zijn 
we één uur te vroeg. Na de 
Banjaard moeten de zeilen anders 
en gaat de motor bij. Maar de 
stroom gaat lopen: 7.7 over de 
grond. Warme kleding maakt plaats 
voor super korte broek. Op het 
eind van de Banjaard kijkend 
richting Brouwershavense gat zien 
we het grote podium van Concert 
at Sea. Om de beurt varen/ om de 
beurt slapen. Maasmond 
oversteek. De wind komt nu haaks 
op de kust te staan, maar is te 
weinig om te zeilen. We zien twee 
bruinvissen. Mijn filmpje van 
gisteren afmaken… en zo lopen we 
om 16.30 uur de haven van 
Scheveningen binnen… en wie 
liggen daar … Anne en Derk 
Glasbergen uit Lemmer met de 
WON 62. In 2019 ontmoet in 
Klintholm op Mön

DE OESTERPUTTEN VAN 
COLIJNSPLAAT 
Het is een piep kleine doorvaart 
tussen twee nollen, tussen 
Colijnsplaat en Wissenkerke. Je kunt 
er alleen invaren met hoog water en 
het gebiedje er achter valt al snel 
droog. Vroeger werd het voor het 
verladen van landbouwproducten 
gebruikt, v.n.l Bieten. In het gebied 
daarnaast zullen vast oesters geteeld 
zijn, maar dat is nu natuurgebied(je) 
met schorren en slikken. Merien en 
zijn broer Bram gingen er vroeger 
aan de buitenkant vissen met fuiken. 
Ze hadden daar een boot neergelegd 
op anker. Het was een houten over 
naadse sloep, onze eerste boot, 
gekocht van dezelfde man, waar we 
later ons huis van kochten. Hij heette 
Landru. Dat kwam omdat mijn vader 
het altijd over die man had. ( even 
googelen) Je kon met laag water bij 
de ingang over een paar stenen van 
nol tot nol lopen. Later is onze 
Landru daar in stukjes hout op de 
strekdam terug gevonden. Ahhhhh.

Even bijkletsen: Dat was lang 
geleden… Corona … huisje aan 
de kade van Harlingen, tocht 
langs de Hallingen, Terpdorpen 
van Friesland. Bezoek van Bertus 
aan Marietje aan Zeeland en 
Oostende voor anker… alles 
komt voorbij. Wat leuk weer al 
het wel en wee te delen met 
elkaar…. Net of er geen jaren 
tussen zaten.



HARDEBOLLE
Maandag 27 juni 2022 
Traject: Scheveningen - IJmuiden     27 mijl 

12.35 uur Vertrek

16.15 uur Aankomst

Zeilvoering: Genua 1 + grootzeil in 
de bui stuk van de genua ingedraaid 
en een rif in het grootzeil gestoken.

VERVOLG VERSLAG HARDEBOLLE 1.3                                                                                                                                         

Logstand: 1602 
mijl 

HET WEER 
In de morgen licht bewolkt en zon. 
Ruim na vertrek zien we de lucht 
helemaal dicht trekken weer regen! 
Vergezeld met onweer gelukkig van 
wolk tot wolk. Pas als de bui op 
het land komt heeft de bliksem zijn 
ontladingen naar de grond. Het 
dondert soms flink.                                            
Wind: ZW 3 toe nemend tot 19 
kopen. Na 16.00 uur weer 
afnemend.

Temperatuur: 20 graden.


GRENSVERLEGGEND WEER 
Gisterenavond hadden we het er 
nog over… grenzen zijn er om 
verlegd te worden! Nu hangt de 
hele was te drogen: zeilpakken, T- 
shirts, onderbroek Merien, 
spijkerbroek, sokken, schoenen en 
mijn steunzolen. Alles is 
doorweekt… en nu schijnt de zon 
en de wind blaast alles droog. Ook 
de WON 62 heeft dit weer goed 
doorstaan. Even de grenzen 
verleggen. Het ging goed met het 
steunzeiltje op. “Wij zaten lekker 
binnen”, zegt Anne.

ZIERIKZEE Een heel ander 
verhaal. Daar raasde een windhoos 
over de stad, dwars door de 
Calandweg. Dak van de huizen 
weg! Stoelen vlogen over de kade. 
Het water kwam uit het water, 
dakpannen rond je oren! Resultaat: 
1 dode, 10 gewonden en de 
schade niet te overzien! Ik kreeg 
een foto genomen uit de 
jachthaven van Colijnsplaat! De 
beelden van Omroep Zeeland 
spreken voor zich.

GEEN VIS: De paravaan gaat uit, 
maar we hebben al onze aandacht 
nodig bij het zeilen. Net voor de 
haven van IJmuiden houd Merien 
er nog een breiwerkje aan over.

DOORWEEKTE VOETEN: hebben 
als voordeel dat het eelt er zo 
gemakkelijk afgaat. Ook maar even 
nieuwe nagellak aangebracht.

Kaarten en 
postzegels voor 
de jarigen van 
deze week:  
Buurvrouw Brigit, 
Kees den Exter en 
Kees Stouthamer. 
Later krijg ik nog een 
berichtje Rinske ook 
jarig

Dagbeschrijving: Het was nog laat 
geworden gisterenavond. Heel 
gezellig! Heel wat bij te kletsen met 
Anne en Derk van de WON 62. 

Mijn ontbijt wordt weleens waar 
steeds onderbroken door het 
telefonisch consult van het Erasmus 
MC, maar het moest even. Ze kunnen 
nog een keer bellen voor een 
afspraak. De anesthesist wil me toch 
een keer zien. ( pas na de vakantie 
van toepassing)

Uit eindelijk blijkt het consult morgen 
het beste uit te komen. Dus gaan we 
dat doen. Eerst maar eens om de 
boodschappen naar de iets dichter bij 
verhuisde Jumbo. Veel producten 2 
voor de prijs van één, maar heeft als 
nadeel dat de boot alleen nog maar 
voller raakt en we moeten nog zoveel 
weg eten van wat we van huis mee 
moesten nemen… zoals de 
Hazenpeper.

Dat hebben we gisterenavond 
gedeeltelijk op… voor vanavond nog 
een keer met witlof. 

Langs de jachthaven is altijd veel te 
zien! Heel veel bootjes! Maar dat 
vinden we leuk.

De loods met de eettentjes is er nog 
steeds. Roby Rose verhaal komt nog 
even langs. Wat hadden we toen een 
lol met de bemanning uit “ Lelik Stad” 

Net na de middag vertrekken we.

Buiten buitelen jonge mensen van de 
kardinale ton af in het zilte water van 
de zee. Daar zijn ze naar toe gesupt 
met de planken. Salto’s en 
zweefduiken! Niet te geloven dat het 
weer er in één uur heel anders uit gaat 
zien.



HARDEBOLLE 
Dinsdag 28 juni 2022 
Traject: IJmuiden 

Omroep Zeeland 
Wat een toestand moet dat geweest zijn, gisteren middag in Zierikzee. De filmpjes spreken 
boekdelen. Van Dominique kreeg ik een foto gedownload van facebook en van Ome Jan een 
filmpje vanuit de mosselkotter ZZ 6 uit Zierikzee. Vanmorgen dus Omroep Zeeland aan, 
voor mogelijk aanvullend nieuws… Op radio gezet …. de weerman afgewacht om 8.15 uur, 
maar die gaf alleen het prachtige weer voor vandaag op. Verder niets over gisteren en wat ik 
ook probeerde …. ik kreeg de radio niet meer uit! Wat doe ik fout? Waar zit die knop? Kan 
iemand mij helpen? Uiteindelijk heb ik mijn telefoon helemaal uitgezet. Dat hielp! 

10.27 uur Vertrek met bus 382

10.32 uur Overstap bus 385 naar

Haarlem

11.21 uur Haarlem - Rotterdam trein

12.18 uur Aankomst Rotterdam

en retour om 16.12 uur

18.00 uur terug op de haven.

VERSLAG 2.1                                                                                                                                        ZOMER 2022

HET WEER 
De hele dag zon                                            
Wind: Z-ZW 3 Noord 3 Komt 
Oostelijk terug kracht 3


Eindelijk echt vakantie! 
Als je net als vandaag, nog even terug moet naar Rotterdam om je gezicht te laten zien, 
dan heb je niet het idee dat het echt vakantie is. Schijnbaar hoort het er gewoon bij. 
Iedereen die mij ziet en kent is ook heel erg verbaast en vind het onvoorstelbaar dat ik zo 
ben goed en snel ben opgeknapt en me zo goed voel. Ik ging er ook zonder klachten in 
en nu moet ik dus nog een keer terug en de operatie, die de volle 100% zekerheid gaat 
geven. Ze willen de snijvlakken echt nog een keer doen zodat ze zeker weten dat ze 
schoon zijn. Gelukkig is er geen haast bij en krijg ik na 22 augustus pas een oproep. Dan 
gaat het wel binnen drie weken gebeuren! Maar mijn gezicht hebben ze nu gezien op de 
anesthesie en mijn conditie is in orde bevonden.  

REISBESCHRIJVING  
Aardige buschauffeuse helpt ons bij de bushalte op de haven, aan een 2 persoons dag 
kaart voor € 14,-. Er mogen op de kaart zelfs nog kinderen mee van 4 t/m 11 jaar. In 
IJmuiden al overstappen op de 385 en van daaruit naar station Haarlem. onderweg een 
kinder- natuurspeeltuin, sportvelden, een aan een gesloten bebouwing, waar ik niet 
graag zou willen wonen. Bij de NS is er gelukkig een loket zodat we gewoon een 
retourtje Rotterdam kunnen kopen. Wat een prachtig station met allerlei Jugendstill 
ornamenten. Wat gedacht van wachtplaats eerste klas! Om 12.21 zijn we in Rotterdam 
en hebben gelukkig nog wat groene weiden, bollenvelden en bossen gezien onderweg. 
Dan wandelen richting naar het Erasmus en een lunch stop op het theaterplein. 
Bijzonder hier. Ooit waren hierover examenvragen beeldende vorming. Ook bijzonder is 
dat wij onze eigen boterhammen mee hebben. Iedereen luncht hier uit gekocht 
wegwerpplastic of  bij een restaurantje. Wij moesten bij het Ronald mac Donald huis, bij 
de Doppis € 4,70 betalen voor één kop koffie. Dan moet je wel een heel goed salaris 
hebben, of  goede arbeidsvoorwaarden … wil je dat iedere dag kunnen betalen. Terwijl 
we daar zitten zie ik mijn mogelijke kamertje …..Nog even niet aan denken. Binnen in 
de grote hal speelt iemand live op piano. Het klinkt prachtig. Zo wil ik wel wakker 
worden. Dagkaart gescand. Code voor het gaatje en je kunt overal heen. Op plaats van 
bestemming in contact geweest met een bloeddruk meet machine. Grote kruk met 
scherm, zak buis met rubberen flap en je voeten geplaatst op een onzichtbare 
weegschaal. Je vinger, zonder nagellak moest je in een buisje steken. Alles goed. Bij de 
anesthesist ook. Ze wilden me gewoon even zien. “ Nou, hier ben ik dan”. Een bijzonder 
geval, die niets mankeert, geen medicijnen slikt, maar samen met de artsen voor de volle 
100 % wil gaan. 
Op het centraal station gaan wij in de trein en komen Jet Remijn en Johan Vermin met 
hun fiets eruit! He… daaaaag …. Om 18.00 uur zijn we met overstap van 3 minuten en 
een van 1 minuut weer terug op de haven in IJmuiden. 

Vanavond heb ik 
op het strand 
even een tekening 
gemaakt… daar 
knap ik van op en 
heb ik echt het 
gevoel iets gedaan 
te hebben! 
Heerlijk met mijn 
blote 
voeten in 
het zand. 



HARDEBOLLE 
Woensdag 29 juni 2022 
Traject: IJmuiden -  Oude Schilt (Texel) 38 MIJL 

 10.20 uur Vertrek

 11.40 uur makreel ( 1 )

15.30 uur Franse Bankje

17.50 uur Aankomst

VERVOLG VERSLAG HARDEBOLLE   2.2                                                                                                                                        

Logstand: 1575 

Vanavond nog even een 
voorlopig, laatste af zakker 
op de Hardebolle met de 
bemanning van de Won 26. 
Deze ontmoetingen krĳgen 
vast weer een vervolg. 

HET WEER 
Zon.                                         

Wind: Z-ZW 3 

Temperatuur: 24 graden

Zeilvoering: Genua 1+ Grootzeil in 
het begin met de motor bij. Later Reis beschrijving: 

Gisterenavond sprak ik Anne nog 
op het strand, terwijl ik aan een 
tekening van de omgeving bezig 
was. Zij had foto’s van zand in het 
water, wat een schaduw maakte. 
Prachtig!

Bestemming bepaald: Vanmorgen 
doet Merien de mededeling dat hij 
mee gaat naar Aalborg. Aalborg in 
het Lymfjord. Een overwinning op 
zich zelf. Onderweg zaken die ik 
graag wil zien en zeker voor hem 
ook interessant genoeg zijn…Hoe 
we er komen is helemaal afhankelijk 
van het weer, maar wel als de 
noormannen, met de boot.

Om 10.35 hijssen we buiten, maar 
binnen de pieren, de zeilen. Net 
voorbij de oefening met de 
reddingssloepen. Het is tropisch 
warm, met in het begin iets te 
weinig wind om te zeilen, dus staat 
de motor bij. Truus onze 
stuurautomaat moet aan het werk. 
Bij het strand staat een schip op 
palen.

Merien vangt zijn eerste makreel.

Het blijft er bij één. Dus een 
borrelhap. Zelf werk ik nog even 
aan mijn tint… totdat de echte wind 
komt en kunnen gaan zeilen.

Marineschip de”Schiedam”, roept 
alle schepen een bepaald gebied te 
mijden, vanwege explosie gevaar. 
Ze gaan bommen (waarschijnlijk 
oude) tot ontploffing brengen! Wij 
zijn er ver vandaan. We zien het 
Kogge schip uit Kampen weer 
varen en naast ons duikt een 
bruinvis op. Van Dominique bericht 
over de tropische storm die op de 
Carib opgestoken is. Gelukkig is 
het mee gevallen. In Oude Schilt 
krijgen we, vanwege de drukte een 
box van 15m aangewezen door de 
havenmeester


Wat doen we met eten vanavond? 
Tegen de tijd dat we Texel naderen 
en we wel zin in wat te eten krijgen 
stel ik voor om naar “de Oude 
vismarkt “ een visje te gaan eten. 
Kijken of mijn schilderijen er nog 
hangen.”Ging die niet om 19.00 uur 
dicht”?zegt Merien.

Ik kijk op internet … oei 18.00 uur.

We kunnen ook uit eten bij die tent 
op de haven. de Compagnie. “Ja, 
dat gaan we doen”! maar … als we 
er langs varen is er te weinig 
bedrijvigheid, staan de terrasstoelen 
nog voorover geleund tegen de 
tafels … dicht!

Dan wordt het zuurkool met een mix 
van gewokte groenten met spek en 
worst… en we hadden nog een paar 
kipkluifjes…Het smaakte goed! 

Betaal haven app.

scan de QR- code en het wijst zich 
verder vanzelf …Je begrijpt het al. 
Niet bij ons. Al met al ben ik er één 
uur mee bezig geweest. Niet gelukt 
omdat we in een 15 meter box lagen. 
Ik heb een leuk gesprek met jonge 
mensen, die met een motor boot hier 
waren. “ Wel veel ruimte in de boot, 
zei hij… maar ik zou het nooit meer 
doen. Het vaart voor geen meter”. 
Hij hielp me wel even met de app. 

Even uitgezocht : Texel € 0,80 p.m2

Toeristen belasting: 2 x € 2,30 

€ 30,60 in een enveloppe gedaan, 
briefje erin en in de 

Mobile airco. 
Tijdens onze avondwandeling, met 
het wegbrengen van het afval, 
lopend langs de overvolle 
jachthaven zien we op een 
zeilboot, die langszij ligt een airco 
op het dek staan….????



HARDEBOLLE 
Donderdag 30 juni 2022 
Traject: Oudeschilt (Texel) - Dokkum     53 mijl 

07.30 uur Vertrek

10.45 uur Boontjes in (vaarwater)

11.30 uur Harlingen 11.15 Tjerk H

12.00 uur V Haringsma kanaal op.

14.30 uur Leeuwarden

15.15 uur Dokkummer EE op.

17.30 uur aankomst

Zeilvoering: Genua 1 + grootzeil 
in de boontjes a/d wind en een 
stuk van de genua ingedraaid.

VERVOLG VERSLAG HARDEBOLLE 2.3                                                                                                                                         

Logstand: 1695 mijl 

HET WEER 
De zon schijnt zeven zonnen!. Pas in 
de middag verschijnen er “ 
bloemkolen” aan de lucht. Deze 
kwamen pas na 21.30 uur tot 
ontwikkeling met regen en onweer.                                         
Wind: ZW 1 dus motor bij. Als snel 
neemt de Zw wind toe tot 3 en kunnen 
we gaan zeilen. Rond 11.00 uur zakt 
de wind in en net als Merien de motor 
aan wil zetten komt de wind terug met 
11- 13 knopen ( 4) vanuit het NNW 
Een stuk van de Boontjes is maar net 
bezeild. Voor de onweersbui vanavond 
komt er meer wind en koude lucht.

Temperatuur: 24 graden.


COMMUNICATIE: Sluis en Bejan 
( motor werkboot) hebben het over dat 
jachtje wat ook nog mee moet. (dat 
zijn wij) “Je weet hoe dat gaat hé”. Wij 
lagen keurig voorin en zij gingen als 
een botsautootje. Gelukkig hadden ze 
autobanden als stootwillen. 

De tijd dat de brugbediening door de 
huisvrouw die naast de brug woont 
werd gedaan is over…. geen 
romantisch plaatje meer … van nog 
even m’n laatste was ophangen en 
dan kom ik de brug draaien. Niets 
daarvan : alles op afstand bediend. 
Op kanaal 80 nogal liefst.

Vandaag gelukkig achter ons een 
binnenvaartschipper met een kort 
lontje. Eerst was het de gemeente die 
niet deugde….toen was het een 
jachtje. Hij riep over dat jachtje ” U 
brengt iedereen in gevaar! ” De 
brugbediening probeerde te sussen: 
“We weten niet of dat jachtje het wel 
snapt”. Weer een eind verder gaat 
deze schipper zich ergeren aan 
zwemmende jeugd. Hij somt alles op 
wat er al niet zou kunnen gebeuren 
als…. ongelofelijk die man. Hij komt 
tot de conclusie dat ze rond de palen 
die bij de brug staan maar 
prikkeldraad moeten spannen!

Bij Leeuwarden hebben we hem niet 
meer gehoord. Hij is waarschijnlijk 
rechtdoor gegaan richting Lemmer. 

Nog één: Met je koptelefoon op in je 
bootje in verbinding staan met je 
vishengel ….

Het kan. Op het van Haringsma 
kanaal!

Water als een 
spiegel.                
Alleen  ….dus niet             
Werveling door de 
stroom, die mee is. 
Wat een oneindige 
verte met alleen lucht 
,water en daartussen 
een streepje land aan 
de horizon.              
Wat een rust …

Reisbeschrijving: 6.15 uur wekker. 
Buurman is zijn boot ook al aan het 
klaarmaken voor vertrek. We zetten zeil in 
de voorhaven. De kinderen van de 
charterschepen slapen nog. De Texel 
stroom op. Stroom mee richting 
Harlingen. Scherp a/d wind gaat het nu, 
met de rode tonnen aan de verkeerde 
kant omdat je er anders boven op zou 
stromen. Nu kan ik ze zien. MVI’s van 
mosselboeren uit Yerseke, garnalen 
kotters, jachtjes. Jammer geen zeehond 
gezien. Veel bedrijvigheid bij 
Kornwerderzand.

Drukte in vaarwater “de Boontjes” omdat 
op dit tijdstip van de dag het hoog water 
is en het tij keert. Snelle veerdienst uit 
Terschelling komt net voor ons de haven 
in lopen als wij buiten aan het aftuigen 
zijn. In Harlingen zijn de Hoogwater 
deuren dicht. Wij gaan schutten: Tjerk 
Hiddema. Het kanaal op. Hé een schip uit 
Amsterdam: het is een IJveer! De nr 56

Daar is Franeker al: Eise Eisinga met de 
kinderen en later met Rita en Frederiek. 
De mooie leder winkel, die de kleur 
schoensmeer had voor mijn schoenen. Ik 
heb de pot nog mee en een galerie met 
werk van Janneke Rottier.

Veel nieuwe bruggen! Dam wand en 
stortsteen. Hoop grond met 
oeverzwaluwen! Prachtig! Zomaar lekker 
het landschap aan je voor bij laten 
schuiven… totdat je weer in de grote stad 
komt: Leeuwarden. Soms spelen de 
pilootjes nog even met hun F16 tientjes. 
Daar hoor je bijna niets van. In de stad 
opvallend veel rondvaartboten. In de 
Princentuin zwemmers en  zon 
aanbidders met reet veters op een 
handdoek. Dan varen we de Dokkumer EE 
op met de gele plomp aan de kanten, 
soms een melkbus, steen of dot klei onder 
de kiel. Huis van strobalen. In Dokkum 
eten we bij hotel de Posthoorn. Heerlijk!



HARDEBOLLE 
Vrijdag 1 juli 2022 
Traject: Dokkum - Lauwersoog     14 mijl 

10.35 uur Vertrek

12.00 uur Willem Loresluis 
Dokkumer nieuwe Zeilen.

13.55 uur Aankomst

Zeilvoering: Geen

VERVOLG VERSLAG HARDEBOLLE 2.4                                                                                                                                         

Logstand: 1709 mijl 

HET WEER 
Licht bewolkt, af en toe zon, soms 
dikkere bewolking en drie spetters 
gevoeld. later zon.                                           
Wind: ZZW 4-5

Temperatuur: 20 graden.


Belangrijkste gespotte vogels van 
gisteren: 
Rietgors en bij verschillende huizen een 
grasetende schildpad waargenomen. 
Kiekendief ( vrouw)

Heel veel oeverzwaluwen in een stuk 
grond waar eigenlijk nog weggegraven 
moest worden, maar nu niet meer mag. 

Kiekendief - Fuut - Reiger … maar was 
een opgezet exemplaar voor een raam. 
Visdiefje. Een kast met zeker drie jonge 
torenvalken.

Bruine kiekendief met witte stuit ??

“Dat is bijzonder”, zegt Merien

Dieselolie: In Lauwers oog de twee 
reserve jerrycans in de tank gekieperd. 
Daarna nog twee gehaald, die konden 
er nog net bij( totaal 42 liter bijgetankt) 
en nog twee reserve gehaald.

Havenkaarten: Ik heb er nog één van 
hier … er staat nog 48 cent op.

Net genoeg om heel snel te douchen. 
Ik heb nog drie bruikbare andere 
kaarten. Twee zijn leeg, op de één staat 
€ 3,65 en de ander € 5,-.

Facetime met de kids: vanmiddag is 
Bouw, Nicole, Krijn en Levina aan de 
beurt. Anders gaan we ze 
vrijdagmiddag om 16.00 uur altijd van 
de KIBEO halen…. Nu heeft Bouw dat 
gedaan. Krijn heeft een mooi rapport: 
allemaal tienen zegt hij! Levina was 
onder de indruk van Cathalena 
vandaag. Die was stout!

De hekschroef op de boot van Bouw is 
geïnstalleerd. Hij kan hem nu recht van 
de kant varen. Het voldoet, meer dan 
gedacht.  
Lifelinen worden klaargelegd voor 
morgen. HW Norderney morgen 14.20 
uur. Morgenochtend vertrekken tussen 
6.00 - 6.30 uur

Schierzicht: Daar gaan we een hapje 
eten. Eenvoudige plate service maar 
goed en prijselijk. Je bekijkt de kaart. 
keuze uit acht. Geeft de bestelling door 
bij de bar, neem je wat te drinken mee 
en krijg je een wekker. nr 33 hadden 
we. Als de wekker gaat kun je om je 
eten. Eet smakelijk! Ik had boeren 
snitzel met veel groenten en Merien 
neemt de Zeebonk.

“Kijk, dat daar is 
Schiermonnikoog.. dan 
zou dat daar 
Rottumeroog moeten 
zijn en dat plukje de 
Rottummer plaat. Daar 
tussen door zien we de 
windmolens van 
Borkum?? “                      
Zo helder is het. 

Reis/ Dag beschrijving: De hele nacht heeft 
het geregend met zo nu en dan een klap 
onweer. Vanmorgen schijnt de zon weer als de 
brugwachter met zijn sleuteltje het kastje open 
maakt van de brug. Hij zet iets in het kastje…. 
drukt op het knopje. Brug naar boven en naar 
beneden. Pakt dingetje uit het kastje, nipt er 
aan… Zou het nou jenever zijn? Kastje dicht. 
Houd iets in de hand… Het is koffie! 

Wij gaan de boodschappen doen. Aldi. Twee 
fietstassen vol terug. 

Het is prachtig varen tussen de keileem 
ruggen van het Dokkumer Groot Diep, een 
oude diepe kreek. De oude steenfabriek.

In februari, toen hier ook waren zagen we dat 
er hier ook een fietspad liep. “He, daar is het 
bruggetje waar Marja toen met de pikhaak op 
het knopje duwde om contact te krijgen met 
de brugwachter. Het vaarwater is in de 
buitenbochten dieper. Bij de sluis wachtplaats 
maar net 2 meter. Op het Lauwers meer, wat 
na de sluis komt is het altijd spannend. De 
rode kant aan houden. Dat doen we… maar 
tussen rood en groen is het nu overal 3 m…. 
gebaggerd dus! Gelukkig! De wind neemt toe 
tot 18 knopen en er vallen een paar spetters. 
Paraplu! Het remmingswerk van de 
Roggebotsluis is aan lagerwal. Boot voor ons 
gaat er liggen, maar komt nauwelijks weg. Wij 
hebben rondjes gedraaid en zijn toen 
ingevaren. Buiten in de haven is een zeer 
enthousiaste schoolklas aan het krabben 
vangen! Laatste schooldag? Nee, schoolreis. 
Wij dachten uit Urk (hoog rokjes gehalte) De 
bus is uit Hoogeveen. Dieselolie getankt. 
Havengeld voldaan. 

Fietstocht langs de haven brengt ons langs 
de vele viskotters met afgekorte namen op de 
boeg: UQ= Us Quert( Nrd. Groningen) OL= 
Oost Dongeradeel, LO= Lauwersoog, NG = 
Duits wad Ditzem en Greetsiel. YE= wat zou 
dat nou zijn… De 172 ligt hier. We komen uit 
bij restaurant de Vroegere Noorman. Leuke 
tent: kano aan het plafond, kinderspeelhoek, 
buiten wachtende wadlopers en vogelaars, 
die vanwege HW een boottochtje gaan 
maken. Veerpont “Rottum” vertrekt naar 
Schier. Drie jaar geleden gingen Ria, Frederiek 
en ik hier ook mee mee… Wat was het leuk!

Broedende sterns op het drijvende bak eiland.

Leuke bloembakken van viskisten op frame..

Alleen een ander kleurtje zou geweldig zijn.



HARDEBOLLE
Zaterdag 2 juli 2022 
Traject: Lauwersoog -  Norderney   55 mijl 

06.00 uur Vertrek

13.00 uur Aankomst

Zeilvoering: Genua 1 + grootzeil 
met de toenemende wind stuk van 
de genua ingedraaid en een rif in 
het grootzeil gestoken.

VERVOLG VERSLAG HARDEBOLLE 2.5                                                                                                                                         

Logstand: 1764 mijl 

HET WEER 
Vandaag licht bewolkt en zon.                                           
Wind: ZZW 4-6  toe nemend tot 20 
kopen. Na 18.00 uur weer 
afnemend.

Temperatuur: 23 graden.


ZEEALSEM: Anne had gelijk. Het 
ruikt heerlijk! Gisteren gevonden en 
geplukt aan de zeedijk. Er hangt nu 
een bosje in ons kleinste kamertje. 
Volgens haar werkt het ook goed 
tegen allerlei ongedierte in 
beddengoed en heeft het een 
hallucinerende werking in jenever. 
Net als absint.

Wat een verhaal:

Ik vertel het de man die langs komt 
met zijn hond, als hij vraagt of ik het 
in mijn tuin wil planten. Zijn hond is 
volgens hem een wolf. Het is zijn 
hulphond. Hij vraagt of we hier op 
vakantie zijn. Nee/ Ja zeg ik, 
eigenlijk op doortocht. Morgen gaan 
we weer verder met de boot.

Hij verteld dat hij niets van boten 
moeten hebben sinds hij als laatste 
vrachtwagen op de Herald of free 
Enterprice ( veerpont Zeebrugge) 
reed. Hij was nog niet uit zijn 
vrachtwagen, doen de boot 
kapseisde en zonk voor de haven 
van Zeebrugge. Zijn vrachtwagen 
viel op alle andere wagens. Hij bleef 
droog zittend, bedenkend wat hij 
zou kunnen doen, zag mensen dood 
gaan en dood langs spoelen… Na 
vier uur hoorde hij kloppen op de 
romp en werd hij gered. Fors 
traumaatje aan over gehouden, 
vandaar de hulphond, die zijn 
hoofdpijnen aan voelt komen. 


Spreekbeurt: Kleindochter Renee 
heeft een klokhuis filmpje gemaakt 
over peren en boer Buizerogge voor 
haar spreekbeurt. 

https://youtu.be/dH9K3xoXa_A

Heel goed gedaan, Renee

   

Merien zoekt uit dat 
we met de trein 
richting Seebüll 
kunnen, naar het 
museum van Emile 
Nolde

Reis/ Dag: Om 6.00 uur zijn we 
helemaal klaar om te vertrekken. Het 
waait al lekker en de wind zou dichter bij 
Norderney alleen maar in kracht 
toenemen. Alle stroom kunnen we mee 
hebben. Tot na het westgat staat de 
motor bij. We zwaaien nog even naar het 
reddingshuis op palen op de 
Engelsmansplaat. Ooit zijn we er naar toe 
gelopen over het wad. Het is nog één uur 
voor Laag water als we door het Westgat 
gaan. Over al hebben we 5 meter diepte! 
Dat was een jaar of wat geleden wel 
anders… wat was ik toen blij dat ik er 
door was! Na het Westgat uit leggen we 
Hardebolle op koers. 71 graden. Genua 
gaat bij. Motor uit. We gaan echt als een 
trein, met deze bakstag wind en stroom in 
de poep. Regelmatig gaan we door de 10 
knopen en heel even, als we een eindje 
meerijden op een stevige golf: 11.8 

Dat record hebben we te pakken!

Toch is het weer even zoeken naar de 
ingang van de Sluchter. Dat is een geultje 
naar binnen toe, naar Norderney. Vlak 
hiervoor hebben we een rif in het grootzeil 
gedraaid. Dat voelt wel prettig bij 20 kn 
wind en een smal geul.

Eenmaal in de haven vinden we een box.

Opruimen, wat eten en dan even plat op 
de bank in de kuip. Deze wind en dit 
sturen was goed voor de hardebollen 
zullen we maar zeggen. Havenmeester 
betalen en gaan fietsen. Over het 
haventerrein, langs de veerhaven, langs 
het strand met de strandkorfjes. “Doen 
we nog even een selfie Merien”? ‘Is goed, 
maar niet in het korfje”… bang voor zand 
tussen de tenen… ha, ha. In het centrum 
een biertje halen onder de kastanje boom. 
Ober manoevreert behendig zijn volle 
dienblad op de toppen van zijn vingers 
langs tafels en stoelen. Zet vol weg en 
neemt leeg terug. Merien gaat het thuis 
ook proberen, zegt hij. Graag eerst met 
plastic! Nog even langs de Edeka. Aan 
boord aperitieven en dan lekker eten 
buiten in de kuip. Heerlijk! Ik doe de 
makreel, Merien de spareribs.

Morgenochtend de afwas ….voor we 
vertrekken om 7.00 uur.

RECORD! In 7 uur tijd 55 mijl 
is een gemiddelde van bijna 
8 mijl per uur! 
ToP snelheid : 11,8 kn

https://youtu.be/dH9K3xoXa_A


HARDEBOLLE 
Zondag 3 juli 2022 
Traject: Norderney - Cuxhaven 65 mijl     

06.30 uur Vertrek

15.45 uur Aankomst 

VERSLAG 3.1                                                                                                                                        ZOMER 2022

Logstand: 1829 

HET WEER 
Tot 15.45 uur de hele dag zon  

Dan een flinke bui. Dan schijnt de 
zon weer afgewisseld door wolken. 

Om 19.00 uur grote bui met 
onweer.                                         
Wind: Veranderlijk 1- 2 Heel even 
heeft Merien 12 kn gezien.

Temperatuur: 22 graden

ZEEDAG 
Zo plannen ze dat in als je een cruise boekt op 
de Carib of  Middellandse zee. 
Een dag met alleen zicht op water en voor ons  
was dat ook een klein stukje land. 

REISBESCHRIJVING  
Geen krant vandaag, geen Vroege Vogels op 
de radio. Wij zijn de vroege vogels vandaag. Ik 
hoor het gastenvlaggetje wapperen in het want, 
dus is het meer dan windkracht 1. Als wij de 
box uitvaren komt daar de “ Blok van Uffelen” 
aan. Hij parkeert hem in de vrij gekomen box. 
In de haven zetten we het grootzeil, lopen 
daarbij bijna vast. Het is nog anderhalf uur voor 
LW. Dan hebben we de stroom nog mee naar 
buiten door het Dove Dief, en staat hopelijk 
nog genoeg water in de geul. Er ligt een 
Hollands baggerschip voor anker, maar dat 
zegt nog niets natuurlijk. De minste diepte die 
ik gezien heb was 3,1 m Dus niet te veel over.

Na de geul leggen we Hardebolle weer op 
koers, grootzeil op, motor bij en gaat Truus 
sturen. Koers 71 graden. Zo tutteren we langs 
de eilanden: Baltrum- Langeoog- Spiekeroog - 
Wangeroog. Kunnen we daar ook een 
TEVETAS van maken? Wordt het  
NOBALSPIWAN. Weer kijken we in de felle zon. 
Zonnebril noodzaak. Ook bij Merien gaat die 
stoere versie op. In de zon liggen de Duitse 
Wadden er prachtig bij! Het gebied op 
Norderney waar plukken duinen zijn en het 
water met springtij vrij over in het wad kan 
lopen, is nu duidelijk zichtbaar. Ooit waren we 
daar en lag er een wrak van een zandzuiger.

Ik heb de schetsen en foto’s gebruikt voor mijn 
schilderij “ Jan” uit de serie mannen.

Het wil nog maar niet gaan waaien. Toch geven 
ze wind af WNW 4 maar het komt niet.

We vinden de weersite Papa Delta 07. Hij is er 
om 9.45 uur, hier op VHF 28. Begint met een 
muziekje. Het is goed hem te horen. Het is een 
privé weersite van een oude kapitein. Zijn 
website ziet er indrukwekkend uit. 

Onderweg knip en plak ik mijn filmpjes op de I-
phone. Richt mijn nieuwe agenda in, doen eens 
om de beurt een slaapje tussendoor.


Planning: Als er een trein 
vanuit Schleswig naar 
Niebull loopt, dan gaan 
we de eerst komende 
dagen het kanaal door en 
daarna de Schlei op 
richting Schleswig. Ze 
geven eind volgende 
week veel wind op voor 
een aantal dagen 
achterelkaar. Dan is het 
fijn als je in een gebied 
zit, met vele 
mogelijkheden.

Zeilvoering: Nog in de haven zetten we 
grootzeil. Dat staat de hele dag op maar ook 
de motor staat bij en soms de genua 1 uit 
gedraaid. Bijna de hele dag stuurt Truus.

Wensen lijstje: Met een 
motorboot onderlangs de Duitse 
Wadden eilanden en dan alle 
eilanden aandoen zoals Juist, 
Baltrum, Langeoog, Spiekeroog 
enz. Maar ook de havens aan de 
vaste wal, bezoeken zoals Neu 
HarlingerSiel en Greetsiel.

Wie weet komt het er nog van…


Vervolg reisbeschrijving               
Beginnen rond 11.30 uur aan de 
oversteek van de Jade, de Weser 
en de Oude Weser. Er liggen niet 
veel boten voor anker.

Toen we ooit voor het eerst naar 
Engeland voeren en het ook 
windstil was, deden we een potje 
zeeslag. Op de Elbe zie ik het log 
soms uitslaan naar 9.3 kn over de 
grond. Als we bijna bij Cuxhaven 
zijn wordt de lucht daar helemaal 
donker. Het lijkt wel of we daar 
garantie op hebben. Papa Delta 
had het nog gezegd: In de avond 
buien met misschien we 25 mm 
regen en met onweer en 
windkracht 8. Volgens de buien 
radar zou dat de bui kunnen 
wezen… dus gaan we niet door 
naar Brunsbuttel, maar lopen we 
Cuxhaven binnen, net op tijd voor 
de bui. Pas in de bui van 19.00 
uur zit onweer. De vele mm blijven 
uit en de wind ook. Hardebolle is 
wel schoon gespoeld.



HARDEBOLLE 
Maandag 4 juli 2022 
Traject: Cuxhaven - Gieselau kanaal 39 MIJL 

12.30 uur Vertrek

15.00 uur Sluis Brunsbuttel

16.15 uur Kielerkanaal op

19.30 uur Aankomst

VERVOLG VERSLAG HARDEBOLLE   3.2                                                                                                                                        

Logstand: 1868 

Wat is het hier stil …. We 
horen alleen de vogels. 

HET WEER 
Zon licht bewolkt                                        

Wind: Z-ZW 4-5 in vlagen 20 kn.

Temperatuur: 20 graden

Zeilvoering: Genua 1. Op het kanaal Genua 1 + motor en kegel in.

Fotootje maken…. 
Eén voor Dominique … van de grijs/ 
zwarte, grote catamaran, die hier op de 
kop van de steiger ligt. In de romp 
zitten allemaal zonnepanelen. 
Helemaal uitgerust voor de toekomst 
dus.


Voor Sandra en Bram maak ik een foto 
van hun geliefde plekje in Cuxhaven, 
net achter de sluis.


Dan fietsen we langs de enorme hoge 
muur, wat tegelijkertijd een waterkering 
is. Het systeem van coupures kennen 
ze hier ook!


Aan de haven is het niet druk. “Hé, die 
hele grote winkel, een soort Decaklon 
die is gesloten, staat helemaal leeg 
zelfs. Ik dacht nog even van die 
gemakkelijke heel klein opvouwbare 
dunne regenjasjes met capuchon te 
kunnen scoren…Helaas Pindakaas. 

Andere winkel gevonden voor een 
nieuwe koffie thermoskan en een Lidl 
voor de dagelijkse boodschappen. We 
mogen op de fiets door het 
winkelcentrum van de stad. Ik heb het 
idee dat we daar nog nooit geweest 
zijn.


Winkel: Geen zwarte balpennen, geen 
lijm in potjes. Wel isoleer kan met 5 jaar 
garantie. Emsa. We gaan kijken of hij 
langer mee gaat dan de kan uit de 
HEMA. Bij Leonie deed hij het ook al 
niet meer. 


Dwars getuigd schip op het 
Kielerkanaal: Heel stoer zitten boven in 
op de Ra’s, de matrozen. Ze kijken over 
de dijken en bossen heen van het 
Kielerkanaal. Ook wel spannend om op 
die manier onder door de bruggen te 
gaan. Ik zou mijn fototoestel meenemen! 
Een meisje zit op de boegspriet.


Noren in een blauw bootje …. we 
zagen ze voor ons varen. Negeren alle 
regels van de sluis… Ze liggen nu achter 
ons. Met vier man tegelijk zijn ze op de 
vlonders gesprongen en kregen het 
bootje bijna niet recht. De stootwillen 
zaten vast met allemaal restjes touw aan 
elkaar. Een prachtig staaltje zuinigheid 
of is het innovatief. En wat zagen ze 
eruit: Allemaal legergroen/ bruin en 
donkerblauw. De broeken, scheve 
truien, vette petten … Je zou er soep 
van kunnen koken…en het bootje zat 
vol geplamuurde gaatjes… Ik ging niet 
mee op avontuur.

Reisbeschrijving: Als we om 12.30 uur vertrokken zijn, hebben we nog net niet de 
stroom mee. Toch nog iets te vroeg dus. Weinig zeehonden op de platen. Wel veel 
zeehonden toeristen boten. Het is dan ook Laag water. Als er een iets donkerder lucht 
aan komt, neemt de wind toe tot 20 kn. Wij hebben hem half of voor de wind en dus 
alleen de Genua op. Anders moet Merien zich heel moeilijk behelpen bij het laten 
zakken en opbinden van het zeil, als we bij de wachtplaats voor de sluis komen. Je ligt 
daar zo te bonkelen op de stroom en op de golven. En zo was het ook. We moesten 
zeker een half uur wachten wil het licht op wit komen te staan. Op de motor stuur ik 
dan tegenin de wind en de stroom en probeer dan precies op zijn plaats te blijven.

Als we invaren liggen de vlonders gelukkig stil in de sluis. Later komt Jan langszij. Hij 
heeft een beetje grote Dehler ( 42 voet). Hij komt bijna niet meer vanachter zijn 
stuurwiel. Gelukkig heeft hij twee stuurwielen en een maat die heel veel aanpakt. In 
Kopenhagen komt de Clan aan boord, zegt hij en gaat zijn maat op het vliegtuig terug 
naar huis. Ook de kano, die buiten lag te pedellen tegen in de stroom is mee geschut!

Met de genua 1 erbij getrokken en de motor op 2500 toeren gaan we door naar het 
Gieselau kanaal. 



HARDEBOLLE 
Dinsdag 5 juli 2022 
Traject: Gieselau kanaal - Strande (Oostzee)   37 mijl 

09.00 uur Vertrek

11.00 uur Rendsburg

14.00 uur Holtenau sluizen

15.00 uur In de sluis Holtenau

16.05 uur aankomst Strande

Zeilvoering: Geen

VERVOLG VERSLAG HARDEBOLLE 3.3                                                                                                                                         

Logstand: 1905 mijl 

HET WEER 
De zon schijnt tussen de lichte 
bewolking door, al is de ene wolk 
donkerder dan de andere.

Geen regen! Wel wind en dat geven ze 
ook nog af voor de rest van de week.                                        
Wind: ZW 5 en heel erg vlagerig tot 
20/21 kn wind. 

Temperatuur: 19 graden.


CREATIVITEIT: Vanmorgen zat het 
even niet mee. Ik wilde een tekening/
aquarel gaan maken van de brug over 
de sluis met het huis er nog bij. De 
zon staat recht in mijn ogen. Dan maar 
aan de andere kant van de brug…. 
niet helemaal het beeld wat ik hebben 
wil. Terug! Als ik dan wil gaan tekenen 
blijk ik mijn potlood niet heb 
meegenomen en mijn pen niet op het 
papier pakt. Later komt Merien mijn 
gum nog terug brengen… zeker laten 
vallen….Ik ruim alles op.

Ik geef het niet op!

Al varend ga ik alle opvallende dingen 
aan het kanaal tekenen en de vormen 
uit papier scheuren. Ook de brug bij 
Rendsburg is de brug met het juiste 
profiel. Het lukt. Het zullen er vier 
worden, denk ik. Vanavond na het 
eten ga ik de verf aanbrengen met een 
roller. Daar zit ik dan geknield voor het 
bankje bij het kantoor van de 
havenmeester. kranten gelegd, 
wasknijpers om het papier vast te 
houden en rollen maar. Ook heb ik nog 
geplakt. Heel soms waait er nog even 
een papiertje weg. Het is snel droog.

Aan boord onder het matras wordt het 
papier weer mooi plat.

Morgen weer verder. 

Tanken in Strande: Het viel mee… er 
ging 42 liter dieselolie in de tank. 
Tanken in Strande is leuk, want die 
man houd altijd zijn oor bij de opening 
voor de opening waar de dieselolie 
ingaat. Hij hoort hem vollopen.


Betaald: dieselolie € 101,50

Sluispassage : € 12,-

Havengeld: € 15,-


Alles Klaar betekend: Ik heb het 
begrepen!

Drupje olijfolie in 
de wc pot en hij 
pompt weer als een 
zonnetje.

Reisbeschrijving: Zo’n prachtige, stille 
plek… Je zou er blijven, maar we gaan 
verder..  weer door maar nemen deze rust 
mee. Er is weer van alles te zien en te 
beleven onderweg; het loodsen station, 
een Groenendaeler, zwarte langharige 
Belgische herder … we hebben er twee 
gehad een 12,5 jaar en de ander 13,5 jaar. 
Wat hebben ze toch een elegant loopje en 
wat zijn ze in hun gedrag toch herkenbaar.

We zien nog iets bijzonders …. een 
zeearend!  
De hangpont is terug! Onder aan de 
brug bij Rendsburg vaart niet een pont, 
maar hangt er een onder aan de 
spoorbrug. Hij is jaren weggeweest omdat 
hij overvaren was ….. Nu is hij terug! Ze 
zijn hem nog aan het opbouwen en 
gangbaar maken. ( Cultureel erfgoed)

EFFE ZWAAIEN… 
JAN AZIMUT: Jan met zijn vrouw, lid van 
de WSVW en onze winterburen, in het 
blauwe Fishertje van 7,50 m vaart aan de 
andere kant richting Brunsbuttel. 
Uitbundig gezwaaid. Zij zijn in 
Kopenhagen geweest.


Zwaaien naar een meneer in een rolstoel 
met een witte kapiteinspet op. Hij doet 
zijn pet af en zwaait terug! 


OPTOCHT: van grote schepen: Eerst 
komt er een groot passagiersschip, dan 
een die grote portaalkranen vervoerd, een 
sleepboot het marine schip, de nr 229, 
trekkend en daar achter hangt achterste 
voren nog een sleper. Dit alles op het 
stukje kanaal wat ze aan het verbreden 
zijn. 

Sluispassage: Kaartje gekocht, 20 kn wind 
in de poep, dat valt niet mee., maar ging 
goed. Twee grote vrachtschepen ook in 
de sluis. Wij langszij een Duitser, die ook 
in Giezelau lag. We varen er het laatst in 
en mogen er het eerst eruit. Welkom op 
de Oostzee! 



HARDEBOLLE 
Woensdag 6 juli 2022 
Traject: Strande - Kappeln ( Schlei )     22 mijl 

08.45 uur Vertrek

12.40 uur Aankomst


Zeilvoering: Gisteren avond nog heeft 
Merien de Genua 1 verwisseld voor de 
Genua 4. Ze geven veel wind op voor de 
komende dagen. Met dat viertje er op 
kunnen we veel hebben!

VERVOLG VERSLAG HARDEBOLLE 3.4                                                                                                                                         

Logstand: 1927 mijl 

“ Voorzichtig met die 
fietsen over de 
voorpunt” . Help wel 
even aanpakken en 
wegzetten…. Doe nog 
een bandje er rond… 
Weet je als ze 
overboord gaan … het is 
hier 8 m diep in de 
haven!”

HET WEER 
Licht tot zwaar bewolkt, af en toe zon.  Net als we de bocht om komen vanuit het Kieler fjord zien we in 
de verte een hele donkere lucht. Daarin zit regen, maar gaat voor ons langs, zodat wij in de zon kunnen 
blijven zitten. Net voordat we de Schlei in willen draaien gaat er zo’n donkere lucht achter ons langs. 
Helaas heb ik heel even de volle laag gekregen. Ik blijf droog in de haast aangetrokken zeiljas van 
Merien. Die bleef even binnen. Het was ook maar even. Daarna was het de hele middag droog …. in de 
avond trok de lucht helemaal dicht grijs en begint het te regenen… allemaal miezer..

                                          

Wind: WZW 2 - 4 Dat viel een beetje tegen. We hadden meer wind verwacht. De hi-aspect als zeil was 
beter geweest, maar die stond er niet op. Het hele traject hebben we hoog aan de wind moeten zeilen. 
Die wind was vanwege de buien zo schifterig zowel van kracht als van richting. Nou ja … Je moet dan 
wat nauwkeuriger en geconcentreerder sturen…S’avonds neemt de wind fors toe. We horen het fluiten 
in de mast en liggen wat scheef. Dit was wat ze afgegeven hebben op de windguru.

Temperatuur: 18 - 20 graden.

Bijzonderheden: Mijn vlaggenstok is 
vanmorgen bij het uitvaren van de box wat 
kleiner geworden. Hij past nog in de houder. 
Het is nog geen negen bij ons met het in en 
uit varen van vreemde boxen. Ook bij het 
invaren van de box in Kappeln… beetje zij 
stroom…en dwarse wind… moet je ook nog 
je achter touwen om de palen gooien en 
oppassen dat je voren niet op de steiger 
bonkt. Nou ja … we liggen weer en 
Alexander staat achterop.


Bewaking: Duitsland wordt goed bewaakt/ 
of men is waakzaam. Vandaag al het derde 
marine schip gezien. 


Boodschappen: Eindelijk kan ik mijn potje 
lijm scoren. Ik koop er gelijk twee (UH)

De dagelijkse boodschappen zijn hier net 
achter de loodsen. We gaan bij de Netto.

In de gezellige winkelstraat van Kappeln, 
vind ik nog een leuk overgooi ding van een 
soort spijkerstof. Een geschikte nieuwe 
meeuw voor de boot van Bouw kunnen we 
nog niet vinden. 


Facetime met het thuisfront.

Bouw meld dat de heipalen bij het huis van 
Barry de grond in zijn. Krijn zijn grote tand, 
die wiebelt , maar zit er nog steeds in.

Jikke heeft morgen haar eindgesprek PABO

Vivian heeft haar prachtige rapport en haar 
verkeersdiploma. Het was weer goed ze 
even te horen en te zien.


Autootje huren: voor morgen is een goed plan 
van Merien. Morgen hebben we hier een 
verwaai dag en kunnen met de boot beter niet 
vertrekken. Plan is om nu eindelijk naar het 
museum van Emile Nolde te gaan. Dat 
museum ligt bij Süderlugum, aan de westkust 
dicht bij de grens met Denemarken. Eigenlijk 
dicht bij het waddeneiland Sylt. Het is wat 
moeilijk om daar naar toe te varen, vandaar dat 
we het op een andere manier moeten doen.

Al twee keer zijn we onderweg geweest:

De eerste keer vanuit Flensburg… maar toen 
wist ik nog niet zo goed waar het museum 
precies lag. De mevr. van de VVV daar wist het 
ook niet, dus hebben we onze poging met de 
trein gestaakt.

Tweede poging is toen we met de auto in een 
voorjaarsvakantie naar Sylt zijn geweest. Toen 
hebben we in Niebull uitgevonden dat het 
museum dicht was. Of het nu gaat lukken…. 
Goed plan van Merien om dat met een autootje 
te doen …. Het eerste bedrijf die autos 
verhuurd, had er niet een meer voor ons en het 
tweede bedrijf ook niet. Die waren al 14 dagen 
volgeboekt. Een deelauto, zoals in 
Wolphaartsdijk kennen ze niet. Gelukkig rijden 
er ook bussen en gaan er treinen. Morgen gaan 
we het avontuur beleven… Het openbaar 
vervoer in Duitsland!


Renee heeft haar rapport ook!

Ook helemaal super dat kind. Wat een 
interesse overal in. Ze gaan er allebei voor!



HARDEBOLLE
Donderdag 7 juli 2022 
Traject: Kappeln ( Schlei )   

09.02 uur Vertrek met de bus naar Flensburg

10.50 uur Bus naar Niebull  11.50 uur taxi naar Seebull

Bezoek museum Emile Nolde

15.30 uur Taxi terug naar Niebull

Daarna via Flensburg terug naar Kappeln

19.00 uur Aankomst Kappeln


VERVOLG VERSLAG HARDEBOLLE 3.5                                                                                                                                         

Logstand: 1764 mijl 

HET WEER 
Vannacht geregend, daarna licht bewolkt 
en zon, even zwaarbewolkt spat regen, 
daarna weer licht bewolkt met zon                                          
Wind: NW 6 op Seebull, Naar Kappeln 
toe afnemend.

Temperatuur: 18 graden.


Emile Nolde museum: Hoe ver kun je 
het wegstoppen! Ongelofelijk… maar als 
je er eenmaal bent is het fantastisch! 
Wat een omgeving… een terp heeft hij 
uitgezocht vlakbij waar hij geboren is. 
Heeft daar een nieuw huis met atelier 
gebouwd en een tuin aan gelegd, 
helemaal beschut in de luwte van het 
huis. Beetje als de Monet van het 
Noorden, maar dan als expressionist. Er 
is een grote parking, een prachtig 
restaurant met expositie ruimte/ winkel 
en filmzaal. Door de grote ramen is het 
landschap te zien, wat eigenlijk een 
beetje op de Poel lijkt, maar dan zijn de 
boerderijen groter en zijn ze gebouwd op 
een verhoging in het landschap. Terpen 
of Hallingen. Je kunt hier heel goed de 
ontstaan geschiedenis zien en beleven: 
Grote weiden met ruigtes, bossage’s 
tegen de verhogingen aan van de 
boerderijen, moerassig soms, wilde 
planten en wat uitgestrekt….

Hadden we gedacht dit even te 
fietsen…. blijkt alles veel verder dan 
gedacht. Echt de “middle of nowhere”. 

Daar heeft Emile Nolde samen met zijn 
vrouw Ada dit gesamstkunstwerk 
gemaakt. Het is een eenheid van 
schilderijen, architectuur en natuur.

Wat een luchten zijn dat hier… de 
wolken, de grote ervan, het lopen van 
donker naar licht. Ze zijn 
indrukwekkender dan bij ons, 
bedreigender en geven het landschap 
een extra beleving. Heel jammer dat nu 
net het huis in renovatie is en we het 
alleen aan de buitenkant kunnen zien. 
Maar een keer terug… dan moeten we 
toch echt in de buurt zijn en een auto tot 
de beschikking hebben, want dit is bijna 
niet te doen. Pas volgend jaar augustus 
is de renovatie klaar zeggen Hollandse 
mensen die op Rømø logeren. Ik 
solliciteerde nog even naar een lift naar 
Niebull, maar dat was de verkeerde kant 
op. Ik maak een losse bijlage over het 
werk van Nolde en de film. Die komt.


Passende kaart 
gezocht en gekocht 
voor Hans Sinke. 
Passende tekst 
bedacht en gemaakt. 
Morgen op de post… 
Hij is overleden.

Reis avontuur met het openbaar 
vervoer: Eerst Petje af voor Elly, die dit 
jaar haar reis in Zuid Italië alles met het 
openbaar vervoer gereisd heeft, in d’r 
eentje. Wij stappen in de bus naar 
Flensburg en rekenen € 9,- p.p. af en ook 
€ 9,- voor twee fietsen, maar ingeklapt 
kosten ze niets. Schijnbaar mogen we 
met deze kaarten in alle bussen en een 
maand lang. Mondkapjes zijn verplicht. 
Dat is weer even wennen. Deze bus komt 
ook langs Maasholm… bij “ de Aal “ 
kunnen we uitstappen en op de fiets 
verder als we dat morgen willen. Verder 
zien we een golvend landschap, omzoomt 
met bosjes en bomen, daar tussen grote 
lappen met tarwe, waarin prachtige 
tractor sporen een bepaald patroon 
maken. Suikerbieten, mais, koolzaad. Hé 
een kiekendief. Er komt een mevrouw in 
een rolstoel binnen. Chauffeur klapt een 
ding naar beneden. Andere man helpt 
ook. Ze bestuurd de wagen met haar kin, 
want de rest kan ze niet bewegen. Heel 
knap! In Flensburg nog even naar een 
trein gezocht.. maar Niebull is twee keer 
overstappen en de bus de R1 gaat 
rechtstreeks en duurt 1 uur. Als we hem 
halen gaan we mee. Dat was net op het 
nippertje! Oeps de fietsen moeten nog 
ingeklapt. Mijn stoel had ook dat idee, 
terwijl ik dacht dat die uitgeklapt zou 
staan… dus zit ik daar met mijn kont op 
de grond… ha, ha. Het landschap wordt 
vlakker, uitgestrekter. Onderweg als het 
even begint te regenen zien we 
schuilende fietsers in bushokjes… Waar 
hebben we dat meer gezien?? 
Terschelling??? In Niebull zien we de 
autotrein die naar Silt gaat. Geen bus die 
naar Süderluchem gaat als om half vier 
een schoolbus. We gaan met de taxi!

Na het museum bezoek dezelfde weg 
terug! In de bus moeten we onze naam op 
het kaartje schrijven… De bus maakt een 
vreselijk lawaai, als de wind erop staat. Er 
zijn zulke dikke mensen die twee stoelen 
in beslag nemen, zodat wij het eerste 
stukje moeten staan. Samen passen we 
nog op twee stoelen! Als we 0m 19.00 uur 
in Kappeln uitstappen gaan uit eten in een 
visrestaurant aan de haven.



HARDEBOLLE 
Donderdag 7 juli 2022 
Traject: Kappeln ( Schlei )  VERVOLG EMILE NOLDE    

VERSLAG 4.1                                                                                                                                        ZOMER 2022

Logstand: 1927 

Proberen: met aquarel 
papier… scheuren van 
vormen en wolken… 
deze nat maken en kleur 
laten vloeien met aquarel. 
Niet helemaal, er moeten 
ook witte stukken blijven, 
of  de randen wit laten… 
Dat kan ook door eerst 
verf  te laten vloeien en 
daarna pas scheuren als 
het papier droog is + 
plakken. Daarna nog iets 
bij werken. Wie weet 
wordt het wat.

VERVOLG EMILE NOLDE

Wat een prachtig museum..

Wat een schitterende plek, maar wel erg afgelegen ergens tegen de Deense grens.

Hij wilde er wonen omdat hij in die buurt was geboren en opgegroeid. Hij wist hoe hier de 
wolken achter elkaar zijn geplaatst en achter elkaar aan jagen, hoe ze van donker naar 
licht lopen, hoe scherp de overgangen soms zijn of hoe ze zijn voorzien van franjes.

Wat een prachtig huis en atelier!

Het was echt de moeite waard om hier naar toe te gaan.


De boerenzoon, die door zijn vader werd verboden om te schilderen en te tekenen, zelf 
pakken slaag kreeg als hij werd betrapt maar toch zijn “Karma” volgde om toch dat te 
kunnen doen waarvoor hij blijkbaar was geboren.

Zijn moeder begreep hem wel en stimuleerde hem, hetzij stiekem.

(Opvoeden is helpen zijn of haar levenstaak te volbrengen) 

Hij kreeg een opleiding tot houtsnijder/ beeldhouwer en vertrok naar Zürich.

Daar maakte hij tekeningen/ aquarellen van bergen met daarin figuren en gezichten.

Eigenlijk heel surrealistisch. Hij liet er ansichtkaarten van drukken. Een gouden greep. Hij 
werd er steen rijk van. Verdiende genoeg om zijn grote droom, van  een huis op de terp 
met atelier en net als Monet, met een tuin, waar te maken. Hij creëerde daarmee een 
gesamstkuntwerk. 


De Film: Over zijn leven en werk is een documentaire gemaakt.

Wilfried Harder heeft hem gemaakt en duurt 67 minuten. 

We hebben hem niet helemaal gezien, maar ik ga aan Bram (van het Beest) vragen of hij 
hem kan draaien voor ons. Ik heb wel een goede indruk:

Het begint met een schilder die met een groot doek onder z’n arm en een kist verf en 
kwasten op stap gaat en daar in dat landschap gaat zitten. Met grote klodders… en door 
gebruik te maken van kwasten en zijn vingers brengt hij de verf op het doek aan en 
creëert hij de sfeer die hij ziet en voelt. 

Je ziet Nolde’s atelier in het huis, wat voorzien is van een groot glazen dak en wat net als 
bij Rembrandt het licht kan doorlaten en verduisterd kan worden d.m.v. gordijnen. Hij kon 
de wolken ook hier volgen…. want in Seebull zijn de zomers mooi, maar kort en de 
winters lang.

Zijn levensverhaal wordt verteld en ook de stichting die zijn werk en museum instant houd 
wordt genoemd.  Ze hebben een boerderij, waar hij ooit nog gewoond heeft met vele 
koeien. Slachtvee en beboeren de vele omringende gronden biologisch. Het lijkt een 
beetje op de Poel, maar dan kilometers ruimer en grotere hoeve’s op terpen.

Zijn aquarellen zijn bedoeld als schilderij. Die schilderijen mocht hij in de oorlog 40/45 niet 
meer maken. De nazi’s hadden zijn kunst tot entarte kunst bestempeld. Het schilderen 
werd hem verboden! Regelmatig kwamen ze controleren in zijn atelier. Olieverf kun je 
ruiken, aquarellen niet. Hij heeft een poos tot de stroming “ Die Brucke” behoort. Dat is 
een Duits expressionistische beweging in de kunst, net als dat je in Frankrijk de Fauvisten 
had: kleurrijk, direct op het doek, grote klodders structuur. Kandinsky, Malevist en Klee 
behoorden ook tot die stroming en waren vrienden. 

Hij loopt altijd in driedelig pak. Hij is 89 jaar geworden. Een ras expressionist, volgens mij 
wordt je zo geboren. Heleen Vogelaar en Jaap v.d. Velde schilderen ook zo. Ze voelen  
heel sterk aangetrokken door de materie en kunnen alleen maar op deze manier 
schilderen.

Ondergronden:  
Ook Emile Nolde gebruikte één kleur.	 In de aquarellen maakt hij heel veel, wat 

als ondergrond in zijn olieverf schilderijen.       

Deze ondergrond is nog                                  wij noemen”Cadeautjes”. Blijkbaar had 

zichtbaar in de contourlijnen of op een vlak.   hij speciaal Japans papier, waarbij dat 

	 	 	 	 	  heel goed lukte. Hij schilderde voornamelijk

	 	 	 	 	  nat in nat. Een gedruft kleur gebruik en ook 
het vloeien van complementaire kleuren. Heel knap, als je weet dat deze niet alleen het 
sterkste contrast hebben, maar ook elkaar kunnen afmaken tot poepkleuren.




HARDEBOLLE 
Vrijdag 8 juli 2022 
Traject: Kappeln ( Schlei ) 

13.02 uur Vertrek met de bus

naar Rabel en met de fiets naar 
Maasholm

17.30 uur Aankomst terug aan 
boord.

VERVOLG VERSLAG HARDEBOLLE   4.2                                                                                                                                        

Logstand: 1927 

Deze konden we moeilĳk 
meenemen… de zoektocht 
gaat verder… 

HET WEER 
Vanmorgen scheen de zon toen we wakker 
werden. Ineens wordt het diezig en 
spettert het wat. Een soort mistmiezer. Na 
11.00 uur wordt het weer super helder, 
schijnt de zon. Soms wat wolkjes.                                       

Wind: ZW 4 en draait om 11.00 uur ineens 
naar NW en neemt toe tot zeker kracht 6 

Temperatuur: 18 graden

Logboekerij:  
Vanmorgen maar even mijn deel 3 
afgemaakt. Er moet nog een bijlage 
over Emiel Nolde bij, maar dat doe ik 
vanavond. Net voor de middag alles af  
nagekeken en klaar om verzonden te 
worden. Doen we nog even de mail 
weg, voordat we met de bus naar 
Maasholm gaan. Het weer is in middels 
helemaal opgeknapt. Nou vergeet het 
maar … Geen post weg! De server doet 
het niet! Dan maar eerste even eten en 
nogmaals proberen…. De mail gaat niet 
weg. Dan vanavond maar eens kijken 
wat er aan de hand is. Daar was ik al 
gauw anderhalf uur mee bezig. De 
computer uitgezet.. maar niets helpt. 
Help!

Ik krijg mijn mac ook niet op de hotspot 
van mijn telefoon. De server doet de 
uitgaande post niet! Morgen ga ik het 
weer proberen. Misschien ligt het aan 
de server / wifi op de haven. Ik ga mijn 
computer eens op een andere plaats 
proberen. Wie weet.


De buskaart van € 9,- p.p. het was 
geen helaas pindakaas verhaal, maar hij 
doet het echt nog. Je mag dus echt de hele 
maand juli met de bus, overal naar toe voor 
€ 9,- 

Dat noem ik nog eens een aanbieding!


Dus voor degenen die goedkoop met 
vakantie willen …. neem in Duitsland de 
bus en je fiets mag nog mee ook!


Bootje vinden: De boot van Luuk Duijse die 
in Maasholm ligt hebben we niet meer 
gezien. Hij stuurde nog wel een leuke foto 
van zijn boot. Ook donkerblauw, ook 34 
voet… Luuk was er deze week niet omdat 
hij op reis moest voor zijn werk. Hij was op 
de tentoonstelling in Goes met zijn pa.

Eind gesprek Jikke: ze heeft d’r 
eindgesprek over d’r studie gehad en krijgt  
nog voor de zomervakantie haar PABO 
diploma!


Reisbeschrijving: Om 13.02 gaat er een bus richting Maasholm. We stappen in Rabel uit. 
Van daaruit gaan we fietsen naar Maasholm. Eerst fietsen we langs een prachtige boerderij. 
Een echt een Hof. Heel groot huis, mooi onderhouden schuren en wat woningen voor 
personeel, die nu dienst doen als verhuurbare vakantie woning. Daar gaan we een 
landweggetje op. Breed pad met twee sporen. Keien, zand en grond ligt er in. Zo banen we 
ons een weg door een glooiend landschap met graan en groen. We komen uit op de, zeg 
maar provinciale weg naar Maasholm. Fietspad erlangs. Als je de “heuvel” afgaat, met de 
wind in je rug is het toch net alsof je fiets elektrisch is! Heerlijk!

Merien neemt even de tijd om bij een vissertje te kijken of die iets in zijn fuiken heeft. Wat 
kleine palinkjes. Via Maasholm bad komen we op een pad wat ons bij een zeedijk brengt. 
Je kunt over de dijk fietsen, dus gaan we naar boven. Kijk daarin de verte zie je Sönderborg 
al liggen en recht vooruit zien we Aero. We moeten hier dus rechts om bij het 
vogelreservaat te komen en de vogelhut. Heel in de verte zie ik de typische boompjes 
bijenkaar staan. Je mag er niet naar toe want het is natuurgebied. Je blijft ze dus van veraf 
zien! Nou dat weten we dan. Terwijl ik de tekening maak, vliegen de zwaluwen, die in 
allerlei soorten van woonvormen zitten onder het aflat van de vogelhut, als F 16 ’s af en aan 
om de jongen eten te geven. Leuk! Langs de “dijk” fietsen we naar Maasholm zelf. Het was 
20 jaar geleden, toen we hier voor het eerst waren een schattig dorpje met kleine huisjes 
met rieten daken. Het duurde even … maar we hebben ze weer gevonden. En terug … niks 
bus! Gewoon fietsen! Werken aan de conditie! Langs de Aldi voor de dagelijkse 
bootschappen! Morgen doen we de rest!

In de kuip, in de zon nog een aperitiefje, lekker eten en nog een poging doen met om de 
mail te verzenden. 



HARDEBOLLE 
Zaterdag 9 juli 2022 
Traject: Kappeln 

13.08 uur Vertrek

14.10 uur Schleswig

15.30 uur Vertrek uit Schleswig

17.00 uur Aankomst Kappeln


VERVOLG VERSLAG HARDEBOLLE 4.3                                                                                                                                         

Logstand: 1927 mijl 
HET WEER 
Het weer is hier nog steeds onbestendig. 
Soms grote donkere wolken en dan weer 
zon, soms lichtere met zon, dan weer 
onbewolkt, maar nog steeds een 
vlagerige wind                                     
Wind: NW 6-7 tot 29 kn wind. 

Temperatuur: 19 graden.


dorpje met woningen met rieten daken 
en eikenhouten knuppeltjes er boven op. 
Ook zien we daar verschillende 
uilengaten in de nok. In Schleswig 
stappen we op de goede plaats uit, vlak 
bij de Dom, de winkelstraat en de VVV. 
Om 15.45 uur gaat er een bus terug. In 
de winkelstraat zijn veel winkels 
gesloten?? Het is toch zaterdag?? 
Volgen bordjes: Dom. Ik had de toren al 
gezien, maar vond hem zo modern. Toch 
is het hem, de St. Petri-Dom. Een 
kruisweg boven het altaar in schitterend 
3 D gesneden hout snij werk, 1521 
zekere Hans Brüggemann. In de VVV om 
een plattegrond van de stad. Fietstocht 
langs de haven brengt ons in Holm. Dat 
is echt een stukje dorp met een hoog 
Anton Pieck gehalte: Kleine huisjes, lage 
goten, stokrozen, gewone heerlijk 
geurende rozen, hobbelkeitjes als 
bestrating en een doodlopend straatje 
wat uit komt op een plekje aan het water 
met kleine paling vissertjes en drogende 
fuiken. Ook zien we het Johannis 
Klooster. Idyllisch! Het haven cafe heeft 
weer de koffie die ik bedoel: grote beker, 
niet te straf. Daarna rijden we door het 
stadspark, waar leuk vikingschip als 
speel object ligt. Dan naar het station. 
Daar stappen we in de bus. De fam. 
Flodder ook. Die hebben blijkbaar ook 
deze manier van reizen ontdekt. Merien 
denkt steeds dat ik met mijn tas op het 
groene knopje druk… Het blijkt de fam. 
Flodder te zijn, die wil zien hoe de 
buschauffeur reageert. Er komen nog 
twee fietsen in de bus. Sportief jong stel. 
Ze gaan er ook pas in Kappeln uit.


Camping Gas: We weten niet of morgen 
de winkel open is hier, die het verkoopt… 
maar vanavond ging het op. 

Nog een verwaaidag: Als we s’avonds 
in de kuip zitten waait het 29 kn in 
guests. Te veel. We gaan eens kijken wat 
de windguru zegt: Oeps voor morgen 
nog een hele dag 20 kn wind i.p.v alleen 
in de ochtend. Dat wordt nog een dagje 
hier! Geen probleem, want we hebben 
vakantie, moeten niets en het is hier leuk. 
We kunnen dat rondje met het pontje nog 
gaan fietsen en tekenen….Het hele 
verhaal is één dag op geschoven!


Kees S gebeld: 
morgen gaat de fam 
met Marja naar Tina 
Turner! Het waait ook 
in Zeeland hard. 

Leonie en Henk 
gebeld. Ze hebben net 
een sluis gehad met 
13,3 m hoogte 
verschil. Het is warm 
in Duinkerke

Planning: Nog een verwaaidag …maar 
vanmorgen hebben we de kaarten erbij 
gepakt… want als het goed is kunnen 
we morgen vertrekken. Bij de kaarten 
hoort ook de windverwachting. Die blijft 
NW en zou in de loop van de morgen 
afnemen tot 15 kn.

We zouden eigenlijk via Middelfart willen 
gaan, maar dat is alles tegen in de wind. 
Dat zouden we moeten motoren met het 
grootzeil op. De andere dag, de 
maandag geven ze weinig wind af en 
zouden we ook moeten motoren, al zou 
het onder de kust daar bezeild zijn. Ik 
bedenk als alternatief om met de wind 
van morgen onderlangs Aero te gaan 
naar het geultje van Marstall. Dat 
kunnen we allemaal zeilen met halve 
wind. Daar het geul nemen naar 
Rudskøbing, en onder door de brug 
naar Lündeborg. Daar zitten we weer 
aan hogerwal of nog verder …..

Als we dan over moeten steken naar 
Samsø is er minder wind en moet het 
kunnen. Wie weet de haven van Ballen.

Mocht het dan weer gaan waaien…. dan 
liggen we op Samsø weer hartstikke 
goed om van alles weer te ondernemen 
en te zien. We gaan het afwachten, want 
in Nederland krijgen ze komende week 
te maken met zeer warm weer. Bij ons 
zou het maar 24 graden worden. Er zijn 
meerdere wegen naar Rome (Aalborg) 
toch? De kaarten liggen klaar en het is 
maar net wat de wind doet. We gaan 
eerst maar eens om een postzegel voor 
op de kaart van Hans Sinke en naar de 
Aldi om boodschappen. 


Bussen en fietsen: Vanmiddag zijn we 
eigenlijk te vroeg, dus eten we in het 
bushok. We gaan naar Schleswig, wat 
40 km verder op in de Schlei ligt. 
Hupsen oma vraagt of ik een foto wil 
nemen van haar en haar kleinzoon die 
afscheid neemt bij de bushalte. Leuk! 
Wij vouwen de fietsen op en stappen 
ook op die bus. Het is nummer 600. We 
komen weer door het landschap met de 
glooiende akkers. Op het laagste punt 
staan meestal de bosjes en de bomen. 
Die maken zo een prachtig patroon. We 
komen door een 



HARDEBOLLE 
Zondag 10 juli 2022 
Traject:  Kappeln  

Zeilvoering: Van avond  hebben we de Genua 4 voor de Genua 1 verwisseld. 
Ze geven voor morgenochtend nog lekker wind op maar dan zou hij inzakken.

VERVOLG VERSLAG HARDEBOLLE 4.4                                                                                                                                         

Logstand: 1927 mijl 

Onze buren in de 
motorboot vertrokken 
vanmorgen… Grote 
broem erin… dus wij 
denken… die durven… 
Als we gaan fietsen zien 
we ze een eindje verder 
in een box liggen…..

HET WEER 
Vandaag was het licht bewolkt met heel veel zon.

Wind: NW 5- 6 teveel om aan de wind richting Marstall te varen. Daarbij was de wind erg schifterig van 
kracht. S’avonds al neemt de wind af. Als dan morgen de golven ook nog mee vallen komen we nog in 
Lündeborg.

Temperatuur: 18 - 20 graden. maar in de zon uit de wind… Merien lekker in z’n blote bast 

Productieve dag: Vanmorgen water 
geladen, maar daarvoor eerst de boot 
gesopt met auto was spul en daarna de 
zwarte zweem er afgehaald met polish.

Ze ziet er weer spic en span uit. Vanavond  
nog met het schone sopje de vloer en de 
wc gedaan. We kunnen er weer een poosje 
tegen.


Gasfles: Merien is ondertussen om een 
busje gas geweest. Die watersport zaak 
was open vandaag. Het is een kleiner flesje 
geworden, omdat ze geen grotere hadden.

Met het verrekenen van het statiegeld, was 
het € 31,-  

Fietstocht: gemaakt langs de Schlei 
richting zuid tot aan het pontje. De oude 
dieselloc in Kappeln met een aantal 
authentieke wagons erachter ging net 
rijden, toen we langskwamen. Bij het 
plaatsje Arnis is de veerpont naar de andere 
kant. Dat doen we niet. We gaan het 
wandelpad op, opzoek naar een geschikte 
lokatie. 
Tekening: Heerlijk daar gezeten met mijn 
billen op een meegebracht kussen van de 
boot en mijn rug tegen een hekje. Het was 
me daar mooi! Leuk rek, behangen met 
oude , gevonden stootwillen, drijvers, 
kettingen, touwen, zwemvesten netten en 
fuiken in allerlei soorten en maten. Een 
compleet stilleven. Ik had ze al eerder 
gezien in Maasholm, maar deze is echt heel 
mooi met op de achtergrond het visbootje. 
“ Van mijn vader, zegt een mevrouw. Ze 
kwam zeggen dat ik wel op het bankje aan 
de tafel mocht gaan zitten”. Leuk hé. Alleen 
dan had ik niet het goede uitzicht. Dit was 
helemaal goed. Vele voorbij gaande 
voetgangers vonden dat ook. Van Merien 
kreeg ik het verzorgende bakje koffie, terwijl

hij aan de andere kant van de heg op een 
bakje aan zijn tint zat te werken.

Als mijn tekening klaar is doen we daar een 
appel en gaan op de fiets weer dezelfde 
weg terug.

Bijzonderheden:  
Alle winkels zijn vandaag dicht.


Tip van Marga: De 9 euro kaart geldt voor het 
hele openbaar vervoer in geheel Duitsland.

Dat noem ik nog eens compenseren op de 
olieprijs! Dank je wel, Marga


In Duitsland heb je ook werkpaarden en 
sierpaarden. Vele schippers hebben echt een 
matroos aan boord, die alle het werk doet, 
touwen om de paal slaan… voren vastmaken en 
de huik erop doet. Zelf doen ze dan nog even 
een zak rond het stuurwiel….


De boot blijft op de Oostzee veel schoner dan bij 
ons, Belgische of Franse kust. Dat is altijd weer 
opvallend!


Onze boot lijkt wel een caravan!

Zeker de afgelopen week! vandaag weer geen 
mijl gevaren. 

Telermeet: Rick en Sissy zijn van morgen vroeg 
vertrokken uit Göteburg en zijn nu in Grena.

Dat is wel meer dan 80 mijl. Zij hadden wel de 
goede wind. Of we ze nog tegen gaan komen?? 
Telermeet kan niet onder door de brug over de 
Grote Belt, dan moet hij een heel eind omvaren… 
en bij Rudskjobing het zou kunnen..Het zou leuk 
zijn als het nog lukte, maar anders wordt het een 
andere keer.

Noordvaarder: Bertus en Marietje zijn vandaag 
van Kalvehove naar Vordingsborg gevaren.

Harrewar zien we in Oostende liggen.

Bancarouta: ligt voor een sluis, vlakbij 
Duinkerke. Die sluis wil nog even niet open. Ligt 
in Panne.

Won 62 : gaat een rondje Duitse Wadden doen. 
Leuk. Ik ga Derk vragen of … als hij naar 
Greetsiel gaat op HW de diepte meter goed in 
het oog houdt. Ik wil weten of we met 2 m. 
diepgang daar kunnen komen. Het is daar super 
mooi, net zo stadje als Veere, maar dan in het 
Noorden van Duitsland.




HARDEBOLLE
Maandag 11 juli 2022 
Traject: Kappeln ( Schlei ) - Lundeborg ( 47 Mijl)  

07.45 uur Vertrek

16.10 uur Aankomst


VERVOLG VERSLAG HARDEBOLLE 4.5                                                                                                                                         

Logstand: 1974 mijl 

LUNDEBORG Inmiddels is het de derde 
keer dat we hier komen! De eerste keer, 
vanuit Stubbekjobing, door het rif naar 
hier, de tweede keer met Wim en Leni. Het 
haventje is schattig. Heeft nog een 
visafslag, waarschijnlijk voor één bootje en 
het plaatselijke restaurant. Onder het 
overstek wonen zeker honderd zwaluwen. 
Het is een gezellige haven met 
rondevormen en er is een strandje. 
Uiteindelijk is de haven niet geschikt voor 
de grote schepen van tegenwoordig. 
Vanuit ons plekje werken de nieuwsgieren 
van Merien. Hij ziet allerlei schepen binnen 
komen. Als ik van boord ga, moet Merien 
de kop van de boot met een touw stevig 
aantrekken zodat ik net het trapje kan 
bereiken met mijn ene voet. Dan moet die 
andere er nog bij en kan ik als ik boven 
ben met mijn kont op de houten 
beschoeiing gaan zitten. De buren hebben 
genoten! Wandeling met restaurant 
bezoek. Nou ja restaurant… geen stoffen 
tafel kleedjes en stoffen servetjes, maar 
houten banken met tafels, voor hele 
familie’s en een paar kleine tafeltjes. Je 
kunt buiten eten en binnen onder een 
tentzeil. De vloer is gewoon van beton, 
met hier en daar wat gaten die de tafel laat 
wiebelen. We hebben geluk… ze gaan net 
het buffet klaar zetten. Om 17.30 uur gaat 
het open. We wisten het niet… maar je 
gaat dan om een drankje en koopt je 
bestek en daarmee je deelname aan het 
buffet. Een plekje hadden we al gevonden. 
Het buffet staat gewoon op van die 
inklapbare tafels met een kleed erover 
heen. Heerlijke salade’s, zongedroogde 
tomaten, olijven, sausen die anders zijn 
dan met mayonaise. Garnalen, allerlei 
gerookte vis zoals zalm, heilbot, 
kabeljauw, scholfilet, IJslandse garnalen 
en kip. Frietjes en brood was er ook. 

Het was heerlijk!

De lucht is weer Scandinavisch helder en 
heeft een luchtvochtigheid van 40 % en 
als dan de maan al staat boven de stilte in 
de haven … een plaatje!!


Vandaag alles 
gehad: grote 
oversteek, kaap waar 
de wind 
onvoorspelbaar is …
smalle geulen, 
ondieptes tussen 
door eilanden en een 
brug,  

De Caravan wordt weer boot: 
Gisterenavond nog alles klaar gemaakt 
voor vertrek. Alle accu’s van lap-top, i-
pad en telefoons zijn opgeladen! Papier 
voor het bijhouden van de reis per uur 
wat betreft uur - positie - snelheid en 
koers met balpen ligt gereed. Het was 
alleen maar ontbijt, afwas en weg wezen. 
Draag Schlei … Je bent mooi en het is 
mooi geweest. Om 8.30 uur zijn we in de 
Schlei monding. Het grootzeil stond al op, 
de genua rollen we uit. Welke koers .. 
hoeveel graden moet ik sturen om in 
Marstall te komen? Dat is 54 graden. 
Loopt lekker, klein knikje in de schoot. Als 
snel zien we de kaap waar we naar toe 
moeten. Als we daar zijn richting geul wat 
onderlangs Marstall gaat. Het blijft voor 
mij nog steeds een raadsel hoe men 
vroeger hier de grote zeilschepen heeft 
ontvangen… want daar staat Marstall 
bekend om… door zo’n smal geultje??

De Engelse scheepslui brachten de 
porseleinen hondjes hier mee naar toe, 
voor de vrouwtjes van plezier. Hondjes 
naar buiten= vrij Hondjes naar binnen= 
bezet. Door het geul staat de motor bij. 
Het is ook niet bezeild. Dan buigt het geul 
af richting brug bij Rudskjobing. Daar zijn 
ze aan het werk en staat het verkeer op 
de 26 meter hoge brug soms stil. Wij er 
onderdoor en dan kunnen we weer zeilen. 
De wind is meer west en draait verder 
door naar zuid… want op een gegeven 
moment moet de genua nog uitgeboomd 
worden. We lopen nog zo’n 5 kn op 11 kn 
wind. Als die in elkaar zakt tot 7/8 kn 
moet de motor bij, want Lundeburg ligt 
nog om het bochtje. Ondertussen zijn er 
steeds meer kleren uitgegaan, zit Merien 
in zijn blote bast en ik in bikini. De zomer 
is terug! Ook in Lundeburg is het druk en 
zomers. De Denen hebben vakantie! De 
haven is bijna vol. We zien nog een plekje 
onder aan de “damwand”. Dat is een 
wand met hele grote stenen, met 
daarvoor houten palen geslagen. Het 
past.

HET WEER: Eigenlijk was het gisteravond al de weersverandering zichtbaar aan de lucht. 
Het was net alsof de vogels langer floten en het langer licht was. Sommige wolkjes waren 
paarsig door de ondergaande zon. Het werd langzaam stil. We hebben de Genua 4 nog 
verwisseld voor de Genua 1 
Wind: NW 3 tot Zuid 3 Van aan de wind tot voor de wind 
Temperatuur: 18 - 24 graden De zomer is terug!



HARDEBOLLE 
Dinsdag 12 juli 2022 
Traject: Lundeborg ( FYN ) - Ballen ( Samsø ) 46 MIJL 

VERSLAG 5.1                                                                                                                                        ZOMER 2022

Logstand: 2020 

Ballen: Live muziek met 
Johnny Cash, een 
strandje bij de deur, 
kinderparadijs, 
supermarkt op de kade, 
fietsverhuur niet nodig 
maar is er wel. 
Elektrische deel auto’s 
zijn er ook. Een krant vol 
dingen om te doen… 
morgen Viking spelen! 
Dat hadden we allemaal 
niet verwacht!

HET WEER 
Vanmorgen schijnt de zon toen we 
wakker werden. En dat was vroeg. Mist is 
daar …. Weer zon en die is blijven 
schijnen                                     

Wind: NW - W 2-4

Temperatuur: 18 - 24 graden

ZEILVOERING: 

Een zeildag met verrassingen: Al vroeg 
zijn we aan het varen 5.55 uur. De zon 
schijnt al uitbundig over de nog stille 
haven. Als we buiten komen zien we dat 
er mistvelden hangen, als een geel/grijzige 
zweem boven het water en land. Komt 
ook naar ons.?Als we brug niet meer zien 
gaan we voor de kant van een camping, 
met Caribische parasolletjes op het strand 
voor anker. Een idyllisch plekje. Ik hoor de 
koekoek. Ik kan nu alles in orde maken, 
want zomaar weggaan is echt niet mijn 
stijl. “ Doen we onderweg wel”. Ik kom 
liever een uur vroeger uit mijn bed. Nu 
loop ik achter mijn werk aan, wat eigenlijk 
allemaal gedaan moet zijn, voordat je weg 
gaat, Want het ligt in de weg, je moet je 
nog wassen en aankleden, ontbijt maken, 
je bed opmaken, touwtjes opruimen, 
zwemvesten zoeken.e.d. Nou dan doen 
we dat als we voor anker liggen. Gewoon 
rustig ontbijtje! We zien de brug weer en 
daar gaan we. Grootzeil op motor aan. Om 
8.40 uur gaan we onderdoor de brug die 
op de Zeelandbrug lijkt. We hebben 
steeds stroom mee. Maar stroom kun je 
hier niet uitrekenen.. even later hebben we 
hem tegen. Tussen Kerteminde op Funen 
en eilandje Romsø ligt een geul waar we 
door moeten. Net al we daar zijn geeft de 
motor een blikkig geluid. Oeps… Geen 
water uit de uitlaat! We gaan zeilen. 
Grootzeil staat genua uit. Merien ontdekt 
dat de V-snaar van de waterpomp het 
begeven heeft. We hebben nog een 
andere in de voorraad. Dat wordt even 
sleutelen, maar het lukt hem in 20 
minuten! Daarvoor hebben we even een 
stop gemaakt voor anker.

Om 11.00 uur komt er weer water uit de 
uitlaat en loopt de motor als een zonnetje. 
We gaan op zeil verder! Heerlijk windje… 
eerst nog aan de wind zo hoog mogelijk 
en later als we onder de wal bij Samsø 
aankomen wordt het iets ruimer. Daar 
krijgen we ook de stroom weer mee.

Om 15.00 uur lopen we de overvolle 
haven van Ballen binnen en vinden een 
keurige plek. Die man komt pas 15 juli 
terug… als het niet te hard waait en dat 

Brug over de Grote Belt. We gaan er voor 
de derde keer onderdoor en zijn er één 
keer overheen gereden. Het lijkt op de 
Zeelandbrug, die de langste was van 
Europa, maar nu is deze het, de ………

Dit is de dubbelbaans uitvoering + trein.

Wij onderdoor de vaste overspanning. Daar 
is het 18 meter hoog. De grote 
overspanning , een stuk voor de 
zeeschepen in 56 meter hoog. De pilonen 
die daar staan zijn 235 m hoog. 

Ongelofelijk bouwwerk!


Zomaar even wat op te merken.


Drie bruinvissen gespot.

Op de motor en grootzeil op biedt de 
mogelijkheid om even aan de film werken. 

Dikke Denen zijn er ook! en niet alleen met 
hun boten.

Ook Denen met tatoeages.

Van de plaat eten in de kuip is weer 
gezellig.

Merien zit weer first class. Heeft zicht op  
het komen en gaan van de schepen.

Ze zeggen hier TAK voor bedankt.

Heel goed internet!

Wasmachines… maar dat doen we op het 
eind van de week wel eens gebruik van 
maken.

Achter ons komt nog een IMX te liggen, die 
net in het gaatje past. We helpen hem 
even. Ze zijn blij dat ze nog terecht konden.

Als het donker is, sluit er daar nog één bij 
aan.

Ballen is een grote haven, van oudsher. 
Met een veerpont naar Kalundsborg.


Telermeet ligt op Momark op het eiland Als 
en Noordvaarder in Svendborg.

Jan met de Azimut zag ik varen boven 
Schiermonnikoog. Hij zal er nog voor 
donker zijn. Knap met zo’n klein bootje!


05.55 uur Vertrek

08.40 uur Brug over de Sont

15.00 uur Aankomst Ballen




HARDEBOLLE 
Woensdag 13 juli 2022 
Traject: Ballen ( Samsø ) 

Vandaag op de fiets naar de 
hoofdstad van Samsø Traneberg, 
wat ongeveer zo groot is 
Wolphaartsdijk. Het 4 km fietsen! 

VERVOLG VERSLAG HARDEBOLLE   5.2                                                                                                                                        

Logstand: 2020 

Museumboerderij met 
voorwerpen van rond 1773 
met keuken met bĳna open 
vuur - slaapruimte met 
bedstede’s- kelder 
bewaarplaats - ruimte met 
weefgetouw - ruimte om 
melk te karnen tot kaas - 
prachtige kasten met zilver 
bestek en aardewerken, 
grof beschilderde borden - 
kast met kleding o.a. 
mutsen met fraai kant,  
borduursels zĳden stoffen 
en een klok. 

HET WEER 
De hele dag super helder weer. De zon is 
fel. De dag lang. Je zou s’morgens al om 
9.00 uur in je bikini kunnen gaan lopen.

De nachten zijn nog lekker onder je 
dekbed.                                     

Wind: W 4 - NW 6

Temperatuur: 24 graden

Boot wordt weer caravan omdat het 
vandaag weer hard gaat waaien. Het gaat 
minstens t/m zondag duren.

Hier op Samsø eiland is van alles te doen. 
Geen probleem dus. 

Het is wel een stevig trapje, tegenin de 
wind en heuveltje op/ heuveltje af. Leuk 
dorpje Brundby onderweg. Ik zie een 
winkel waar ze natuur geverfde wol 
verkopen… Op de terugweg maar eens 
kijken of het iets is voor een schipperstrui. 
(toen was het gesloten) Grote supermarkt 
bij Traneberg. (op de terugweg 
boodschappen gedaan) De VVV 
gevonden, info meegenomen en kaartje 
met de plaats voor het  Vikingen treffen 
en het museum. Deze activiteit gaat uit 
van het museum. We kunnen met pin 
betalen en krijgen een stempel op onze 
hand en een op papier. De eerste indruk is 
zoals het Archeon in Alphen a/d Rijn. Een 
viking nederzetting in de grote tuin van 
een oude boerderij, die ook bij het 
museum hoort. Hele leuke opbouw van 
een kamp, waarin in elke tent iets anders 
wordt gedemonstreerd; wolmakerij met 
berenvellen. Je kunt er wol kopen en grote 
touwen. Een verplaatsbare smederij. Deze 
man smeed messen. De heft verkoopt hij 
los. Ondertussen speelt een band met 
prachtige, bijzondere muziek 
instrumenten. De trom geeft de maat aan, 
een soort gitaar de melodie, maar een 
vrouw zingt en laat het publiek, wat in een 
halve cirkel rond hen zit meedoen. Zij doet 
het voor en het publiek zingt het na. Soms 
gaat het tweestemming. Iedereen is in 
viking kledij gekleed. Ondertussen wordt 
er in het midden door het publiek een 
soort oerbrood gebakken. Je kunt er deeg 
kopen, het rollen tot een platte koek, er 
iets opdoen en bakken. Ergens anders 
hangt nog een pot met een soort 
onduidelijke soep in. Merien vind het niet 
erg dat hij te weinig contante kronen bij 
zich heeft. Hij gaat naar het dorp iets te 
eten halen, terwijl ik een tekening maak. Ik 
heb mijn eigen prutje op en onze mee 
gebrachte koffie.

Je kunt daar aan een tafel zitten om het 
op te eten.


Avondwandeling over de haven brengt 
ons deze keer naar de andere kant. Er is 
weer live muziek in een van de vele 
restaurantjes, die van sjiek tot aangeklede 
hamburger gaan. Ik heb mijn restaurantje al 
uitgezocht. Dat wordt “Skipperij”, aan onze 
kant. Heel veel lieflijke bloemen, mooie 
boom al moet je op het terras al snel een 
trui aan of onder een dekentje, zoals ze 
hier doen. Het ziet er gezellig uit. We 
hebben ook een echte “Ballen” tent gezien. 
Dat is meer voor een grotere portemonnee 
en die boten liggen hier ook! Aan de 
andere kant van de haven liggen ze soms 
wel vijf dik! Ook de tussenin steiger in een 
rondje of iets wat er op lijkt, ligt vol.

Wij liggen dus super!

Thuis: Elma gebeld. De bijen zijn weg! 
Traas ongedierte is geweest. Er zaten er 
zoveel! Het rolluik zit over het dakraam en 
die nieuwe plant die ik gekocht had, groeit 
als kool! Het gaat allemaal goed dus.

Tekeningen en Aquarel. Ik heb ze nu 
opgehangen om afstand te kunnen nemen. 
Er moet nog wel wat aan gebeuren!

Viking kleding blijf ik leuk vinden. Man 
die ook de gevechten demonstreert en 
een verhaal verteld aan een doodstil 
publiek, draagt een soort zouaven broek, 
met laaghangend kruis. Hij heeft een 
baard als Jack Willemsen en een kaal 
hoofd. Zijn tuniek is lang en hij draagt een 
riem om zijn middel, waar een tas is door 
geregen. Meisje draagt een lange jurk en 
aan haar riem heeft ze niet alleen een tas 
maar ook een hoorn van een dier, dat is 
de drinkbeker. Zij is van de kralen tent. 
Ook van de tent met de natuurlijke 
stoffen, wollen mutsjes, leren tasjes, leren 
schoenen en een leuk detail in linnen met 
een knoop/ touwtje. Hoog Lilian gehalte 
zullen we maar zeggen. Ze maakte samen 
met een andere vrouw, glazen kralen. Glas 
werd eerst gesmolten d.m.v. barbecue 
kolen en daarna om een metalen staafje 
gevormd tot kraal. Viking jongetje loopt 
op blote voetjes. 



HARDEBOLLE 
Donderdag 14 juli 2022 
Traject: Ballen - Besser Rev 
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HET WEER 
Het weer is hier weer onbestendig. Soms 
grote donkere wolken en dan weer zon, 
maar in de zon en uit de wind heerlijk! De 
wind is nog steeds en is vlagerig. We 
fietsten net tussen twee buien door.                                   
Wind: NW 6-7 tot 29 kn wind. 

Temperatuur: 19 graden.


Kinderwagens: Je ziet nog steeds van 
die grote kinderwagens met kinderen erin 
die allang kunnen lopen. Ze doen ook 
dienst als bagage wagen.

Deense vlaggetjes op stokjes of 
wapperend aan de grote vlaggenmast. 
Op de boten uitgevoerd met de 
“haneborg”. Dat is een driehoek die eruit  
geknipt (splitvlag) is en met de letter Y.F. 
in goud borduursel er op … wat zouden 
die letters betekenen? Even gevraagd 
aan onze achter buurman…. Het is Yacht 
Flag. Alleen de koningin mag de grote 
Haneborg laten wapperen op haar 
kasteel. Alle andere vlaggen moeten 
rechthoekig zijn. Denen zijn trots op hun 
land en dat willen ze graag laten zien.

Zwart molentje in Brundby zou zomaar 
een teken/schilder object kunnen 
worden!

Kleding: vrouw heeft een heel mooi 
simpel kleed overgooier hesje aan met 
lange flappen naar beneden vanuit de 
taille. Die hangen los vanuit de taille over 
een onderkleed. Van voren worden de 
panden met een touwtje net onder de 
borst vast geknoopt. Het staat erg 
flatteus en sjiek. Okerkleurig onderkleed, 
hesje zwart linnen er overheen.

Huisvlijt winkeltje op de haven. 
Vanmiddag ga ik er heen en ik koop een 
schitterend, heel bijzonder vest. Zo kan ik 
het niet breien. Niet alleen van kleur apart 
maar ook van model. Ik ben er blij mee. 
Voor Levina was er ook nog een schattig 
jurkje … maar weet niet of ze het past en 
of ze het mooi vind. Het is te duur om het 
op de gok meenemen.


Tand: Krijn zijn tand is eruit! Het is zijn 
eerste wissel! Wij gaan er een mooi 
doosje voor zoeken! 

Ansichtkaarten: Hier in het supermarktje 
konden we ze kopen inclusief de 
postzegels. Er gaan er dus een paar op 
de post. 


Energie academie: Die is hier op het 
eiland, net buiten Ballen!


Festival al 30 jaar een begrip hier. Ze zijn 
volop aan de voorbereidingen bezig.

Wat een enorm podium komt hier!

Vanavond een eerste 
opzet gemaakt voor een 
schilderij van de bomen 
aan  het strand bij de 
haven. Alleen nog maar 
de complementaire kleur 
gebruikt.

Besser Rev is ongeveer 8 km fietsen. 
Natuurlijk komen we, na het terrein waar 
het grote festival wordt opgebouwd voor 
de keus te staan…We gaan daar het 
met stenen verhard pad in of over de 
weg. Over het pad kunnen we langs de 
zee te fietsen en komen we langs 
schattige en mooie Deense vakantie 
woningen.Zo komen we toch weer uit 
op de provinciale weg. Dat rijdt toch een 
stuk gemakkelijker. We zwaaien nog 
even naar de golfbaan, waar we van 
weten dat Henny van Houselt, een oud 
WSVW-er er speciaal naar toe is 
geweest, toen hij hier ooit met zijn boot 
was., om te golven. Nu zou het iets voor 
Leni en Dorry zijn.


Leuke ontmoeting: met een mevrouw 
uit Arhüs. Ze heet Anne weet ik later. Ze 
is een dagje met haar dochter en 
kleinzoon op Samsø vanuit Arhüs. Dat is 
een reisje met de pont mee. Ze is ook bij 
Besser Rev en ze eten daar wat uit de 
wind achter de rozenbottels op de 
stenen. Wij gaan er ook zitten, want aan 
de picknicktafel is het te koud door de 
wind. Daar is het heerlijk en als die fiets 
weg is heb ik een prachtig zicht op de 
baai vanachter de grote zeekool met 
gele zaaddozen, die voor mijn neus 
staat. Ze hoort dat wij Hollanders zijn en 
zegt goedemiddag! Ze is Deens maar 
heeft een poos in Amsterdam bij een 
vriend gewoond, verteld ze. Leuk. Ze 
vertrekken weer, maar wat blijkt … ze is 
op het bankje neergestreken om te 
aquarellen. Merien zag het toen hij terug 
kwam van zijn wandeling op het Rev. Hij 
maakt een praatje en omdat mijn werk 
even moet drogen, ga ik ook even 
kijken. Leuk! We wisselen wat gegevens 
uit. Zij heeft een B&B in Arhus ( 3 pers) 
maar misschien leuk voor de cursus. Ze 
volgt wel eens een teken en schilder 
cursus op internet. Het was gewoon 
leuk om zo iemand tegen te komen. Wie 
weet…. 

Ik ga mijn aquarel afmaken, voordat het 
een echte aquarel wordt door de bui die 
er aan komt. Het was er zo heerlijk uit 
de wind en in de zon! Het wordt 
opruimen. De regen valt mee, al “ 
schuilen we in het dorp Besser even 
onder een grote boom. 




HARDEBOLLE 
Vrijdag 15 juli 2022 
Traject:  Ballen  
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Mijn plein-air schilderij 
verder afmaken… achter 
het schut op de grote 
stenen een mooi plekje 
gevonden. Ik zit er niet 
alleen… allemaal geroefel .. 
ik zie nog net een dikke 
staart tussen de stenen 
verdwijnen. Een ander 
dier, een duif heeft een 
metgezel gevonden. Samen 
zitten ze op de schutting te 
koeren…

HET WEER 
Vanmorgen scheen de zon weer vol op. Lucht strak blauw maar in de loop van de dag 
kwamen steeds donkerdere wolken. Het leek wel of het baantje precies over Ballen trok. 
Tussendoor scheen de zon weer. en regen was er nauwelijks.

Wind: Als er zo’n bui aan komt, neemt de wind ook fors toe. Maar het was vandaag nog een 
stevige wind te noemen NW - W 6 in vlagen 7

Temperatuur: 17 - 19 graden.

Grote verhuizing: Die is hier iedere 
morgen. Merien geniet er iedere 
morgen van vanuit zijn plaats in de 
kuip. Maar vanmorgen zijn we zelf aan 
de beurt. We wisten dat het zou gaan 
gebeuren, maar voor het zelfde geld 
zou de man, vanwege de wind niet 
gekomen zijn. Hij gaat komen en wij 
gaan verhuizen, paar plaatsjes verder 
op en we mogen tot zondag blijven 
liggen. Havenmeester helpt mee. 
Merien begint al gelijk touwtje los te 
gooien, terwijl ik nog even wat moet 
opruimen en graag overleg hoe we dat 
gaan aan pakken met deze dwarse 
wind. Achteruit uit de box en naar het 
bredere water toe. Dan vooruit en een 
heel kort draaitje maken … touw om de 
paal gooien en aantrekkend meelopen.. 
de rest van de boot zakt dan tegen de 
zijkant van de buurman. Achteruit 
varend roept Merien … ga maar hoor .. 
maar hij moet nog wel de stootwillen 
verhangen naar de andere kant…. nog 
maar even achter uit. Ze hangen! Dan 
kunnen we. Het moet in twee pogingen 
want de eerste keer was de draai niet 
kort genoeg… de tweede keer lukt het 
wel en liggen we! Pffff. Alles vast… 

Wind in de ingang maar ook de zon. 
Het is nog niet gedaan met onze rust…

Alhoewel…


Box eigenaar komt terug. Met niet 
zomaar een boot … het is een XP 44.

“Kan die in die box”?, vraag ik me af… 
Kan die die draai nemen zonder andere 
schepen te raken… Hij neemt bijna 
onze achter paal mee… eerst duwt hij 
hem zover om, dat ons anker tegen de 
houten beschoeiing komt en dan blijft 
het anker van die man aan de paal 
haken… Tjonge , jonge wat een 
bedoening…. Ik snap dat ze hier 
boegschroeven hebben!

Eigenlijk kan het niet.


Wandeling: Vandaag naar de veerpont.

Iedere keer zien we hem van een eind 
aankomen en vertrekken. Het is ongeveer 
twee kilometer hier vandaan. Eerste stuk 
gaat over het strand, met mijn blote voeten 
in het water en door het natte zand. 
Schoenen met de veters aan elkaar vast 
gebonden, rond mijn nek. Het  water is 
koud maar heerlijk! Na het strand komen 
de grote stenen… Eerst maar eens 
schoenen aandoen… tenen drogen en 
ontzanden en een voet massage op een 
grote steen. Het pad loopt over de stenen, 
door het riet en het kleefkruid naar de 
veerhaven. Steeds moet je goed uitkijken 
waar je je voeten neerzet op de wiebelende 
stenen. En wat veel soorten  stenen zijn er 
hier! Dit had Merien vorig jaar niet gekund. 
Met deze nieuwe knie gaat hij als een 
speer. Op een bankje uit de wind tegen het 
“ Veerhuis” aan zien we de boot al komen. 
Hij is echt aan twee kanten hetzelfde. Het 
stuurhuis zit hoog boven in het midden. Zo  
hadden we er vroeger een van plastic 
speelgoed. Hij is wel wat hoger 
opgebouwd, gemaakt voor hoge zeeën. 

Hij brengt vandaag weer heel wat toeristen 
mee naar het eiland of zijn het allemaal al 
festival gangers? Doet me toch een beetje 
aan Oerol denken. We gaan binnen even 
wachten en kunnen daar ook naar het 
toilet. Echt alles gaat hier per QR - code 
per telefoon / betalen en je ticket rolt eruit.

Terug lopen we over de gewone weg. 
Komen langs de sterrenwacht. “Hé stond 
die ook niet op de postzegels”? In het dorp 
nog even gluren in een galerietje en kijken 
of het jurkje er nog is bij de huis vlijtwinkel. 
Dan neem ik  er nog even een foto. Helaas 
pindakaas. Het is weg/ verkocht.

Er wordt nog iets gedaan aan de afwerking 
van de kunst werken….

Het wordt vanavond zuurkool met spek. 

Festival begint 21 juli 

Morgen Trekker Trek

Huifkarren: die zien we op dit gedeelte van 
het eiland niet. Jaren geleden toen we op 
het noordelijk deel zaten zagen we die 
regelmatig.




HARDEBOLLE
Zaterdag 16 juli 2022 
Traject: Ballen 
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TRAKTORTRAEK: Een staaltje 
onvervalste Deense Boeren cultuur! 
Net hier buiten het dorp gaat het 
gebeuren plaats vinden. Het was al 
aangekondigd op de borden; Lorredag. 
Dat is zaterdag. 

Al een hele drukte met geparkeerde auto’s 
langs de weg als we naar het wol 
winkeltje in Brundby fietsen. Het is maar 
in een schuur, maar mevrouw heeft hand 
geverfde wol. Ik koop er genoeg van voor 
één trui met schippers motieven en wat 
gekleurde elementen erin. Dan naar het 
tractor geweld! Grote rookpluimen gaan 
hier de lucht in, alsof er geen CO 2 
probleem bestaat. De brandstof was 
roze??Sommige kinderen hebben voor 
het lawaai oor beschermers op, maar van 
de andere kant mis je dan ook weer een 
gedeelte. Het hoort er bij.. letterlijk.

De meeste lol heb ik nog om alle figuren 
die hier rondlopen: Bij ons zeggen ze uit 
de klei getrokken, maar deze zijn als 
figuranten uit een viking film ontsnapt!

Tjee , wat een vierkante koppen! Het zijn 
super blokheads. De worsten en het bier 
vliegen je hier ook om de oren! Het mag 
allemaal vandaag! De speaker vanachter 
een hoge tribune opgebouwde plaats 
maakt het geheel nog interessanter, 
zweept de stemming op in een overstaan 
baar enthousiast Deens. Ik stond achter 
“Grote Pier”. Toen die opstond en ging 
staan. Vanaf zijn plaats van picknick bank 
wist ik niet wat ik zag! Zeker 2.10m hoog, 
vierkant en een paar benen er onder .. 
schoenen maat 57 of zo. Het bankje 
kreunde niet langer meer en ik kon er op 
gaan staan om het Red-Bull spektakel te 
filmen! De Red Bull van het echte Deense 
boeren broertje van Max Verstappen. Zijn 
traktor was beveiligd met een soort kooi. 
Zelf had hij een super, snelle helm op, een 
rood pak en Red Bull reclame op de 
trekker. Hij deed het goed! Grote 
rookpluimen! Bij het verlaten van het 
terrein zien we nog een super tractor 
staan, een met twee motoren Rolls Rolls 

Dansende zware 
boerinnen, publiek op 
een tribune van 
pallets. Drie, gezien de 
grote koppen, 
waarschijnlijk  
broertjes op een rij… 
achter grote pot bier 
en in de hand worst en 
brood! Ze staan 
tegelijkertijd op als er 
weer een machine 
rookpluimen uitstoot 
en buldert. Ze gaan 
weer zitten … eten, 
drinken, tonen geen 
enkele emotie !

Veel activiteiten vandaag: Gisterenavond 
Merien nog uit zijn bed gehaald om met 
lassowerpen de andere paal te bereiken. De 
wind is iets gedraaid en we komen nu met 
de zijkant tegen die andere paal aan. Daar 
staat hij dan in zijn onderbroekje en zijn trui 
aan, nog net voor zonsondergang met een 
touw te zwaaien! Het lukt en we liggen weer 
keurig. Nog even de stroom erin … want die 
was er door het aanhalen uitgetrokken. Nu 
kan de kachel weer aan, want dat is nodig 
hier. De boot koelt sinds gisteren in de 
avond en ook vanavond af tot 15 graden. 

Schilderen: Ik kwam ook bijna verkleumd 
terug van het schilderen. Ik had nu mijn 
board op het randje van de schutting 
gelegd en ben blijven staan om te 
schilderen. Niet meer tussen de ratten. 
Afstand nemen is wat moeilijk, omdat dan 
alles wegwaait. Dat doe ik morgen aan 
boord. 

De was gedaan: Vanmiddag! de machine’s 
waren vrij. Twee trommels en twee drogers. 
Dat schiet lekker op. Het lukt ons om bij de 
automaat code’s te kopen. Het werkt! Het is 
weer heerlijk dat alle was weer schoon in de 
kast ligt. Dat zal lekker slapen worden 
vannacht tussen de schone lakens. Tussen 
door de was kon ik nog even aan mijn tint 
werken.

Filmpje TraktorTraek. Ook dat kon nog 
even tussen door, terwijl ik de machine’s 
hier in de haven nog hoor bulderen! Het is 
waarschijnlijk de finale! Ik stuur het door 
naar vele. Ook vele reacties terug zoals” Dit 
moeten ze in Den Haag doen of bij de 
minister voor de deur”. 

Stellingmolen “Brundby Stubmolle”. Daar 
gingen we even naar toe. Het is 2 km 
fietsen en ik wilde de molen nog even 
tekenen en zien. We moeten weer een 
grindpad op wat in een lus naar boven 
loopt. Daar gaat het als voetpad verder. Het 
is net zo’n molentje als wat in St. Annaland 
staat, maar dan met een rieten kap. 
Beneden in de zon en uit de wind is het 
heerlijk en zit ik in mijn hemdje te tekenen.

HET WEER: De zon schijnt weer fel. Maar de wind is er nog steeds. De buien 
in de middag blijven weg en ik kan gewoon tussen door even aan mijn tint 
werken.  
Wind: NW 5-6 
Temperatuur: 18 - 20 graden. ’s avonds mot de kachel aan! 15 graden! 



HARDEBOLLE 
Zondag 17 juli 2022 
Traject: Ballen 
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Deze borstel heeft 
een  hele bijzondere 
van vormgeving: 
door de lange steel 
zou hij een dubbele 
functionele werking 
kunnen hebben…. 
Als Ragebol b.v. 

HET WEER 
Vanmorgen schijnt de zon toen we wakker werden, maar het koud. Nog maar 15 
graden in de boot, dus zet ik lekker de kachel aan en kruip nog even terug. Overdag 
zon en 20 graden uit de wind.                                   

Wind: NW 5 

Temperatuur: 15 - 20 graden

Verhuizingen:  Vandaag voor de tweede 
keer verhuist zolang we hier liggen, maar 
we waren uiteindelijk bofkonten. Nu kan 
de havenmeester niets meer voor ons 
doen en moeten we als vierde in de rij. In 
de loop van de dag zullen er nog vier aan 
ons vastmaken. Dus hebben we een rijtje 
van negen. Toch liggen we eerste klas wat 
uitzicht betreft.

De strijkijzerclub heeft blijkbaar de hele 
haven geboekt. Je moet wel minstens 50 
voet zijn, anders mag je niet mee doen, of 
hoor je niet tot de club, zo lijkt het. Over 
decadentie gesproken! Ze komen overal 
vandaan. Hebben boegschroeven, 
hekschroeven en weet ik niet allemaal om 
de boot te kunnen besturen, liefst vanaf 
de flying Bridge voor het overzicht. 
Moeders de vrouw loopt dan met enorme 
stootwillen heen en weer en gooit een 
touw naar iemand die komt helpen bij het 
afmeren.

Merien zit op de uitkijk en heeft soms 
opmerkingen zoals: “waar leg ik mijn 56 
voetertje.” Eens even kijken… die X 61.2 
gaat net weg … dus moet ik daar tussen 
passen… Sommigen houden hun telefoon 
in de lucht, drukken ergens op en het 
gebeurt! Zou het grote geld dan toch 
regeren? Ze hebben maar te bellen, te 
reserveren en hebben plaats met zulke 
grote schepen! Maar wil je ruilen… nee. 
Wat een gedoe allemaal! Wat een geregel, 
wat een onderhoud, wat een houding. 
Zien en gezien worden, daar draait het om 
bij die mensen… en horen … want hoor je 
mijn boegschroef wel. Ik kom eraan!

Op die mentaliteit draait toch een heel 
stuk van de maatschappij?? Alleen wil ik 
daar niet aan meedoen. Gelukkig geloof ik 
in een wat andere maatschappij waar het 
allemaal wat eerlijker verdeeld  is en 
iedereen aan zijn trekken kan komen, en 
zich kan ontwikkelen in zijn of haar ding. 
Waar iedereen het goed heeft. Deze rijken 
denken de macht te hebben, maar ik denk 
dat de macht hen heeft. 

Gelukkig

Gelukkig hebben we gisteren de was 
gedaan. Water geladen.

Gelukkig hebben we gisteren de fietsen 
aan boord gezet.

Gelukkig heb ik gisteren mijn schilderijtjes 
afgemaakt, want ik heb besloten dat ze af 
zijn. Kunst maakt gelukkig.

Gelukkig is de tentoonstelling Maria 
Magdalena met het werk van vele 
schilders uit Goes en omstreken in het 
Stadhuis van Goes geopend en is er al 
veel belangstelling.

Er is een groots programma opgezet met 
muziek, film en lezingen. Elf cursisten van 
mij doen mee. Ik ben er trots op.

Gelukkig hoeven we niet veel 
boodschappen meer te doen. Gewoon 
dagelijks gebruik, want we moeten hier 
over vier boten klimmen. Er is één bootje 
bij met gangboordjes van 15 cm en je mag 
niet op het dek staan…. dat is wel even 
een dingetje.

Gelukkig zijn we dat morgen de wind 
minder wordt en uit de goede hoek gaat 
waaien. Morgen kunnen we weer gaan 
zeilen en daar wordt ik heel gelukkig van.

Gelukkig ben ik omdat ik met niemand in 
deze haven wil ruilen. 

Gelukkig voel ik me gewoon gelukkig.


Smør zo noemen ze volgens mij de prut 
die overal op gaat. Op brood, op salade, 
op garnalen. Het is een soort mayonaise, 
maar dan anders. Ik maak vandaag mijn 
eigen smør en het is me daar lekker: een 
deel philadelfia, een deel Skir yoghurt en 
een deel mayonaise zonder suiker. Beetje 
peper erbij ….. en over de garnalen. Hmm

Wie was waar:

Telermeet ligt in Cuxhaven. Sissy is al in 
Nederland en Rick heeft een opstapper 
om door de Duitse Bocht te gaan. Ze 
krijgen daar heel goed weer voor ! 

Noordvaarder in Marstall.

Harrewar ligt op de Grevelingen en de 
bemanning ligt bijna de hele dag in het 
water.

Klapper is afgelopen weekend ook 
uitgerukt, heeft een plekje op de kop van 
de steiger aan het strandje bij Kortgene 
kunnen vinden.

Krijn heeft ook de hele dag in het water 
gelegen en gespeeld met zijn opblaas 
boot. 




 
Maandag 18 juli 2022 
Traject: Ballen ( Samsø )- Arhüs     30 mijl 

Vertrek: 7.45 uur

Aankomst: 12.25 uur 

Zeilvoering: Genua 1 + Grootzeil

VERVOLG VERSLAG HARDEBOLLE   6.1                                                                                                                                        

Logstand: 2050 

In Nederland is 
iedereen in de ban van 
de warmte en de hitte 
die morgen komt. Jikke 
belt dat ze al een 
programma voor school 
heeft die dag. Bouw 
hoeft alleen ’s morgens 
te werken omdat hij 
‘middags voor Levina 
en Krijn moet zorgen. 
Pfff.. 40 graden ! 

HET WEER 
De hele dag is het niet super helder weer. 
‘middags draait de wind ineens naar zuid en 
neemt toe in kracht. Dan komt de warmte! ’s 
avonds nog lekker buiten gezeten tot de zon 
onderging, want toen werd het fris.

De nacht zal nog lekker onder het dekbed.                                     

Wind: Z-ZW 4

Temperatuur: 20 - 27 graden

We varen weer…… Vandaag  
gaan we naar ons noordelijkste punt van 
de reis, Arhüs. We hadden nog verder 
gekund, maar we moeten ook nog terug… 
en twee keer verwaaid liggen eist nu 
eenmaal dat de plannen bijgesteld moeten 
worden. Aalborg is dus een brug te ver …. 
maar er zijn vele wegen naar Rome, want 
in Arhüs gaat er iedere uur een trein naar 
toe. We waren nu toch al gewend om met 
het openbaar vervoer te reizen…. 
Voorlopig zeilen we weer, zwaaien we nog 
even naar de ballen in Ballen en varen met 
het grootzeil op en de motor bij naar het 
geul dichtbij Besser Rev, waar we op de 
fiets naar toe zijn geweest. Daar heb ik 
zitten tekenen. Vanaf het water ziet het er 
echt anders uit: De kaap, de langgerekte  
grindbank wat het Rev vormt. Dan krijgen 
we de wind meer bakstag in en gaat de 
motor uit. Op naar de volgende doorvaart 
langs de ondieptes. Het schiet hard op… 
we hebben stroom mee… soms 9.1 over 
de grond. De haven van Ballen is 
vanmorgen weer leeg gelopen. Nu 
passeert onze grote broer op de motor. 

Als we de volgende doorvaart hebben 
gehad en we weer in dieper en breder 
vaarwater komen, boven het eiland 
Samsø, horen we de brom van de 
draagvleugel veerpont. Rondom de 
Kanaaleilanden varen deze soort boten 
ook. Ze gaan heel hard en maken veel 
lawaai. Daar is tie. Altijd lijkt het alsof ze 
op je af komen… Dan zetten we koers 
naar Arhüs. Toen we 13 jaar geleden 
alweer, hier waren kon ik sturen op een 
blauw- witte tent…. en wat denk je… nu 
staat er een rode. We vinden moeiteloos 
een plekje in de haven. Een met een zij 
steiger , waar de breedte van de boot op 
staat. Het geel witte torentje staat er nog 
en ook de gezellige restaurantjes, 
Hollands ophaalbruggetje ook. De 
betaalautomaat is dezelfde als in Ballen. 
Lysbadehaven. 

We boeken voor twee nachten. 


Eten van de plaat: maar eerst een 
voorgerechtje maken van garnalen met 
smør. Ik kan nog steeds niet zoveel eten, 
dus moet eten in kleine porties en met veel 
tijd ertussen. Voor de plaat lekkere verse 
champions meegenomen en uienringen 
gesneden. Sla erbij …. en Merien heeft 
een procureur lapje meegenomen en een 
groot stuk varkens spek, waarin de zwoerd 
is besneden. Ik denk dat we er wel 
vierdagen van kunnen eten….. Een 
gedeelte gaat op de plaat en de rest in de 
oven. Hij kon het niet laten. Eigenlijk had 
hij er gisteren al zin in om zo’n stuk vlees 
te kopen… maar zoveel…. Het is gezellig 
zo aan boord in de kuip. Aan de haven 
zitten alle restaurantjes vol en iedereen 
geniet van het eten en de zon of …. ijs … 
Denen en ijs …. ze eten er zoveel van, 
zulke grote bekers … ongelofelijk wat eten 
die veel ijs. 

Volgens Merien hoeft de ijsboer hier maar 
twee maanden per jaar te werken.

Arhüs: We fietsen richting centrum. Als 
we af willen slaan staan er bij het  
verkeerslicht ook twee vrouwen. Merien 
vraagt spontaan of dat richting “ Railway 
station” is en ze zegt Yes! Ze toont ons de 
kortste route. Rechts- trap af dan links tot 
een aan een grote, hoge trap bij een 
winkelcentrum. Geen probleem. Fietsen in 
de lift, wij en de twee vrouwen ook en 
boven er weer uit. Met de fiets door het 
winkelcentrum … heel groot en eindelijk 
zegt ze daar is de trein… Ook in het 
winkelcentrum. Ik naar het loket. 
Vriendelijke man heeft antwoord op al 
mijn vragen. Ik koop twee kaartjes voor 
morgen. Hij schrijft het uur op en ook de 
tijd van terug gaan. 2 uur treinen is het. 
We krijgen bejaarden korting. Leuk! Spoor 
3 We lopen door de winkelstraat. Het is 
maandag hé? Wat een drukte hier! Utsalg! 
Leuke winkels. Muziek en kijk hier onder 
de brug … er loopt een riviertje door de 
stad met allemaal parasolletjes en 
eettentjes. gezellig!
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Logstand: 2050mijl 

HET WEER 
Super weertje! Zon onbewolkt, strak 
blauwe lucht                                   

Wind:  W - ZO 2

Temperatuur: 27 graden.


De trein: Natuurlijk zijn we veel te vroeg, 
maar hij staat al op het perron en we 
mogen instappen. Super plaats met 
uitzicht op onze fietsen die ingeklapt weer 
gratis mee mogen. De stoelen lijken wel 
van een eerste klas coupe en er ligt 
vloerbedekking onder. De deur gaat open 
met een sensor boven in. Het zijn hier 
allemaal dieseltreinen en men kent hier 
geen spoorwegovergangen. Alle andere 
verkeer gaat er overheen of er onderdoor.  
Bij ieder station is een lift die d.m.v. een 
brug het ene met het andere perron 
verbind. De stad Randers die we 
passeren ligt prachtig op de heuvel, met 
allemaal rode daken en er ligt een 
natuurgebied voor.

Onderweg zien we een echt Deens 
landschap: zacht glooiend, veel tarwe, 
koolzaad en gerst. Eigenlijk is het wel de 
mooiste tijd van het jaar nu alle producten 
nog op het land staan. Uit deze streek 
kwam vroeger het eikenhout voor de VOC 
schepen weet Merien te vertellen. Ook 
zien we koeienboeren met open stallen en 
weides en een kerstbomen kwekerij. 

Een ontmoeting op het Wad: Terwijl wij 
in het museum lopen, krijgen we allebei 
een app-je. Eentje is er van Marietje van 
de Noordvaarder ( NOR 230) en eentje 
van de WON 62 de Noordster. “ Hé weet 
je wie we nu tegen komen boven 
Spiekeroog”, Anne en Derk! Heb jij 
toevallig een telefoonnummer. En Merien 
kreeg zo’n bericht van Derk. “ Heb jij 
misschien een telefoonnummer. Zo zie je 
maar… Contacten van bijna Friese buren, 
lopen dus over Zeeland. ha, ha.


Aalborg stad: Door het park, onder door 
het station en de stad in. Het is maar een 
eindje fietsen voor we in de oude stad 
komen. Voor de weg er naar toe hebben 
ze vele huizen afgebroken en aan het 
openluchtmuseum geschonken. Nu is er 
een brede weg die uitmond in de 
gezellige oude stad met mooie …. 
pandjes. Gezellige John Bull Pub, mooi 
plein rond de kerk, Het Østeriahûs en een 
prachtige Boulevard langs het lymfefjord. 
Daar hebben ze ook zo’n openlucht 
zwembad als in Bornholm. De 
luchttemperatuur is 27 graden. Het water 
20 graden. We gaan weer dezelfde weg 
terug.


Aalborg Museum voor moderne kunst. Het 
heet” KUNSTEN”. We hebben het zo 
gevonden. We krijgen folders mee van de 
lopende tentoonstellingen. Eerst naar het 
toilet en koffie! Koffie had ik nog niet gehad 
vandaag! Grote slobberbak met 
bijschenkkan erbij! Rustig de folder 
bekijkend valt mijn oog op een bijen beeld 
van Pierre Huyghe. De andere beelden zijn in 
een donkere ruimte, te donker en ze zijn 
nauwelijks zichtbaar. Ook het grote aquarium 
is vast verbonden met de toekomst. Ik hoop 
het niet, maar er zit geen leven meer in, 
terwijl de zuurstof nog staat te borrelen. In 
zijn film speelt over leven speelt het geluid 
een grotere rol dan het beeld zelf; Het 
gezoem van de bijen, van het beeld wat 
buiten staat. In de folder werd al 
gewaarschuwd om er niet te dicht bij te 
komen! Het is een liggende vrouw met een 
hoofd vol bijen en een honingraat. Het kan 
van alles verbeelden: Bij mij bleef het enorm 
hangen, maakte veel indruk. Merien gaat het 
filmen en de foto’s maken, zodat we er ook 
onze eigen voorstelling en inhoud aan 
kunnen geven. Tussen door even een lunch 
en zien we hoe kinderen zich vermaken met 
het envirement; de fonteinen die water 
spuiten. Je hoeft niet nat te worden, maar 
het kan wel. De tentoonstelling over Marmer 
belicht alle aspecten van marmer: De 
groeven, de kleuren, hoe er mee gewerkt 
wordt, met wat en wat de mogelijkheden zijn 
die onderzocht werden door verschillende 
kunstenaars. Ook een Henry Moore. 
Natuurlijk ook August Rodin. Een van 
marmer gemaakte Tent … met plooival. Die 
komt in de volgende cursus van pas. Nog 
veel meer gezien, maar vertel ik morgen. Bij 
Merien had het “spijkerbed” de meeste 
indruk achtergelaten: hoge spijkers, soms 
schuin ingeslagen of ingedrukt vormde een 
hele beweeglijke compositie. Bij mij waren 
het de bijen. Gezwommen: Voor het eerst! 
dit  jaar en in Denemarken. Gewoon even 
lekker achter de boot in de haven en daarna 
je haren wassen onder de kraan. Heerlijk! Dit 
is voor mij echt vakantie!

Het water is 20 graden. 

Samengestelde maaltijd in de kuip: Smør 
gemaakt voor het voorgerecht. Eerst 
zwemmen dan eten. Daarna de gebraden 
fricandeau van gisteren op het bord 
gedrapeerd samen met wat sla, tomaat en 
komkommer. Heerlijk! 
Boot effe soppe: Dat doe ik vanavond als 
we de tafel opruimen en de fietsen in de 
bakskist stoppen. Het water in de slang is in 
middels wat kouder en kunnen we het water 
in de tank weer vullen. 


Bril: nu gevonden in 
de museum shop: een 
ronde, rode bril + 3. 
Afgelopen week had 
ik een zwarte ronde 
gekocht maar dat 
bleek een - 3 te zijn. 
Ja die verkopen ze 
hier! Ik kreeg mijn 
geld terug.

DINSDAG 19 Juli TRAJECT ARHUS - AALBORG MET DE TREIN



HARDEBOLLE 

Thuis: De Telermeet is 
thuis.                                  
Mijn schoonzusje Mieke is 
ook thuis van haar 
fietstocht op Vlieland.                       
Broer Tom is met 
schoonzus Stans vandaag 
naar huis gekomen. 

Super zeildagje: Dat was het vandaag!

Alles aan de wind zeilen in een kruisrak, in 
badpak geeft volgens Dominique het 
ultieme zeilgevoel. Volgens mij ook!

Om 9.00 uur zijn we al vertrokken. Nog 
even de motor bij omdat er nog te weinig 
wind staat. Grootzeil al op. We gaan 
kruissen. Het is maar 20 mijl naar Hou, 
maar de stroom staat tegen. Als de 
windmeter 8.0 kn aangeeft gaan we zeilen. 
Ik heb mijn badpak er voor aan getrokken. 
Het is nog wel een beetje spannend, maar 
het past weer! Ineens krijgen we golven en 
onduidelijk is waar die vandaan komen op 
dat vlakke water. Nu het steeds iets harder 
gaat waaien, blijven ze staan. Het zal de 
stroom zijn. We hoeven vanaf het strand 
nog maar een slag richting Tuno te varen. 
Daar zijn de veerponten al! Daar is de 
haven van Hou al. Ineens zijn de golven 
weg …er blijkt nog een natuur eiland voor 
de haven te liggen. We draaien de genua 
weg en kunnen daar het grootzeil laten 
zakken. Ook nu is duidelijk te zien waar het 
geultje is waar we door moeten. Er ligt een 
grote hoop stenen vlak voor de ingang van 
de haven. Maar de ingang is goed 
aangegeven. Smalle boxen zei de Sjerenen. 
Dat is zeg maar de Deltagids van hier. Wij 
zijn niet zo breed dus vinden we snel een 
box. Vriendelijke Deen pakt ons aan. Vele 
anderen zoeken later nog naar plaatsen, of 
zie je ze de boot tussen de palen door 
wringen. De acculader doet het weer goed. 
In Arhus had hij de kuren die we in Yerseke 
ook hebben. 

Dorp HUV: Even wat eten en de pot groene 
soep erbij.. ( niet zo lekker als die van het 
recept van Nelleke) en naar het dorp. 
Lopend langs de jachthaven kom je op een 
groot parkeerterrein met auto’s die niet met 
de veerponten mee gaan. Op een 
veerhaven is gewoon van alles te zien: Het 
dikke dotterige veerbootje wat op Tuno 
vaart ligt hier te wachten op lading. De 
andere veerboot is waarschijnlijk nu op 
Samsø. Strandje, een werfje, één straat 
waarin alles gebeurt: De kapper, de slager, 
het restaurant en de supermarkt. Dan heb 
je het hele dorp gehad. Alles op 
loopafstand. Dat wel.


TT
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Logstand: 2069 mijl 

HET WEER 
De hele dag geen wolkje aan de lucht. 
Strak blauw en zon

Wind: ZO 2 - 4 

Temperatuur: 26 graden.

Zeilvoering: Genua 1 + Grootzeil

Vervolg Aalborg: De kans is klein dat we 
er ooit nog komen met onze eigen boot. 
Misschien wel met de auto .. als we het 
bootje van Sandra en Bram gaan brengen 
naar Zweden. We kunnen dan over met de 
veerboot van Grena- Varberg en zijn we 
hier in de buurt. Kunnen we ook gelijk het 
Vikingen begraafplaats zien aan de 
noordzijde van aalborg en Skagen … de 
schilders van Skagen! Wie weet volgend 
jaar…

Ideeën voor En- passant in het museum. 
Ze kwamen gewoon boven borrelen: Het 
maken van een stapeling van stenen door 
het publiek…. Je laat gewoon iedereen een 
steen meenemen…. In het museum was  
een heel groot bord te zien waar allemaal 
houten pluggen op waren bevestigd. Daar 
tussen kon je elastiekjes spannen en zo 
kon je zelf een kunstwerk maken….

Ideeën voor de cursus in het museum: 
Als we ergens in september weer 
beginnen, gaan we aan plooival werken, 
op allerlei manieren en technieken. Hier 
zag ik geschilderde wolken, die structuur/ 
van licht naar donker schilderen kun je ook 
gebruiken voor plooien.          
Stofuitdrukking uitgaande van huiden 
zoals van een slang, das of lynx… ook 
weer een andere uitdaging. 

Dan heb ik nog leuke contrasten gezien in 
kleur …. Die passen weer bij het Bauhaus 
experiment…. Een wat te denken van het 
marmeren van ondergronden… We weten 
al wat we er mee kunnen… Er valt nog heel 
wat te verwerken! Dat noemen ze 
inspiratie!


Vast: Er ligt een dwarsgetuigd schip aan 
de kade. Ze ligt vast met een lus in de tros, 
vast gemaakt door een metalen ring met 
een stuk hout ertussen. Dat symbool heb 
ik gebruikt voor mijn Oekraïne schilderijen 
of “Verbaast u niet , verwondert u slechts”. 
Nu kom ik het hier weer tegen. Het 
verwonderd me dat het nog steeds bestaat 
en wordt gebruikt.

Werfje: De verleiding is groot om een 
pentekening te maken van het werfje, maar 
het blijft bij een foto. Ik moet eerst alle 
andere dingen nog maar eens verwerken 
en morgen gaan we weer een stationnetje 
verder. 


Woensdag 20 juli 2022 
Traject:  Arhus - Hov of Hou   19 mijl        Vertrek: 9.00 uur


Aankomst: 12.50 uur 

Zeilvoering: Genua 1 + Grootzeil



HARDEBOLLE 

TT
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Time to move van Frederic 
Naeblerød zĳn hele grote 
doeken waar grote klodders 
druipende verf een 
voorstelling maken. In elk 
schilderĳ is wel één voorwerp 
te vinden want helemaal in 
detail is uitgewerkt.

Horssens: Vanmiddag toen we hier 
aankwamen stond er nauwelijks genoeg 
water om binnen te komen 2,1 m en 
vanavond is er zeker 1 meter bij!

De reis er naar toe verloopt gewoon vlot. We 
moeten we goed navigeren omdat we hier 
nog nooit gevaren hebben en er allelei 
ondieptes zijn. We gaan dus kris, kras door 
geultjes met boeien, die van grote op het 
Veerse Meer niet zouden misstaan. De 
toptekens zijn nog altijd van die groene en 
rode borstels van de Blokker. Ook moet ik 
erg wennen dat we weer naar beneden varen 
op de plotter. Je moet dan wat andersom 
denken. De twee ponten varen: één de haven 
uit en die van Samsø de haven in. Het 
vogelreservaat is goed te horen. Er staat 
geen wind dus is het motoren. Na de eerste 
ondieptes komt er wind… maar die staat pal 
in. Straks weer ondiepte’s. Merien besluit op 
de motor verder te gaan. Straks moeten we 
tussen eilanden door een smalle geul in. Het 
ene eiland Hjarnø is prachtig! Mooie 
boerderijen, kerkje, en zandstranden.Er vaart 
een pondje naar toe. Het is een fietspontje 
met de mogelijkheid van een of twee auto’s. 
Het is onderdeel van een rondje 
Horssensfjord fietsen. Van het plekje aan de 
andere kant, uit Snaptun, komt een grotere 
pont. Die vaart naar Endelave. Een eindje 
verder liggen grote ronde viskwekerijen. 
Merien denkt zalmforel. Het landschap doet 
met echt denken aan de Engelse Oostkust 
met de rivieren Orwell en Deben. Dan wordt 
het fjord weer breder om uiteindelijk over te 
gaan in een smalle geul met een hele rij 
groene tonnetjes. 


Industrie museum Horssens: “Wat een hal 
met machine’s”! In Sas van Gent zouden ze 
hier heel gelukkig van worden!” Boven in 
deze hal hangen prachtige schilderijen die 
goed de sfeer weergeven waarin gewerkt 
moest worden: Vuur en grijs van het metaal. 
Dan komen de mannen vanuit hun kantoor 
waar ze koffie hebben gedronken…. ze gaan 
de machine’s op diesel starten: Ze draaien! 
Oh.. dat geluid is prachtig! Wat zou je hier 
mooie muziek op kunnen maken! 

Dan hebben ze hier ook een drukkerij 
ingericht met een drukpers… en wat zie ik 
liggen Litho stenen met afdrukken erop. 
Natuurlijk in spiegelbeeld. De stenen 
verschillen onderling van dikte en zijn bij de 
voorstelling erg glad. Nu zou ik wel eens 
willen weten hoe ze die voorstelling op de 
steen krijgen en hoe ze die voorstelling heel 
veel keren kunnen afdrukken?? Ik zou het 
wel eens willen zien!


Donderdag 21 juli 2022 
Traject: Hov of Hou -  Horssens  21 mijl        

HET WEER 
Vanmorgen begonnen met zon. Dan wordt 
het diezig. Soms een waterig zonnetje. Dan 
wat dikkere bewolking. Soms een spet …. 
Als we in Horssens aankomen weer zon en 
warm.

Wind: W 2 - 4 

Temperatuur: 26 graden.


Smederij: volledig ingericht. Uren zou ik er 
kunnen tekenen, want het is een compleet 
stilleven. 

Naar de andere kant van de straat staan 
voetstappen afgedrukt in de straatstenen. We 
mogen in een ingericht huisje kijken: Een is er 
ingericht uit de periode 1870 de ander, 
bovenverdieping van 1920. Het huis heeft 
open slaande ramen, deuren en een tuin. Dat 
is heel wat voor die tijd. Er werd ook op een 
andere manier met arbeiders omgegaan. 
Verder stond er op het terrein nog een bank en 
een school.  Er is nog tijd voor nog een 
museum bezoek. Een museum voor moderne 
kunst in een neo classic gebouw.

Merien blijft buiten onder de schaduw van een 
boom zitten en bespreekt via de telefoon de 
biljard uitslagen.

Horssens kunstmuseum: Ik naar binnen en 
bekijk de tentoonstelling als een soort Nico 
Out, die net niet langs de schilderijen en 
objecten rent., maar wel goed kijkt!

Michael Kvium maakt enge, lugubere 
mensfiguren en voorstellingen. Hij noemt ze 
For men only. De man, zelfportret, die uit het 
raam kijkt doet me aan Hopper denken.         

 Planning: Merien vraagt er om: Hij wil net als 
Rick van de Teelermeet en Bertus van de 
Noordvaarder gebruik maken van hetzelfde tij 
om door de Duitse Bocht te gaan. Dat loopt op 
maandag 1 augustus. De wind moet dan nog 
wel mee zitten … maar hij wil plannen. Nou 
daar komt hij dan:

do 21  - Horssens

vrij 22  - Vejle

zat 23 - Fredericia/ Middelfart/ Aaro?

zon 24 - Augustenborg

ma 25 - Augustenborg

di 26 - Sonderborg

woe - Holtenau

do - Rendsburg

vrij - Rendsburg

zat - Brunsbuttel

zo - Cuxhaven

Met de nodig speling moeten we er wel uit zien 
te komen. En wat denk je … voor komend 
weekend geven ze ook prima oversteek weer 
met wind vanuit het ZO sten in Cuxhaven. Wij 
zullen er pas een week later zijn!

Logstand: 2090 mijl 
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HARDEBOLLE
Vrijdag 22 juli 2022 
Traject: Horssens - Snapfun  7 mijl 

Jikke is geslaagd! 
De heeft haar PABO diploma op zak! 
Gefeliciteerd! 
Wat een prestatie met een baan en een 
gezin! Je bent een voorbeeld voor je 
dochters en voor de samenleving! 
We zijn trots op je! Ape trots! 
Er is een kaart onderweg! 
Daar nemen we er eentje op! 

Restaurant: Daar bestellen we een wijntje 
en een Grimbergen bij het eten! Proost op 
Jikke… Op advies van Mieke drinken we 
ook een borrel op Rene. En op Maria 
Magdalena, waarvoor in Goes de hele dag 
de klokken beierden! En alvast op Sarah, 
die morgen jarig is…. en op het feit dat 
het dak bij Mieke niet meer lekt….kunnen 
we nog meer dingen bedenken???


Het restaurant hier is tegelijkertijd 
havenkantoor. Het wordt gerund door 
Vietnamezen die een soort Chinese Mac-
Donalds runnen…. met van die foto’s met 
gerechten boven de bar, waaruit je kunt 
kiezen… tafeltjes met plastic kleedjes en 
een plastic cactus in een potje ….  maar 
we kregen onze bestelling tegelijk. Ik had 
Oksekot met curry en Merien gehakt met 
een gebakken ei erop en frites. Het was 
lekker! Het toilet was buitenom bereikbaar 
en hoorde bij de jachthaven….praktisch 
en multifunctioneel. Hier geniet ik van… 

Haventje van de Visserij en Hengelsport 
vereniging: Dat hebben ze hier ook. Ik 
maak een filmpje van Merien. Hij geniet 
niet hoor….. 

Vishuisje met oude foto’s

Drogerij van netten 

Fuikjes opgestapeld

Een aanrecht met kraan, waar water 
uitkomt voor het schoonmaken van de vis.

Kleine bootjes met visbun

Drijvende steigers die bewegen als je er 
over loopt.

Een uitzichtpunt met zwemsteiger.

Vandaag is het 2 jaar 
geleden dat mijn 
oudste broer Rene is 
overleden. We denken 
aan hem en branden 
een kaars voor hem 
om de gedachte aan 
hem levend te houden: 
Hoe hij ogenschijnlijk 
zorgeloos in het leven 
stond. Wat is werkelijk 
belangrijk en wat 
niet… ?? Dat is zeker 
zijn boodschap! leef 
vandaag want morgen 
is later. 

Nog even over Horssens: Het kunst- en 
industriemuseum waren interessant maar 
ook de binnenstad. Die heeft een prachtige, 
zeer breed ingerichte winkelstraat waar je 
natuurlijk iets kan kopen. Maar daar zijn ook 
beelden, fonteinen, bomen waar je rond 
kunt zitten en zelfs speelpleintjes voor de 
kinderen. De boulevard naar de jachthaven 
toe, moet echt nog vorm krijgen. Ze zijn er 
aan bezig. Bij het haventje van de visclub 
staan allemaal oude, bruine “vakantie 
huisjes of vissershuisjes”. Dit is nog wel een 
leuk stukje authentiek Horssens met 
karakter. De jachthaven zelf heeft hele oude 
steigers, is echte oude Sanny. We konden 
niet betalen omdat de Maestro het niet 
deed. De havenmeester is er alleen van 
12.00 - 13.00 uur om zijn boterham op te 
eten tussen de middag… zodoende hebben  
we stroom geleend van de buren en niet 
betaald….. ohhhhh niet netjes, maar kon 
niet anders. We zijn wanbetaler geworden! 

Op Pad. Gaan we vanmorgen al weer…. Al 
vroeg waait het stevig… 20 - 24 kn wind. 
De wind is van achteren, dus gaan we 
alleen op grootzeil en steken er gelijk het 
eerste rif in. Onderweg bedenken we… dat 
als we het fjord uitgaan, toch nog stevig aan 
de wind moeten varen …. zullen we wel 
doorgaan? Zullen we Juelsminde maar 
aanlopen? Maar dan moeten we ook de 
bocht nog om …. Wie weet kunnen we in … 
hoe heet het ook al weer … Snapfun 
terecht.

Het is daar waar die veerponten gisteren 
voeren aan het begin van het fjord. 

Er is plaats! 

Onverwachts echt Deens: Dat Snapfun 
een leuk plekje was, had ik al gezien toen 
we hier langs voeren, onderweg naar 
Horssens…. maar dat het zo leuk zou zijn 
had ik niet gedacht. In het volgende 
hoofdstuk meer hierover…..

HET WEER:Het is droog, maar 
zwaar bewolkt met zo nu en dan 
zon.  
Wind: W 5-6  20- 24 kn. 
Temperatuur: 20 graden 

Logstand: 2097 mijl 

Vertrek: 9.20 uur

Aankomst: 9.30 uur

Zeilvoering: Grootzeil + 1 rif



HARDEBOLLE 
Zaterdag 23 juli 2022 
Traject: Snaptun - Arøsund    47 mijl 

VERSLAG 7.0                                                                                                                                        ZOMER 2022

Logstand: 2144 

HET WEER Vanmorgen gaat het miezeren 
en het is pas middag voor het ophoud. Brr 
zo’n grijze koude dag. Dan is het nergens 
mooi.. is alles eentonig grijs. 
Wind: W 5 - WNW 4

Temperatuur: 18 graden


Dag met tegenstellingen: Dat was het 
gisteren!  Heel leuk dat Jikke geslaagd is 
voor de PABO… Een prachtig dorpje en 
een schitterend eilandje  Hjarnø, waar we 
naar toe zijn gegaan met de veerpont en de 
fietsen mee. De pont vaart af en aan… 
heeft eigenlijk geen duidelijke 
dienstregeling, maar doet drie overzetjes in 
één uur. Het is ongeveer de afstand 
Wolphaartsdijk - Kortgene. Voor we op de 
pont kunnen komt er een klein, oud, roestig 
trekkertje af met een kar vol oud ijzer.  Ook 
gaan er campers mee op de pont. Dan is er 
wat ruimte betreft nog plaats voor twee 
auto’s. De rest is voetganger en fietser, 
zoals wij. Op Hjarnø is naast de Veersteiger 
ook een jachthaventje. “ Kijk daar ligt dat 
Noorse Folksbootje, wat vanmorgen op de 
fok bij ons de haven uit voer”. Die zijn niet 
ver gegaan.” Ze liggen nu wel aan lager 
wal. Op het eiland is maar één weg.

We gaan langs het hele kleine kerkje met 
van die prachtige bomen. Ik ga ze straks op 
de terugweg tekenen…. voor Rene. “Vele 
vûle boeren”, zou Bram Kaboord zeggen. 
Maar die zijn nou juist zo leuk! Zorgen voor 
ruring en en biodiversiteit. Er is zelfs een 
openbaar toilet! Een eindje verder een 
retraite centrum ( skole), waar je bij kunt 
komen of herstellen van een burn-out. Er 
rijden golfkarretjes rond! Het lijkt 
Tiengemeten wel! Er is een midget 
golfbaan… er zijn hoogstam fruitbomen en 
oeps … hier houd de weg op. Asfalt wordt 
verruild voor steenslag pad. Op de terug 
weg neem ik een kijkje in de Galerie. Er ligt 
zand op de grond! Asgar Jorn, bekende 
Deense Cobra schilder, heeft hier ook 
gewerkt en een half jaar gewoond. Nu zijn 
er prachtige aquarellen van …??het eiland, 
groenland en andere reizen. Zijn acryl 
schilderijen zijn minder van kwaliteit. We 
kopen nog een bloemkool, knoflook en uien 
in het stalletje en ik ga het kerkje tekenen 
voor Rene. Als het bijna af is gaat de ping 
van de app. Het is Dominique… Ze schrijft 
dat vandaag Johan van Eerten is overleden. 
Johan de tandtechnicus uit Kortgene…. 
Johan de gezellige wedstrijdzeiler van 
Tandje Bij. Ook voor hem de tekening van 
het kerkje dus… en voor beiden een kaarsje 
branden..

Een echte zeildag vandaag! 
Vanmorgen om 7.00 uur horen we hem 
al komen …. wat een motortje ligt er in 
het pontje … een zonnetje. Een 
aangenaam geluid. Vertrouwd ook! Hij 
sliep op Hjarnø.

Wij gaan vertrekken! De wind zou 
minder zijn dan gisteren en dat was ook 
zo. Ik vond het ook wel genoeg om 
vandaag 30 mijl aan de wind te zeilen. 
Hardebolle doet het goed met een half 
ingedraaide genua en een rif in het 
grootzeil. Ik laat ze lekker lopen over de 
golven! Zo hoog mogelijk! Zeker als we 
het Vejle ford oversteken heb je snelheid 
nodig om door de golven de komen. Het 
lukt! Moeten maar één slag maken 
boven Fünen om de kleine Belt in te 
gaan. Daar is de stroom mee. Komen 
langs het prachtige Middelfart. We 
zouden er eerst naar toe gaan, maar de 
vandaag is de wind goed voor Arøsund 
en morgen zouden we dat stuk moeten 
kruissen! Voordat we de diepe kronkel 
van de kleine Belt in gaan en nog voor 
de grote brug en de spoorbrug zijn de 
golven zover afgenomen dat ik eens 
even naar de wc kan… Even wat eten, 
even koffie en iets warms vinden om 
rond mijn nek te doen. In mijn kraag is 
die miezer regen behoorlijk door 
gelopen…. die rot capuchon werkt 
immers niet… of je ziet niks of hij waait 
af! Nu heb ik zelfs mijn” moslim” uit de 
kast gehaald. Dat is een fleece 
hoofddoek waar alleen mijn gezicht nog 
vrij is. Het is heerlijk! Het stroomt heel 
hard in de diepe kronkel ( 52 meter) .. In 
dat stukje hebben we de motor maar 
even bijgezet. Die kan weer uit te hoogte 
van het Kolding fjord. Dan is het weer 
bezeild. De rif gaat eruit en de genua 
wordt helemaal uitgerold!  In één lijn 
gaan we … en met een rot vaart naar 
Arøsund. Het is een schattig plekje met 
een Pippy-Langkous huis en één 
veerpont, die op het eiland Arø vaart. 
Winkels zijn hier niet. We eten ons 
noodrantsoen: Spercibonen met spek, 
kaas en tomaat. Mijn nek is stijf van de 
kou en het hangen aan de helmstok. 
Een das, smeerseltje en warmte brengt 
verlichting. We kijken nog even naar het 
weer voor volgende week… Het wordt 
weer goed! Als het zo blijft kunnen we 
de dagen uitkiezen om door de Duitse 
Bocht te gaan. 


Smør is niet de prut/ saus / 
crème die overal op gaat.

Het is gewoon boter! 


In Zeeland is het prachtig 
weer en temp van 30 
graden, appt Marian / Tanne 
van de Harrewar. Na de 
boodschappen snel voor 
anker op het Haringvliet. 
Morgen gaan ze naar 
Scheveningen. 

Vertrek: 8.30 uur

Aankomst: 15.45 uur 

Zeilvoering: Genua 1 + Grootzeil 
met en zonder rif en in en 

uit gerold.



Hardebolle 
Zondag 24 juli 2022 
Traject: Arøsund - Augustenborg  31 Mijl 

Vertrek: 8.30 uur

Aankomst: 13.30 uur 

Zeilvoering: Genua 1 + Grootzeil

VERVOLG VERSLAG HARDEBOLLE   7.1                                                                                                                                        

Logstand: 2175 

Merien zijn 
nieuwsgieren werken 
nog: “Ik ga maar 
eens even op de kant 
kijken”……. 

HET WEER: De hele dag schijnt de zon. 
S’morgens onbewolkt en ‘middags wordt de 
bewolking steeds dikker. Drie spatten regen 
kwamen eruit.  
                                    

Wind: Z-ZW 3- 4

Temperatuur: 20 graden Het voelt zwaar aan.

Zwaluwen: Gisteren zaten ze allemaal op 
een rijtje op het touw naar de paal toe, 
vandaag ……hebben we ze niet gezien. 


Zo koud als ik het gisteren had … is me 
vandaag niet overkomen. De zon schijnt 
als je uit je bed komt, je lijf voelt weer 
alsof je vijfentwintig bent, goed geslapen, 
geen stijve nek of rug …. Je kunt er weer 
tegenaan vandaag! Dat moet ook, want 
we hebben nu een kruisende koers.

Mijn haarband gaat aan, mijn coltrui met 
daarover heen mijn fleece vest met kraag 
en mijn zeiljas. In mijn schoenen gaat een 
extra paar sokken: de prachtige, 
eigengebreide, warme sokken van Angele. 
Ik heb geen kou meer gehad.  Zo 
proberen we in Augustenborg te komen, 
aan het gelijknamige fjord.

De eerste lange slag is tot voorbij Assens.

Ooit onze eerste haven die we aandeden 
in Denemarken. ( 2002) Bouw ( net zijn 
rijbewijs), Nicole en Jikke zijn toen met de 
auto gekomen. Mooie herinnering aan.

Overstag … een grote lange slag naar het 
Aabenraa fjord. Achter ons komt een boot 
met zwarte zeilen, tergend langzaam 
dichterbij…Hij loopt iets hoger en maakt 
net voor ons een slag naar het 
Augustenborg fjord. Het was een X 40+

Goed gedaan dus. Voor ons kruist een 
Herbert boot ( Comfortina 35) Hij blijft juist 
voor ons… we maken elkaar niet veel. 
Beiden gaan de Als Sont in, wij rechtdoor. 
We voorkomen nog een aanvaring, door 
net op tijd af te vallen voor een 
Nederlandse schipper met weinig 
ervaring.

Winterliggers; Hollandse, 
Wolphaartsdijkse  winterliggers… daar 
staat de jachthaven van Augustenborg om 
bekend. Van zeker twee weten we dat die 
hier een winter hebben gelegen: De Jan 
Pierewiet van Willy Timmerman en de boot 
van Nancy Hendrikse… de Klerck. En wie 
denk je dat hier ook ligt, met 
Wolphaartsdijk als thuishaven op z’n kont: 
De Lila Meisjes van Peter Stroo, ooit 
deelnemer in de Duo. Wij kwamen hem in 
2019 tegen in het Kielerkanaal. Nu zit er 
een sticker op zijn preekstoel van 2019 en 
2020. Hij was de enige de een dubbele 
stekker op zijn electriciteits kast had .. dus 
stoppen we onze kabel er maar bij hem in. 


Augustenburg eerste indruk: Smal 
binnenkomend geultje langs een groot wit met 
geel gebouw, wat later het paleis van de hertog 
bleek te zijn. Groot park zit er bij met allerlei 
bijzondere bomen. In de tuin is een expositie 
van grote houten beelden. In het poortgebouw 
is een VVV ingericht waar je gewoon allerlei 
folders mee kan nemen en een stukje 
geschiedeins van deze stad is te zien. Mooi! 
Prachtige huizen met dubbele voordeuren. De 
meesten zijn voorzien van houtsnijwerk. De 
huizen staan langs best wel brede wegen van 
zwerfkeitjes. Het valt ons op dat in de dorpen 
waar we waren, de gemeentelijke en staats 
voorzieningen erg goed zijn: dorpshuis/ 
bibliotheek, grote sportvelden, openbare 
toiletten, supermarkt, beweegtuinen en wat 
gedacht van de scholen … zo groot en goed 
voorzien van buitenspeel- en lesmogelijkheden.   
Grootschoot: Merien heeft de grootschoot op 
nieuw ingeschoren. Nu maar hopen dat hij echt 
beter loopt. Zeker als je snel in moet halen, 
loopt hij vast…. Wie weet is het nu beter.

V- snaar: Vandaag is het winkeltje dicht, maar 
morgen gaat Merien proberen om hier een 
nieuwe kleine V- snaar voor op de waterpomp 
te scoren. Dan hebben we weer een reserve bij 
voor als dat nodig is.

Nog nooit zoveel gezeild als in deze vakantie. 

De Hemelbomen die ik hier zo mooi en 
bijzonder vindt, steeds teken of schilder die 
kom ik hier weer tegen in het park bij het 
kasteel. Nu stond er een naam bij en ….

Weet je hoe ze heten: Tree of heaven 
(hemelboom) in het Deens: Gotterbaum.

Dat je daar in je onderbewustzijn mee bezig 
bent …… en nu bewust wordt. 

Heel Bijzonder. Samenloop? Het kan niet 
toevallig zijn.

Ik had , toen we op het eiland Djarnø waren 
weer van deze bomen gevonden … dit maal 
rond een kerkje. Toen ik ze ging tekenen kwam 
het droevige bericht van Dominique …. over 
Johan.

Rouwkaart van Johan van Eerten … en wat 
staat erop  de True Blue, de boot van 
Dominique en Ton….. Wat mooi!  Geen toeval, 
want in 2016 is hij met hun mee gevaren van st. 
Maarten naar Curaçao. Voor hem een 
onvergetelijke tocht. Voor Dominique een heel 
emotioneel moment toen ze hun boot zag. 
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HET WEER: Vanmorgen konden we op VHF 23 Papa Delta 07 weer ontvangen. Vanuit 
mijn bed probeer ik het bericht mee te luisteren. Het is een mevrouw deze keer, maar ze 
praat net zo langzaam als Heinrich. Vandaag wordt het warm - 27 graden en op het eind 
van de middag knetterbuien met veel wind. Cuxhaven is volgens ons altijd de sigaar. We 
hebben daar op het eind van de middag al zo vaak buien gezien en beleefd! Met heel veel 
regen! Voor de komende dagen is er nog niet veel verandering op komst. Die gaat pas 
donderdag komen! Dan krijgen we Oost weer, zoals Vleut dat noemt, met prachtig weer in 
de Duitse Bocht. Dat moeten we hebben! 
Wind:  variabel 1 16.00 uur ineens windkracht 5- 6 ZW 

Temperatuur: 27 graden. bijna geen wind en heel veel onweersbeestjes.


Gele trui: in de tour de France. Die was voor 
Jonas Vingaard. Een Deen.

Vanmiddag spotte ik een fietser in een gele trui 
….

Air drop doet het niet. Ik zoek het even op 
waar het aan kan liggen. Ik wil toch wel graag 
mijn foto’s kunnen droppen. Inmiddels heb ik 
weer een stuk van de film klaar ….. die kan 
ook in de computer! Het ligt aan de wifi die 
hier niet is … en mijn hotspot mag niet aan, 
want dan doet de airdrop het ook niet. Dan 
wachten we maar een poosje tot we weer in 
een haven zijn met wifi.

Boodschappen: Ik sta bij de koelkast in de 
supermarkt te bekijken welke Yohurt/ Skir ik 
eens zou nemen. Komt er een mevrouw naast 
me staan en opent hoofd schuddend de 
andere deur ….. Ze heeft een opmerking dat 
alles zo duur wordt, tenminste dat maak ik er 
uit op. En idd een pak melk kost hier al 
omgerekend € 2,- “Ik zei dat het in Holland 
niet veel beter was …. Het is overal”, zegt ze. 
Ik kies ondertussen toch weer het blauwe 
emmertje Skyr omgerekend bijna € 5,- 

Nu kopen we alleen wat nodig is… straks als 
we weer in Duitsland zijn kunnen we de 
voorraden weer wat aanvullen.

Van Elma hoorde ik de Piet Koster in 
Wolphaartsdijk, zijn nieuwe supermarkt 
geopend is! “Heel mooi,” zei ze en voor iedere 
klant waren er twee tompoezen gratis. 


Folder Maria Magdalena: Als nog naar de 
tentoonstelling gaat …. dan ligt er nu ook een 
folder over mijn cursussen. Leuk.

Ik kreeg bericht van Willemien dat alle andere 
mensen die cursus geven daar folders hadden 
liggen… en van mij lag er niets. Cock van de 
Wijngaard mailde mij hier over. Of ik ook iets 
neer kon leggen??

Ik heb een A4 gemaakt en hij zou ze voor mij 
uitdraaien, kopiëren en neerleggen. Leuk Hé.


Boek met alle 
schilderijen en de 
makers, die mee 
hebben gedaan met 
Maria Magdalena 
komt er aan. 

Leuk Hé… al het werk 
van mijn cursisten 
staan erin. Trots!

MAANDAG 25 Juli TRAject AUGUSTENBORG - HØRUP HAVEN 
MET DE FIETS.

Schoonschip maken: Als we hier nu 
toch een dag blijven liggen… maak ik 
vanmorgen maar gelijk schoon. De 
gootjes achter de banken krijgen een 
beurt, ook om de pot zoetjes van 
Merien nog even te vinden… Helaas ze 
zijn spoorloos verdwenen!

Ook de boeken krijgen een beurt, de 
tijdschriften die onder de tafel liggen en 
steeds op de grond een enorme zooi 
veroorzaken. Ik stop ze weg in een zak 
in de punt! En weet je …Ik ga mijn 
schoenen poetsen! 

Merien doet een poging om in de 
winkel een nieuwe V- snaar te kopen. 
Een als reserve…. De winkel gaat pas 
om 14.00 uur open. Het onderdeel 
heet: Belt… dat hebben we opgezocht.

Fietstocht: Daar gaan we weer… 
opzoek naar een leuke route met het 
eind doel Hørup haven. Het is eigenlijk 
maar zo’n vijf kilometer fietsen. Langs 
de grote vijver met de mooie 
“dijkhuizen”, langs een moerassige 
rivier.. door een tunneltje onder door de 
vierbaans weg, over het fietspad langs 
de vierbaansweg en dan afslaan naar 
Kirche Hørup. We gaan langs de 
graanvelden, de kerstboomkwekerijen 
en mooie boerderijen heuveltje op, 
heuveltje af. De bramen zijn nog niet 
rijp. Prachtig kerkje met zwart 
bijgebouw, een klokkenstoel? Hørup 
haven is schattig! Prachtige beschutte 
baai waar je goed kunt ankeren met 
jachthaven. We missen Bertus aan de 
lange steiger. Zusje Lotte ligt er wel. Er 
zit nog een douane pop in zijn kantoor. 
Duitsland is immers aan de overkant! 
Op een bankje in de schaduw van de 
barbecue, drinken we een bakje koffie. 
Spelende jongens op een vlot. Ineens 
hangt er één aan een houten meerpaal 
… hij wordt niet nat!
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Filmpje van de historische 
ringrijders gemaakt en 
verzonden. Jikke zegt dat 
ze hier ook rijden in witte 
pakken en op werkpaarden. 
Dat deed de boer, bij wie ze 
op de camping stonden 
( 2017 )

HET WEER Temperatuur: 26 graden. 
Zwaar bewolkt met zo nu en dan zon. Droog.              Zeilvoering: Geen/ op motor

Wind: WNW 5-6-7


Lamberg: gisteren middag nog een poging 
gedaan om een tekening te maken van een 
prachtige boerderij. Op de heen weg in dat 
dorpje kwam ik het prachtige plekje  al tegen. 
Merien had een salade gekocht voor 
onderweg en ik heb mijn thermopot met 
vulling altijd mee. Wij daar eten op een 
bankje onder de schaduw van een boom.

De tekening is niet af ….. honderdduizend 
miljoen onweersbeestjes …. het was te gek. 
De koeien die er liepen keken ons onnozel 
aan en zwaaiden met hun staarten….


Klutskont:  De hele nacht … en de wind blijft 
maar loeien. We zwaaien nog even naar die 
man, die de hele dag in de kuip van zijn 
blauwe bootje zit, samen met zijn hond. Op 
motor door het geultje de Augustenborg fjord 
in. Pittig stukje zo recht in de wind. 

Vliegveld: “ He, daar is een vliegveld!” Heb jij 
dat gezien gisteren?Nee, ik ook niet”. We 
zagen wel een militair vliegtuig erg laag 
vliegen en hadden toen geconstateerd dat er 
hier niet ver vandaan een vliegveld zou 
moeten liggen… maar zo kort bij en in het 
verlengde van het water…. We voeren toen 
onder zeil, meer aan de andere kant, vandaar 
dat we het niet zagen! Er staan zelfs 
vliegtuigen zoals die van Transavia en Martin 
Air… vakantie vluchten?? Er staat ook een 
bord op de kant om als zeilboot voldoende 
uit de wal te blijven varen…. Er komt weer 
een bui met de nodige wind, zo’n 25- 27 kn. 
Als we de Als-Sond in draaien is het gelijk 
een stuk rustiger. Het is een smal vaarwater 
tussen het vaste land en het eiland Als.

Hozen: Er vaart een BM- er tje …. ja met een 
emmertje … Man is alleen, heeft alleen een 
fokje op en hoost emmers water over de 
railing. Ook zijn lenspomp staat aan zo te 
zien. Hij geeft aan dat hij alles onder controle 
heeft, maar we houden hem in de gaten. 
Even later gaat hij, al hozend met zijn 
emmertje op zijn buitenboord motor door de 
brug. In de jachthaven wordt hij uit het water 
getakeld en op een trailer gezet. Tussen de 
romp en de kiel zit echt wel wat te veel 
ruimte…

Koningin: Sonderborg… ons laatste station 
in Denemarken. De koningin is er ook, 
althans haar boot. De vlag alleen al is groter 
dan een twee persoonsdekbed. Ik ben 
benieuwd of ze vanmiddag naar het 
ringrijden komt kijken, want dat doen ze hier 
ook!


Dinsdag 26 juli 2022 
Traject:  Augustenborg - Sonderborg    13 mijl        

Kaart voor Johan: eindelijk heb ik er een 
gevonden… ik had keus uit drie. Ze hadden 
zelfs een postzegel in dat winkeltje. Dus alles 
compleet. Mooie tekst gemaakt! Die 
Johan… veel te jong… Blij dat we hem 
gekend hebben! 

Morgen op de post. 

Museum kasteel: Het is open en bezoeken 
het: Het is wel heel veel oorlog! Altijd maar 
om het zuidelijke stuk van Denemarken. 
Jongens werden hier geboren om te 
vechten, als je geen beroep had,  en te 
sterven als vlees voor de kanonnen. Je zal 
maar een mannetje zijn. Bij de uitrusting 
leger hospital zagen we in een prachtige kist 
… de zaag om een been af te zetten… Ze 
vonden ook protheses uit. Verder was er wel 
wat over de Vikingen, liepen we door de 
Ridderzaal, waren er wandtapijten, heel 
monotoon van kleur en heb ik een houten 
beeld van Maria Magdalena gezien. Het 
stond oorspronkelijk in het kerkje van Hørup, 
wat we gisteren gezien hebben.  Ook een 
houtenpaard met ridder van rond 1400. Heel 
bijzonder! Heel schattig was … bij de “hal” 
van het damestoilet, niet alleen een aankleed 
kussen voor de baby was, maar ook een 
potje voor de zindelijke peuters. 


Hollandse buren: Die hebben we nu in deze 
overvolle haven. We pasten er nog net in. Er 
was nog één box vrij, naast die van hun. We 
liggen wel aan hun boot vast, want we 
misten de achterpaal … en die staat nu veel 
te ver weg… Kunnen er niet meer bij.

Tegen de tijd dat we echt in de lange boxen 
kunnen varen, zijn we weer weg, denk ik.

Het zijn aardige mensen en zijn nu voor het 
eerst in de Oostzee. Ze varen in een 
Compromis 37.

Vertrek: 8.30 uur

9.30 uur Als Sund in

Aankomst: 11.15 uur 
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Vanavond smaakt de nasi 
extra lekker….Merien bakt er 
nog een spiegeleitje op. 
Heerlĳk! Hĳ kruipt al snel in 
het achteronder om te gaan 
slapen … morgen om 7.00 uur 
varen!  Dan zĳn we op tĳd in 
het restaurantje voor dat ĳsje 
en kan ik nog aan de tekening 
van de brug werken!

Op het log door het water krijg ik zelfs 
10,2 te zien! Dat is veel voor zo’n 
tuttenbootje als dat van ons. We komen 
nog een grote broer Grand Soleil tegen op 
een tegengestelde koers, alleen met de 
fok op. Die heeft het veel moeilijker dan 
wij! We roetsen door het water en de boot 
surft lekker … zo langs de boompjes aan 
de Schlei. Daaaaag … Ik weet nu hoe 
jullie heten! Jullie zijn Hemelbomen”. 
Ondertussen gaan er wat crackers in mijn 
lijf voor de nodige energie om de 
stuurmachine aan de gang te houden… 
Wat koffie en een appel. Zo onder de kust 
gaat het geweldig! Straks komt er nog wat 
wind vanuit het Eckernfjord en dan 
hebben we het wel gehad. Heerlijk! Er ligt 
weer zo’n oorlogsbodem …. zomaar een 
beetje te drijven. Ze wonen in het 
Eckernfjord … daar is het het Den Helder 
van Duitsland. Het is de F223 en drijft wel 
akelig dicht naar mijn koers …. We gaan 
er achterom. Kunnen we er een mooie 
foto van maken! Nu nog even langs de 
ondieptes met de stenen bij de uitgang 
van het Kielerfjord ….. rechts af / 
stuurboord uit dus naar Strande. Laboe 
aan de andere kant is leuk en zijn de ijsjes 
lekker… maar dat ligt op de wind. Morgen 
doen we wel een ijsje in het restaurant 
onder de brug bij Rendsburg! 

De kaarten van de Oostzee kunnen 
voorlopig weer opgeruimd …. 

De weerberichten voor de Duitse Bocht 
en Norderney worden nauwlettend in 
de gaten gehouden…. De planning 
wordt er steeds op aangepast…

Gisteren wist ik wel niet of ik het zo leuk 
zou gaan vinden om vandaag te gaan 
varen. We hebben toen het weerbericht en 
windrichting er nog eens bij gepakt en de 
kaart. Als het goed is zouden we vandaag 
rond 17.00 uur kunnen vertrekken… dan 
wordt de weerkaart onder de kust hier wat 
groener en blauwer… De nasi staat in de 
intrek kruiden en de rijst in de hooikist.

Vandaag zijn we toch vertrokken. Al om 
12.30 uur. Eerst nog even naar de stad 
geweest om de rouwkaart voor Johan op de 
post te doen. Ik had nu eenmaal een 
Deense postzegel. We fietsen nog wat door 
de stad en door schattige straatjes. Hé daar 
heb je het ringrijders museum”! We kunnen 
er niet meer naar toe maar wel leuk dat het 
er is. Het is in een prachtig pandje 
gevestigd. Geen boodschappen meer 
nodig. Gisteren alles al gekocht en klaar 
gemaakt. De afwas van deze morgen was 
dan ook heel groot. Alle bekers waren uit de 
kast… dus nog maar even een doekje er 
door. 

Hollandse buren uit Enkhuizen denken om 
15.00 uur te vertrekken. Ze helpen ons nog 
even weg. Fijn … Onder de kust bij de stad 
zetten we zeil en gaat er een rif in het groot 
zeil. Daar valt het nog mee met de wind. (15 
- 17 knopen) De optimistjes die 
kampioenschap hebben, varen ook nog! ze 
komen zelfs vanuit Nieuw Zeeland en 
Hongarije hebben we gezien. Dus waarom 
zouden wij het niet kunnen. Het gaat 
uitstekend. Alleen het stukje tussen de 
kardinaal en de toren is bijna een voor de 
winde koers … dat is zo geconcentreerd 
sturen op die golven!! Je moet de golven 
voor blijven… er niet afkieperen… er een 
beetje op leunen, anders krijg je een gijp en 
daar zit je niet op te wachten. Het gaat 
goed. Hartstikke goed! Na de toren kan ik 
meer op de bakstag wind gaan sturen en 
dat is een stuk gemakkelijker. Ik heb mijn 
ijsje al verdiend! “Doe eerst maar eens een 
flesje water. “ Merien schroeft de dop eraf, 
want dat krijg ik, al sturend niet  voor 
elkaar… soms zit ik op een golf en surf dan 
helemaal mee…. Het gaat fantastisch!


HET WEER: Het is droog, maar zwaar bewolkt met zo nu en dan zon.  
Wind: WNW  5-6  17- 24 kn in vlagen 
Temperatuur: 18 graden 

Woensdag 27 juli 2022 
Traject: Sonderborg - Strande 33 mijl        

Logstand: 2221 mijl 

Vertrek: 12.30 uur

Aankomst: 17.00 uur

Zeilvoering: Grootzeil + 1 rif

Genua 1 ingerold 
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Donderdag 28 juli 2022 
Traject: Strande - Rendsburg  24 

Gouden streepje: Een stukje daarvan zit 
aan een fender geplakt…. Ik moest toch tussen 
de palen blijven hangen, zodat je een lus om 
paal kon doen… Deze is van de palen waar we 
niet tussen door konden….   Kieler kanaal 
op: 8.10 uur zijn we er en is er koffie… Nog 
twee grote schepen gaan voor en dan mogen 
de jachten. Man achter ons is alleen, 
strompelt met zijn voor touwtje over de 
houten vlonders op zoek naar een ring om 
hem door te wurmen…. Ga die man even 
helpen …. Nou , die kiest er toch zelf voor om 
alleen te varen ….. maar gelukkig Merien gaat 
het doen ….hij toont toch zijn barmhartigheid. 
Man is zichtbaar blij met wat hulp.  Ik kon het 
niet gaan doen want dan kan ik kan niet meer 
terug op de boot klimmen vanaf de vlonder, 
anders was ik er al geweest. Betalen doen we 
wel in Rendsburg of Brunsbuttel. We varen 
door! Even is het heel druk met grote 
scheepvaart: drie naast elkaar en nog wat 
jachtjes er achter. Er is ook een versmalling 
omdat men daar bezig is met een verbreding. 
Emmy heb ik op de app. Zij is samen met 
Hans in Dives sur Mer. Ze stuurt een foto mee 
van het wrak wat ik daar vorig jaar heb 
getekend. Ohh.. de hele voorsteven is al weg. 
Gelukkig was ik daar net op tijd!  Emmy 
moest aan mij denken…. Vorig jaar veel 
samen getekend en opgetrokken. Leuk! Ze 
gaan nog door naar St. Vaast en misschien 
nog naar Alderney en langs de Engelse kant 
terug … maar passen een beetje voor het 
gedoe, wat varen in Engeland allemaal met 
zich mee brengt. Emmy heb ik bij de maillijst 
gevoegd voor de ontvangst van de logboeken. 
Leuk dat ze ze weer wilt lezen! We spreken nu 
wel af dat we elkaar in de winter gaan 
ontmoeten, want we kunnen het goed met 
elkaar vinden. Vorig jaar lekker samen 
getekend en geschilderd onderweg. Vroeger 
deed ik dat met Leni, en was ook altijd leuk. 
Nu doe ik het gewoon alleen omdat ik het 
gewoon moet doen … Ik wordt er ook gelukkig 
van als ik bezig ben. Als je tekent zie je meer 
en het is prettig als oog en hand goed kunnen 
samenwerken. Het werkt zelfs een beetje 
verslavend. Vanmiddag wil ik in Rendsburg 
aan het pontje gaan werken. Het pontje wat 
aan de spoorbrug hangt. Ik heb de vorm al 
gescheurd, dan gezien vanaf het water, maar 
nu wil ik het eens van de andere kant bekijken 
…. en mijn verdiende ijsje eten in het 
restaurant beneden…. Het stond nog op mijn 
lijstje : to do … Varend langs de Norbis Krug 
werf bedenk ik dat ze hier vast V- snaren 
hebben voor onze motor … ha,ha.Er ligt een 
enorm jacht met helikopter dek. Het heet 
Katara Engebranden een kaars voor hem 

Logstand: 2246 mijl 

HET WEER             Temperatuur: 18 - 20 graden. 
Licht bewolkt met zo nu en dan zon. Droog.              Zeilvoering: Geen/ op motor


Vertrek: 7.15 uur

Aankomst: 12.15 uur


HARDEBOLLE

Rendsburg Wefelfahr ; zo heet de pont 
die aan de spoorbrug hangt en over het 
kanaal heen en weer “vaart”, want hij 
vaart niet, hij zweeft. Een jaar of tien 
geleden is het aangevaren en 
gerepareerd… toen weer aangevaren en 
nu is er een nieuw, wat precies lijkt op het 
oude pontje. Het is nog onverwachts 
dichtbij te vinden… bij de Aldi rechtdoor 
en daar zie je al het enorme ijzeren 
bouwwerk van de brug. De trein die erover 
rijdt moet trouwens een enorme bocht 
nemen om te kunnen klimmen of dalen. 
Hé, het “vaart” al weer! Op de heen weg 
waren ze nog aan het ophangsysteem 
bezig!” Ik zie een trap naar boven, maar 
die is achter een ketting, waar je 
onderdoor kan. Doe ik en zie een stapeltje 
pallets staan, die ook geschikt zijn om op 
te zitten. Vandaar uit heb ik het beste zicht 
en krijg ik het ideale beeld. Mijn kussen 
ligt er al, als een meneer met een 
bouwhelm in een oranje pak komt zeggen 
dat ik daar niet mag gaan zitten, vanwege 
het gevaar van vallende dingen. Terug 
over de ketting…. Als een Duitser dat zegt 
.. doen we dat maar. Ik ben hier te gast. 
Tegen het paaltje op mijn kussen aan de 
goede kant van de ketting zit ik daar 
heerlijk te tekenen. Wat een ding is dit! 
Het lijkt de Eiffeltoren wel. Wat een 
constructies/ wat een bouwsel van ijzer! 
Het is best ingewikkeld, maar raak de 
draad niet kwijt. Genoeg af om een andere 
keer  verder te gaan, gaan Merien en ik 
even mee naar de overkant en terug. Het 
is gratis. Als we net terug zijn komt de 
Slotte gracht eraan. Dat was een 
categorie 6 met een diepgang van 8 
meter, klinkt een stem uit een versterker 
bij het restaurant…. Er zit een man in een 
soort tuinhuisje achter zijn bureau met een 
microfoon. Naast hem een grote 
kaartenbak en cd speler. “Zou hij vroeger 
op de sluis gewerkt hebben.?.”Heeft hij 
VHF 3 opstaan om te weten wat voor 
schepen eraan komen? en pakt hij dan die 
kaart met de gegevens uit de bak? Hij 
noemt alle bijzonderheden  en heeft het 
over een hymne…. en wat denk je … Als 
de Slotte Gracht voorbij vaart horen we: 
Het Wilhelmus uit de speakers….

Ongelofelijk!

Als watersporter ben je 
nooit alleen. Rick houd bĳ 
waar wĳ zĳn en weet dat 
het weerbericht altĳd een 
bepaalde spanning geeft 
voor de Duitse Bocht. Hĳ 
ziet mogelĳkheden voor 
ons en komt met een goed 
advies. We nemen het mee 
in de overwegingen en 
kĳken straks nog een keer 
naar de weersverwachting 
en leggen de stroom atlas 
er bĳ …



HARDEBOLLE 
Vrijdag 29 juli 2022 
Traject: Rendsburg - Cuxhaven   54 mijl 

VERSLAG 8.0                                                                                                                                        ZOMER 2022

Logstand: 2144 

HET WEER Vanmorgen schijnt de zon al 
komt er in de loop van de dag wat lichte 
bewolking, later weer zon. 
Wind:NO - O - 3-2 

Temperatuur: 20 - 24 graden

Zeilvoering: Grootzeil

Nog even over gisteren…  
Nog meer tekentalent: Kleinzoon Krijn had 
ook een tekening gemaakt. Die wilde hij 
graag aan Oma laten zien. Voor zijn leeftijd 
maakt hij bijzondere tekeningen. Hij heeft 
het weer goed gezien… de combine op het 
land die de tarwe eraf haalt, de tractor met 
de kar die het graan weg brengt en hij heeft   
de bomen die voor op de dijk en aan de 
achterkant staan, vastgelegd. Zo leuk dat 
hij dat doet en kan, want hij wordt in 
december pas 7. Leuk dat hij er zoveel 
plezier aan beleefd. Zou er dan toch iets in 
de genen zitten? 

Aldi: daar weer lekker de boodschappen 
gedaan. Het heeft toch iets eigens…. We 
kunnen buiten in de zon, in de kuip eten. 
Heerlijk. Karbonade met sla.

Kaart van Jikke voor d’r slagen is eindelijk 
aangekomen!

Dieselolie: getankt in Rensburg: 45 liter… 


Vertrekkers: 
“Veel Hollanders zijn al weg”, zei die 
meneer van de WitteJuffer, toen wij in 
Rendsburg aankwamen. We hadden op de 
heenweg naast hem bij de sluis gelegen…
Vanmorgen vroeg was hij al vertrokken en 
gisterenavond kwamen er nog Hollanders 
binnen. Er was volop plaats! Nu is het een 
uittocht op het kanaal… bijna allemaal 
richting Cux. Nu zie je zoveel Hollanders bij 
elkaar en op de Oostzee zijn ze 
uitgezwermd en zie je ze sporadisch.

Geen Nederlands volkslied … geen 
Wilhelmus klinkt als we voorbij het “ 
Welcome point” bij het restaurant aan de 
Rendsburg brug komen. Het deurtje van het 
grote theehuis, waar dat mannetje in zit 
staat open… maar zijn stoel is leeg… Ik 
denk dat wij ook niet in zijn kaartenbak 
zitten… Maar het was wel heel leuk!


Energie leverancier : Voor de vakantie leek 
het probleempje met de accu opgelost te 
zijn: Als de motor draait, laad normaal 
gesproken de accu op, maar dat deed hij 
niet. De accu’s laden alleen op als we aan 
de stroom liggen. Voor de vakantie nog een 
nieuwe, andere dynamo geplaatst, maar in 
de vakantie kwamen we er achter, dat de 
motor de accu ’s toch niet oplaad. 

Vogels: Kleine Stern 
     Rode Wouw 

Witte zwanen heel erg veel. 

Veerponten: We hebben er nu al zoveel 
gezien. Hoeveel zouden er niet varen hier 
op het Kielerkanaal? Allemaal goed 
onderhouden boten, steigers. Meestal 
een tentje aan de kant erbij waar je koffie 
kunt krijgen… Hier blijkbaar geen gezeur 
over kosten van een veerdienst en 
onderhoud. Als je ziet wat voor het 
gedoe is om bij ons de lijn Vlissingen- 
Breskens instant te houden…. en voor 
iedere schroef, bout of moer moet er een 
deskundige komen of gaat de boot uit de 
vaart…Het zou toch gewoon moeten 
kunnen! 


Reis: Eigenlijk heel goed verlopen… Het 
kanaal … we sturen om de beurt … maar 
Merien wel het meest, zodat ik even aan 
een filmpje kan werken…en wat foto’s 
van tekst kan voorzien… eigenlijk gaat 
het best snel. Het weer werkt ook mee. 
We kunnen gewoon in korte broek en T-
shirt beetje sturen, rond kijken, naar de 
vissers en fietsers zwaaien. Met de 
scheepvaart is het niet druk, wel met de 
jachten. Veel varen er de kant van 
Cuxhaven op. Het is tenslotte morgen 
prachtig weer om over te steken naar 
Norderney. De dagen daarna zal het ook 
nog gaan… maar dan is de wind ZW en 
morgen NO. Ze geven nog kracht 4 af. 
De sluis in Brunsbuttel staat bijna open 
voor ons. We moeten maar even 
wachten. De WitteJuffer die we op het 
kanaal inhaalden … omdat de stroom 
pas om 16.00 uur gaat lopen is net te 
laat. Wij waren net te vroeg voor de 
stroom, die stond eerst nog tegen.. maar 
bij Cux gingen we 9.4 over de grond. Een 
poos hebben we het grootzeil nog bij 
gezet… maar de motor moet bij willen 
we nog wat vooruit komen. De wind is 
praktisch weggevallen. In Cux is het 
behoorlijk druk met jachten. We kunnen 
er  nog bij! Wij hadden gedacht dat er al 
een heel konvooi Hollanders vanmorgen 
was vertrokken …. ik denk dat dat 
morgen vroeg gaat gebeuren. We zullen 
vast niet alleen zijn!


Planning Duitse Bocht is 
vandaag nog op het eind 
van de middag met de 
stroom mee naar 
Cuxhaven en Norderney  
dan loopt hij ook morgen 
ochtend vroeg. Dat wordt 
morgen 04.30 uur om te 
vertrekken naar 
Norderney.

Vertrek: 9.00 uur

Aankomst Sluis Bruns: 15.00 
uur 

Aankomst Cuxhaven: 18.00 uur

Zeilvoering: Grootzeil



Hardebolle 
Zaterdag 30 juli 2022 
Traject: Cuxhaven -  Norderney  65 Mijl 

Vertrek: 4.55 uur

Aankomst: 15.40 uur 

Zeilvoering: Grootzeil+ motor

VERVOLG VERSLAG HARDEBOLLE   8.1                                                                                                                                        

Logstand: 2365 

Eiland Neuwerk en Shärhorn 
met vogelhut  zet op mijn 
lijst. Dat is een bezoek 
waard … en hoe ik er 
kom??? Dat zoeken we uit.  

HET WEER: De hele dag schijnt de zon. 
S’morgens onbewolkt en ‘middags licht 
bewolkt. 
Wind: WNW  0 - 4

Temperatuur: 20 graden.

Duitse Bocht: Dat is eigenlijk de route voor 
vele Oostzee gangers. Maar het is er 
eentje met een gebruiksaanwijzing. Dat 
komt omdat je de rivier de Elbe gebruikt 
als toegang of als uitgang. De stroom is 
ongeveer vergelijkbaar als met de 
Westerschelde. Als je hem mee hebt ga 10 
knopen langs Hansweert en hier staat je 
teller regelmatig op 9 knopen. 

Vanmorgen zijn we er weer uit de Elbe 
gepoeierd. In twee uur tijd waren we bij de 
laatste paal. Dat is zeker 17 mijl. Het 
grootzeil stond al in de haven op en met 
de kleine bries NO - wind liepen we prima. 
De motor staat dan wel bij. De zon komt 
knaloranje boven de horizon. Een prachtig 
gezicht hoe de zon verdwijnt achter een 
paarsblauwe lucht. Een uur later is het nog 
mooier … geel- blauw - paars….Het blijft 
een fascinerend gezicht wat zich iedere 
ochtend herhaald, maar waar we eigenlijk 
te weinig notie van hebben… Onder 
gaande zonnen zien we genoeg. Maar de 
energie van de opkomende zon is 
ongelofelijk! Ik heb nog even naar de 
schroef gezwaaid, die we hier in 2009 
hebben verloren. Toen stond er gelukkig 
genoeg wind om te zeilen.

Bij ons laat de wind het afweten als we 
buiten de Elbe zijn en richting Ankerliggers 
in de Wezer en Jade varen. Gaat lekker zo 
en het plan ontstaat dat indien het zo blijft 
we wel door kunnen gaan naar 
Lauwersoog. Daar zouden we dan net 
voor het donker aankomen….

Ieder uur gaat er wel een jas, trui, t- shirt 
uit omdat het zo lekker warm is. 
Zonnebrandolie op je gezicht!

Dubben: Gaan we wel of niet door… nog 
eens naar de weerberichten gekeken .. de 
stroom … de regen voor morgen?? Maar 
eigenlijk lost het zich vanzelf op. De wind 
trekt langzaam weer aan … maar wel tot 
16 knopen en uit een niet wenselijke 
richting WNW. Dat is bijna recht op kop. 
Gelukkig doet het grootzeil nog iets. Zeker 
als we naar de Dove dief geul draaien, die 
naar Norderney loopt. Tussen de eilanden 
krijgen we stroom tegen en met een 
snelheid van 4.0 kn over de grond en 7.0 
door het water komen we in de haven 
aan…. We hebben een box! 

In Cuxhaven lagen drie Grand Soleils en 
we hebben een ballen vlag geconstateerd 
van de WSVW… in een spirit 36 .. maar 
wie het nu is???

Bruinvissen 
Zeehonden en één drijvende dode 
zeehond….. 
Scholeksters piet-piet-piet 
Uit eten: Vroeger was het hier altijd 
gezellig in het grote restaurant.. met 
allerlei zeilers/ avonturen.. groot bord vis, 
friet en sla. Merien gaat vragen voor een 
tafeltje …”20.00 uur, meneer”.

We besluiten het nieuwe uitzichtpunt bij 
de veerhaven eens te proberen. Wij er 
naar toegelopen voor de nodige gewone 
beweging … gaat ze dicht om 17.00 uur.

Dat wordt noodrantsoen: bonen met spek, 
tomaten en kaas… en het smaakt! 
Schoenen: Mijn blauwe klofjes …. ik ben 
bang dat ze het nu begeven hebben …… 
De rits is kapot. Nu was de bedoeling dat 
ik in Franeker om de aqua blauwe 
schoensmeer en veters ging voor de 
vervangers van deze blauwe, maar 
misschien kan hij er nog een rits 
inzetten… Ook wil ik in Franeker gaan 
kijken naar die galerie waar Janneke 
Rottier uit Goes exposeert.

Wie weet kan ik met mijn werk hier ook 
wel terecht.

Dokkummer EE: als we nou toch zo gaan 
… kan ik ook wel een dag in plannen om 
naar HegeBeintum te gaan. Daar waren 
we in de voorjaarsvakantie …. Het is een 
hele hoge, bijzondere terp met een kerkje 
erop en hoge bomen erbij. Waarschijnlijk 
hemelbomen. Dat wil ik nog een keer 
tekenen/ schilderen. Het kan vanuit 
Dokkum of beter vanuit Birdaard….maar 
daar kunnen we vanwege de diepgang 
niet liggen. Misschien op een Marekrite 
plaats?? We gaan het zien. Licht allemaal 
nog in het verschiet.

Krakende wagen: Zo voelt Merien zich 
vanavond …. spieren / botten ze doen 
allemaal zeer …Hij piept, kreunt, steunt  
en blaast ….Ik voel alleen mijn schouders 
een beetje ….. morgen maar een rustdag 
inlassen … we hebben als het goed is 
maandagmiddag ook een weergaatje… 
dan hebben we alle stroom mee naar 
Lauwersoog.
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Logstand: 2365 mijl 

HET WEER: Vanmorgen schijnt de zon en de wind komt uit het zuiden, zoals voorspeld… 
maar al snel neemt de bewolking toe. Om 12.00 uur begint het de druppelen… regent het 
en dat blijft duren tot in de avond. Zo’n druilerige dag hebben we nog niet gehad in de 
vakantie. 
Wind: Zuid 3-4 

Temperatuur: 20 graden.


Vogels:  Groenpoot ruiter 
Lepelaars 
Ganzen die het gras op de dijk 

helemaal kaal gegeten hebben, gezien hun 
poepjes ertussen … alleen de kamille laten ze 
staan.	 Tureluur 

Witgatje 
IJslandse grutto’s 
Steenlopertjes 

Planning komende weken. 
di - 2 aug  Lauwersoog 
woe - 3 aug Dokkum 
do    - 4 aug Dokkum + Hegebeitum 
vr     - 5 aug Franeker  
za    - 6 aug Harlingen 
zo    - 7 aug Texel 
ma   - 8 aug Texel 
di     - 9 aug Texel 
wo   - 10 aug IJmuiden 
do    - 11 aug Scheveningen 
vr     - 12 aug Roompot 
za    - 13 aug Grevelingen 
zo    - 14 aug  Grevelingen 

Hierbij denken we genoeg ruimte ingepland te 
hebben met een slecht weer variant, zodat we 
binnen door terug moeten… en een mogelijke 
ontmoeting met Anne en Derk en Marietje en 
Bertus in Harlingen… een ontmoeting met 
Harrewar Guus en Marian behoort ook nog tot 
de mogelijkheden… die zijn hier ook… ergens 
in de buurt. 


Schorreblommen: Die gaan we s’avonds nog 
even snijden


De zeekraal toppen 
zijn nog goed en 
smaken goed bij de 
grote hamburgers…  

Het is maar goed dat 
ik die nog gekocht 
had … anders hadden 
we door de regen nog 
om de boodschappen 
gemoeten. 

ZONDAG 31 Juli NODERNEY MET DE FIETS.

Vroege vogels: Nee dat nog niet op de 
radio… dan nog niet uit bed al waren 
we dat wel van plan om om 5.00 uur in 
de morgen met het laatste van de 
stroom uit het gat tussen de eilanden 
door te gaan… maar dan zo de stroom 
weer tegen zijn… en als we niet op tijd 
door het Westgat zouden geraken, zou 
daar ook de stroom nog tegen zijn… 
dus … liggen we nog heerlijk uit te 
slapen. Doen we op het gemakje 
ontbijt…We maken een planning voor 
komende weken.

Voorlopig gaan we vanmorgen op de 
fiets langs de wadden kant om vogels 
te kijken en een aquarel te maken. 
Vanmiddag zou het gaan regenen. 
Fietstocht: Daar gaan we weer…
gepakt en gezakt, aquarel koffer mee, 
koffie mee, verrekijker, plastic zakje en 
mes voor de zeekraal. De Hollanders 
onder aan de loswal zijn allemaal al 
weg. Ook de Lemsteraak, die 
gisterenmiddag over het wad ging.

We fietsen over de dijk en houden even 
halt bij de vogelhut. Hoog in de duinen 
zie ik ook een vogelhut staan… 
misschien is dat een mooi plekje om 
mijn aquarel te maken? Ik zoek eerst 
nog een andere plek uit, terwijl Merien 
de zeekraal snijd op de plek waar hij 
dat ooit ook deed met Wim en met 
Kees. Dan begint de regen al en we 
“vluchten” naar de hoge hut op het 
duin. Daarin zitten al twee dames en 
een jong meisje. Wij kunnen er nog 
gemakkelijk bij. De hut is van Douglas 
hout en heeft een enorme “oprijlaan”. 
Deze is dus ook toegankelijk voor 
invaliden. Als ik ga tekenen krijg ik als 
vanzelf al een nat in nat aquarel. 
Iedereen gaat tussen de buien door 
weg.. alleen het meisje, wat een boek 
leest en ik blijven. Even is de lucht en 
het landschap zo eentonig grijs… dat je 
er moedeloos van zou worden. Als mijn 
aquarel zo goed als af is en het is 
droog.. fiets ik naar de boot. Daar doe 
ik nog even de finishing touch en maak 
ook nog even die andere….Merien ligt 
nog te slapen en knapt nog wat verder 
op.
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Logstand: 2421 mijl 

Blij. 
Blij met dit weergaatje.We 
hebben dit toch weer maar 
mooi gepakt.       Blij en 
dankbaar dat we zo’n 
zeereisje en vakantie nog 
samen kunnen doen. Er is 
immers niets 
vanzelfsprekend!

HET WEER Temperatuur: 26 graden. 
Zonnig en droog.                                  Zeilvoering: Genua 1 + Grootzeil + Motor

Wind: N 3 - 0 


Vertrouwen: langzaam krijg ik weer wat meer 
vertrouwen in de data met dubbele getallen. 
Ze gaan me weer geluk brengen. Alleen ben 
ik nog op zoek naar de wetmatigheid van de 
getallen en combinaties die geluk brengen. 
Allebei mijn ouders zijn overleden op een 
datum met een dubbel getal. Rene ook. Het 
was weer de tweeëntwintigste en hij was 
zesenzestig….. Voor vandaag schrijf ik de 80 
ste keer dat we zijn uitgevaren - 01 en de 
achtste maand dus 80 - 01 - 08 - 2022. Bij 
nummer 70 had ik het ook: 70 - 22 - 07 - ’22

Vandaag ging alles goed dus de combinatie 
achten en tweeën is prima. Bijgeloof?


Weergaatje: We hadden het gisteren al 
gezien. Het weer gaatje van vandaag zullen 
we moeten pakken anders liggen we nog een 
paar dagen op Norderney. Niet dat dat erg is, 
maar dan blijven er andere dingen liggen. ’s 
morgens gaan we nog even fietsen langs de 
boulevard… kijken we daar hoe de golven 
lopen en op de terugweg doen we gelijk de 
boodschappen. We fietsen over het dijkje 
met beneden de volkstuintjes. Ze zijn zo 
schattig, zo netjes en zo allemaal anders. We 
hebben zelfs een tuinhuisje gezien wat een 
torentje had…. een soort kerkje. In de stad 
zie ik leuke servetten. Leuk cadeautje voor 
Marja en Elma. Doe ik en neem drie pakjes 
mee. Dan langs de boulevard …. Er komt net 
een zeilboot aan die door het Dove Dief gaat. 
De wind zou afnemen, maar nu staat er nog 
zo’n 14 kn. En het schuimt daar! Niet in het 
geultje, maar daarnaast! Het bruist wit, 
genoeg voor een mooie waspoeder reclame! 
En niemand is jaloers op degene die daar 
aan boord zitten: De boot schut heen en 
weer en danst. Golven spatten uiteen op de 
boeg… moeten wij daar ook door 
vanmiddag??? Ja … maar dan is de wind 
verder afgenomen en gaan we op een tijdstip 
dat de stroom net gaat draaien… dan is er 
geen stroom. Men noemt dat slack. Dan 
hebben we alleen nog een stukje wind 
tegen…want golven zullen ook wat afgezakt 
zijn. Het is hoog water, zodat de golven 
moeilijker op de plaat uiteen rollen en 
spatten. Zo gaan we het doen! Alles staat 
stormvast. In het grootzeil zit nog het rif. Nu 
kan het dienstdoen als slinger zeil als we 
tegenin de wind gaan waardoor het slingeren 
reuze meevalt. We gaan door de Sluchter! 
Het gaat prima! Gewoon zoals we dachten. 
Gewoon nauwlettend sturen in 


MAANdag 1 Augustus 2022 
Traject:  Norderney -  Lauwersoog 56 Mijl         

opperste concentratie. Bijna alle 
bruistabletten zijn opgelost als we de 
Sluchter uitkomen en op dieper water zijn. 
Het is ons gelukt! En ons niet alleen, want 
we waren met drie: een Confortina en de 
“schoonheid “, vreemd merk. Het rif kan uit 
het grootzeil, de genua kan uit en met de 
motor erbij kunnen we net koers houden en 
de boot door de golven, die overdwars 
komen, duwen. Het gaat prima… maar een 
keer kiept er een golf aan de hoge kant net 
een schuimkop in het gangeboord. We zijn 
net niet nat. Nog meer naar dieper water 
sturen….. dat lukt. Daar zijn de golven 
langer en kiepen ze niet om. Na het 
windpark van Borkum zien we de twee 
boten achter ons niet meer. Wel varen er 
twee bootjes voor ons. Ze varen dezelfde 
koers als ons en zullen waarschijnlijk ook 
door het Westgat gaan. Dat doen ze ook en 
we varen braaf achter hen aan. De stroom 
in het westgat loopt nu naar binnen en we 
hebben hem mee! De geul is diep 
gebaggerd en hebben we geen echte grote 
golven meer naast ons lopen. De golven op 
de zandplaten bruisen daar kapot als  
bruisballen. Het is een spectaculair gezicht.

De zon laat zich op een prachtige manier 
zien… twee bijzonnen en vreemde watten 
achtige wolken. Ik weet niet of ik ze zo kan 
schilderen… het is prachtig! Het is 21.00 
uur als we door het Westgat gaan ….We 
gaan het halen om voor het echt donker is 
binnen te lopen. Om 22.00 uur is het 
donker en zitten we aan de borrel.


Broek: Ik knip van een nieuwe broek een 
stuk van de pijpen af. Hij was te lang en ik 
heb liever een driekwart. Nu kan ik hem 
oprollen en als ik eenmaal thuis ben leg ik 
er wel een zoom in.  

Geen kaarten vanuit Norderney. We 
moeten er eigenlijk nog wel een paar 
verzenden… maar vanuit Duitsland met een 
postzegel van € 3,- …dat gaat me toch 
echt te ver.

We kijken in Nederland nog wel even …

Vertrek: 14.00 uur

Aankomst: 22.00 uur 
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Kaartenrek: Jikke belt. Ze heeft 
er een gescoord bij Goed en 
gebruikt € 5,-

Kan ik weer kaarten maken! Ik 
zal ze van hieruit bestellen… 
dan kan ik ze thuis gelijk gaan 
maken.


Vuilnis ophaaldienst: Iedere 
avond komt er een jongetje met 
zijn pa de vuilnis bij de boot 
ophalen. Pa rijd in een tractortje 
mannetje zit op het karretje 
waar een grote container 
opstaat. Leuk!

Bruggen VHF 80 We moeten nu weer 
gaan praten door de marifoon. Anders 
deden we alleen maar uitluisteren op VHF 
16….en vanmorgen riep er al een mevr 
een sluis op met zangerig stemmetje: 
“Hier is Super von Kraft, Martine”, kunnen 
wij nog mee met deze schutting”? 
Prachtig!

Vogels: Het geluid van krijsende meeuwen 
en roepende scholeksters, gaan weer 
plaats maken voor duiven en zwaluwen. 

Mannetjes kiekendief maakt een prachtige 
vlucht over het Lauwersmeer. Wij komen 
er ook door, zonder één keer vast te 
varen.

Langs de oude steenfabriek …. en we 
gaan er heen, op de fiets als we in 
Dokkum een plekje aan de diepstekende 
wal hebben gevonden. Er loopt een 
fietspad omheen. Het hele terrein is 
afgezet met hekken. Wat een zooitje… 
zo’n mooi zooitje en ik vind een plekje op 
een paaltje langs het fietspad. Uitzicht met 
schaapjes op een soort dijkje ( keileemrug) 
op de voorgrond en de scheve 
schoorsteen, kraan en hele lange loods 
met kraan op de achtergrond. De scheve 
schoorsteen heeft hapjes er uit, is 
versterkt met ijzeren beugels en touwen 
naar de grond. Lekker getekend … tot het 
ging spetteren. Dat biedt mogelijkheden 
voor de toekomst. Niet veel regen maar 
genoeg om te moeten stoppen. Merien 
was het fietspad verder op gegaan, vond 
een knalgroene rups van de grote pijlstaart 
nachtvlinder. Leuk! Heel veel fietsers hier! 
Ze groeten elkaar en het is weer leuk om 
Nederlands te spreken… alhoewel een 
meneer vraagt in het Fries iets … en 
vraagt of ik verstaan had. Ik vraag om een 
vertaling…. Hij vroeg of er op de tekening 
ook mannen mochten…. ach .. ik heb er al 
zoveel, zei ik. 

De regen valt mee, maar we zijn wel 
vervroegd naar de super nette Aldi gegaan 
om de boodschappen. Mijn crackers wel 
kunnen kopen, de saladeblokjes en 
Hollandse kaas.

Merien heeft gekookt terwijl ik de brug 
getekend heb. Na het eten gaan we de 
twee kannetjes diesel olie nog vullen, 
maakt ik mijn tekening van de steenfabriek 
af in de kuip. De klamboe gaat het gat van 
voor deur!


Reddingsdienst KNRM: Vanmorgen 
kwamen ze even iets brengen. Dat doen ze 
aan de kant van de sluis, aan de steiger 
waar wij van de havenmeester moesten 
gaan liggen. De haven was vol. Vanmorgen 
lag de Schoonheid” ook achter ons. Die 
waren vannacht even na twaalf uur binnen 
gekomen. Dat vertelde ze toen ze ons hielp 
met wegvaren. De KNRM had gisteren hun 
oefenavond. Op de marifoon hoorden we 
dat de club van Schiermonnikoog ging 
oefenen .. de club van Ameland en even 
later ook de club van Lauwersoog.

Het oude exemplaar van de reddingsboot, 
de Gebroeders Luden”ligt in Lauwersoog. 
Nu lag oud en nieuw dus bij elkaar.  Bij de 
sluis ligt een van de bootjes die we 
gisterenavond opvoeren. Zij waren gisteren 
om 13.00 uur vertrokken vanuit Norderney, 
samen met twee andere bootjes. Een van 
hen ligt ook in de sluis. Zij waren 
uitgeweken naar Borkum en zijn vanmorgen 
vroeg naar hier gevaren… Tja het is nu 
10.00 uur. Ik vraag me af of ze wel geslapen 
hebben. Borkum was op dat moment niet 
echt gunstig. Er naar toe was heel veel 
stroom tegen.. maar vanmorgen hadden ze 
hem mee maar ook een toenemende Zuid 
westen wind van 4- 6 tegen.

Ik was heel blij dat we het gisteren goed 
gepakt hebben! 

Rijkswaterstaat: het wordt een crime. Door 
veel achterstallig onderhoud aan bruggen, 
sluizen en vaarwegen. Omdat er één brug in 
Groningen niet kan draaien, kapot is, komen 
veel mensen in problemen omdat ze 
normaal gesproken over het wad van 
Norderney naar Delfzijl varen. Van daaruit 
kunnen ze via Groningen verder. Omdat die 
brug kapot is kunnen alle mensen met een 
mast op hun boot die route niet doen en 
moeten ze buitenom! Norderney- 
Lauwersoog. Dit verteld ook Marietje van de 
Noordvaarder, die inmiddels weer thuis zijn, 
maar eens wilde weten hoe ons reisje van 
gisteren geweest was. Ze komen 
donderdag a.s even buurten als we in 
Franeker zijn. Leuk! 


HET WEER: Het is droog en zonnig. In de middag 
wolkenvelden die steeds dikker worden. Even gespetterd… daarna weer droog en zon. 
s’avond buiten in de kuip gegeten, koffie gedronken en getekend. 
Wind: ZW  5-6 
Temperatuur: 22 graden 

Dinsdag 2 Augustus 2022 
Traject: Lauwersoog - Dokkum 14 mijl        

Logstand: 2435 mijl 

Vertrek: 10.00 uur

Aankomst:13.20 uur

Zeilvoering: op motor
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Woensdag 3 Augustus 2022 
Traject: Dokkum - Hegebeintum op de fiets 20 km  

Wat een dag! Vanmorgen vroeg kwamen de 
dames van de trilclub al voorbij. Ik moest 
even aan buurvrouw Mineke denken.       
Krant en mail:Merien leest de krant en doet 
de mail open. Leest de nieuwsbrief van de 
WSVW: Bij het afscheid van havenmeester 
Hans staat dat hij na 31 jaar bij de WSVW een 
ingelijste wimpel kreeg met passende tekst. 
We zullen als we bij de Roompot komen, eens 
kijken of hij het boven zijn bureau heeft 
gehangen.                                                       
Fietsroute: Merien heeft hem uitgezet en 
gaat over dorpjes en weggetjes als in de poel. 
De terug weg gaan we een gedeelte langs de 
Dokkumer EE. Leuk… nog wel zo’n 2o km 
heen en 20 km terug. Tassen worden 
ingeladen en we kunnen weg.                       
Boeren protesten: De Nederlandse vlaggen 
hangen op z’n kop. Ze willen er niet meer bij 
horen en staan ook letterlijk op de kop. Uit 
onderzoek bleek dat de veeboeren voor heel 
veel procent bijdragen aan het te veel aan CO 
2. De regering wil de veestapel met 50% 
uitdunnen. Een jaar of wat geleden vond het 
kabinet Rutte nog dat de melkquota gewoon 
losgelaten kon worden en dat de markt zijn 
werk wel zou doen…. Dat hebben we al meer 
gehoord. Vele boeren gingen nog meer koeien 
houden. De Rabobank zette mooie cijfers neer 
en hielpen met investeringen…. met alle 
gevolgen van dien. Boeren zitten over hun nek 
in de schuld… kunnen niet kleiner omdat ze 
anders hun schulden niet meer af kunnen 
lossen…. Ze kunnen niet meer terug. 
Uitkopen? Bedrijven van generaties lang …? 
Terwijl de straaljagers hier gewoon over je 
hoofd vliegen… Schiphol overuren draait en 
grote schepen gewoon een gele walm uit de 
pijp mogen laten komen… Het grote geld 
regeert! De boeren hebben het nakijken … 

Hegebeintum is mooi, is prachtig! In de 
voorjaarsvakantie waren we hier al… per 
ongeluk … terecht gekomen op onze tocht met 
de auto. Toen al vond ik het heel bijzonder … 
zo’n zadeldak kerkje op een bijzonder hoge 
terp. Het is ook de hoogste terp van Friesland 
en hij is zo’n 8.8 m + NAP. Nu zijn we er echt 
en hebben er de hele dag voor uit getrokken! 
We rijden het helemaal rond, over het pad wat 
daar is aangelegd. We rijden er ook overheen 
en ik moet van mijn fiets af om de helling te 
trekken. Er liggen ook twee dammetjes die de 
buitenste ring verbinden met de hoogte waar 
de kerk op staat. Daartussen is een laagte. Dat 
had een reden. Merien is in het 
splinternieuwe informatiecentrum en vind  

Logstand: 2435 mijl 

HET WEER             
Temperatuur: 24 graden. 
Zonnig en droog.              Zeilvoering: n.v.t.


HARDEBOLLE

“De eeuwige dingen worden door 
deugd verworven”, staat er op de 
grafkelder…

drie enthousiaste vrijwilligers, die ook gids 
zijn. Ze drinken koffie en Merien zet zich 
bij hun aan tafel. Hele gesprekken zei hij 
hebben we gevoerd. Ik ben ondertussen 
neergestreken met mijn kussen onder m’n 
gat, rechts van mij een kop slappe koffie, 
de koffie pot en verdere attributen om te 
gaan tekenen. Ik neem een groot vel, waar 
ook nog een kleintje bij kan… als ik de tijd 
heb maak ik een tweeluik, zodat er een 
panorama ontstaat. Het lukt! Ik maak het 
zover af, dat ik het op de boot verder kan 
tekenen. Merien komt met z’n hele 
verhaal… Die laagte is afgegraven rond 
1900. Toen heeft de kerk, zijn omliggende 
grond verkocht aan rijke handelaren. De 
vruchtbare grond rondom werd 
afgegraven en verkocht, afgevoerd met 
lorrie’s. Die stonden er ook. In 2014 is de 
terp met de kerk en de gebouwen gaan 
verzakken en heeft men met spoed actie 
ondernomen. Nu is het geheel onderstut 
met beton en een betonnen muur. Deze 
actie heeft wel geleid tot wat het nu is… 
een prachtig bewaard cultuurlandschap 
met een schitterend info centrum en VVV.

Rondleiding: Eerst nog wat eten op de 
banken die voor de heg van de kerk staan. 
Dan een tekening/schets van het hek, wat 
een doorkijkje geeft naar het kerkje en de 
omliggende grafzerken. Er is zelfs nog een 
grafkelder, waar de nazaten van de rijke 
familie liggen. Ik ben bijna klaar met de 
tekening als Merien van zijn fietsrondje uit 
Ferwerd terug is. We sluiten dan aan bij de 
rondleiding van een mevrouw. Nu mogen 
we ook in de kerk kijken: Prachtige  
gebinten met blauwe hemel. Wat een 
houtsnijwerk … en die rijke familie heeft 
zgn Rouwborden laten maken. Ik had er 
nog nooit van gehoord, laat staan gezien.                      
Rouwborden: Het is een soort vaandel, 
gemaakt van hout met prachtig snijwerk. 
Het is heel rijk versierd met familiewapens 
en symbolen als zandloper- 
doodshoofden en zeisen. Het is een soort 
bidprent met alle gegevens en teksten van 
de overleden persoon, maar ook met een 
persoonlijk verhaal. Wat een prachtige 
dag! Wat een indrukken!     Na de thee in 
het infocentrum gaan we via de Dokkumer 
EE terug naar de boot. Ik koop wol in de 
wolwinkel, kopen eten voorop de plaat en  
nog twee witte hemdjes in de Hema. Ze 
passen!

Nu met dit mooie weer  
zitten de buren van de 
huisjes op de dĳk, 
s’avonds voren op de 
stoep. De stoelen worden 
buitengezet Ze drinken 
wat, maken praatje, of 
grote verhalen met elkaar 
of gewoon met 
voorbĳgangers. Gezellig! 

Hegebeintum vandaag 27 
bezoekers……



HARDEBOLLE 
Donderdag 4 Augustus 2022 
Traject: Dokkum - Franeker   22 mijl 
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Logstand: 2477 

HET WEER Vanmorgen schijnt de zon al 
komt er in de loop van de dag wat lichte 
bewolking, later weer zon. 
Wind: W 3-4

Temperatuur: 20 - 24 graden

Zeilvoering: n.v.t.

Dokkumer EE: Vanmorgen 9.00 uur brug 
in Dokkum. En zo waar we komen er 
zonder vast te varen door … door heel de 
Dokkumer EE! meestal hebben we nog 
wel eens een melkbus of zoiets te 
pakken.. maar niets. In Birdaard ligt “ de 
Schoonheit”, de boot die na ons binnen 
kwam in Lauwersoog. Wat een drukte 
daar achter de brug in Birdaard. De vaart 
is nauw. Er zijn twee bruggen die door 
één brugwachter bediend moeten 
worden. Hij fietst heen en weer. Fietsers 
die ik gisteren in Hegebeintum ontmoette 
zitten nu hier op een bankje. We 
herkennen elkaar. Wij hebben nooit 
meegekregen dat je in Birdaard mag 
blijven liggen. Het is er ook diep genoeg 
en je hebt zelfs stroom. Ik zou alleen niet 
graag van boord gaan met deze drukte 
op het water. Veel mensen in hun tuintje 
aan de vaart drinken daar hun kopje 
koffie. Het is ook prachtig weer. Wat we 
allemaal aan boten tegen komen… 
Sleepboten, grote en kleine kruisers, 
grote tjalken, lemsteraak, een sinterklaas 
boot met grote schoorsteen en een supp-
plank.

Heel afwisselend …. dat maakt de 
Dokkemer EE zo leuk. Leeuwarden gaat 
vlot. We zijn zo langs de grote Ui van 
Deinum en zo in Franeker. Even lopen we 
nog vast in het slootje langs de kade 
muur, maar toch een plek gevonden langs 
de muur en met stroom kast in de buurt. 


Als ik terug ben van de kunstkamer en 
mijn schoenen naar de schoenmaker heb 
gebracht, zijn Marietje en Bertus er. Het is 
weer heel gezellig… heerlijk bijgekletst 
over van alles en nog wat. Leuk elkaar 
weer te zien! In de stadsherberg lekker 
gegeten en aan boord nog een afzakker 
genomen! Heerlijk!

Bezoek Kunstkamer Franeker. Gaat 
over Kunstmakers, Kunsttuin, 
Kunstroutes waar kunstkamers in 
Friesland bij aan gesloten zijn. Ik ga er op 
mijn fietsje heen. Prachtig huis en in de 
voortuin ontmoet ik Yvonne, die nog wat 
in de tuin werkt. Maar ze legt het onkruid 
op zij en ontvangt mij zeer gastvrij in de 
kunstkamer. Ik mag gaan zitten op, 
natuurlijk een design bank en heb een 
prachtig uitzicht op werk van …. weet ik 
iet meer, maar het zijn grote, van papier 
gemaakte “doeken”. Het zijn decolage’s.

Het zijn dus afgepelde lagen papier. Ze 
vraagt hoe ik hier verzeild ben geraakt en 
vertel haar van Janneke Rottier. Zij heeft 
twee keer mee gedaan met En- Passant 
en ja dan ben je nieuwsgierig hoe het 
verder gaat. Ik wilde wel eens zien in 
welke galerie Janneke terecht is 
gekomen. Yvonne verteld waarom ze 
geen galerie is maar een kunstkamer en 
waarom ze kunstenaars geen 
kunstenaars noemt maar Kunstmakers. 
Leuk, niet veel verschil in naam maar wel 
in idee. Ze heeft best bekende 
kunstenmakers hangen en staan, verteld 
over hun werk en wat ze beogen. Zelf 
ken ik ze niet allemaal van naam. Zo 
vertellen we over en weer waar we mee 
bezig zijn en wat ons bezig houd. Het 
klikt. Leuk! We gaan de kunstkamer rond. 
Ik zie kettingen van schakels in keramiek, 
die ongelofelijk mooi vallen in bijzondere 
vormen. Er zijn schilderijen in olieverf met 
waterplanten die als het ware “zweven” 
en waardoor je door een gat in het water 
naar boven, naar het licht kijkt. Het geeft 
een prachtige beweging en een andere 
dimensie. Ik zie samengestelde beelden 
van oude materie met nieuwe. zoals oud 
hout met klei. Er is er een bij die als 
Maria Magdalena zou kunnen, maar haar 
mond is gesnoerd. Ook zie ik een 
collectie eigen werk van Yvonne. 
Gemengde technieken met papier 
verwerkt in olieverf. Beetje zoals Bella 
Hendriksen het vroeger deed. Abstract 
werk maakt ze. Ik vertel over mijn eigen 
gemengde technieken met papier/ 
scheuren/ plakken en rollen…. 
geabstraheerd, maar uitgaand van de 
zichtbare werkelijkheid.   

In de kunstkamer laat ik 
mijn kaartje na… Ze ging 
vast op mijn website 
kijken… Wie weet, mijn 
visje is uitgezet.

Vertrek: 9.00 uur brug

Aankomst: 14.00 uur 




Hardebolle 
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Logstand: 2365 

Hardebolle gaat op huis aan!.

Ook al zijn we in het noorden, zachtjes dooft mijn pen en wordt mijn tijd anders.

We ontmoeten weer mensen waarvan het weer leuk is om de aandacht te delen zoals 
met Bertus en Marietje. Zo ontmoeten we Derk en Anne van de Won 62 weer in 
Harlingen. Heel leuk een paar dagen mee opgetrokken. Met interessante dingen in de 
omgeving kennis gemaakt, gefietst, geshopt, het over kunst hebben en onverwachte 
dingen over ons heen laten komen. Zo stond de deur van een kerkje open… we 
mochten naar binnen… kregen een dakpan te zien met een gezicht als een noorman 
en kregen ook koffie. De prachtige, verstilde  tentoonstelling in het museum in 
Harlingen van Ilse Aalbers, mijn naamgenoot. Ook een ontmoeting met haar in haar 
atelier, want ze woont schuin tegenover Anne en Derk. Heerlijk van de gesprekken en 
de kunst genoten. Van het eten en drinken! Merien is zijn dieet even vergeten.

Dan weer verder…. de brug van 6.00 uur in Harlingen, onderweg over het ontwakende 
wad naar Texel. Gisteren was het idee al ontstaan dat Mieke, mijn schoonzusje in Texel 
zou opstappen. Dat doet ze. Zij reist met trein, boot en Tandem achterop bij Merien 
naar Oude Schilt. Fietst op een andere gehuurde fiets in twee dagen mee, kris kras 
over het eiland. Geniet van het uitzicht over de Slufter, het Texelse bier onder de 
kastanjeboom, het eten van de plaat en in de “Oude Vismarkt”, waar mijn schilderij 
nog steeds hangt. We delen onze ervaringen en herinneringen. Dat is fijn. 

Mieke vaart mee over zee naar Scheveningen, en via de Roompot naar Colijnsplaat. 
Dan is Omroep Zeeland weer in de lucht. “De Stal”  trekt, zeker bij Merien, maar we 
gaan eerst even langs Bouw, Nicole, en de kids. Die zijn met hun boot op de 
Grevelingen….. En het weer is tropisch, lekker zwemmen, vissen, van het water en de 
natuur genieten en natuurlijk het weerzien. Dan is het weer mooi geweest, Dan trekt 
het gewone leven weer…. Ben ik benieuwd naar het boek van Maria Magdalena, naar 
alle ervaringen van de cursisten, naar Yerseke waar de expositie van de Kunst kring 
Reimerswaal gewoon op woensdag en zaterdag geopend is. Ook daar ga ik mijn 
steentje weer aan bij dragen…. Wie weet zie ik jullie daar…

Leuke ideeën opgedaan voor de komende cursus… uitgaande van plooival.. maar dan 
in de ruimste zin van het woord. Nog even afwachten wanneer we kunnen beginnen…

Ik moet nog even onder het mes voor de finishing touch…. maar heb nog geen datum. 
Tot die datum nog even verder genieten van al wat mij lief is en al mijn bezigheden. 
Daarna zal het even een toontje lager moeten….

We hebben een boot en een hoofd vol mooie herinneringen, een gebruind velletje 
gevuld met vitamine D en een goede conditie. 
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Colijnsplaat 11 - 08 - 2022 

Logstand: 2607 

Motoruren: 

Einde logboek.


Aan onze vakantie komt nog wel 
even geen eind, aan mijn 
geschreven logboek ook niet …. 
maar aan deze versie wel. We zijn 
immers thuis, of bijna thuis. Weer 
terug in Nederland, waar ik eens 
ga kijken wat er allemaal 
veranderd is, of niet. De boeren 
zullen de meeste producten al van 
het land hebben gehaald, de 
dijken zullen geel/bruin zijn van de 
droogte. De kleinkinderen zullen 
weer gegroeid zijn. We zullen blij 
zijn hen weer te zien. We gaan op 
weg naar huis…wat ook een thuis 
is.

Alle belevenissen nemen we mee 
in ons hart. De energie die 
opgebouwd is mag er weer 
langzaam uit de komende 
wintermaanden. Alle ideeën 
kunnen weer verwerkt worden tot 
programma’s voor lessen en 
inspiratie voor schilderijen en 
schepsels van plak, scheur en rol 
werk. Ook daar krijg ik weer zin in 
en zeker als de dagen weer gaan 
korten. Ik hoop dat ik een beetje 
van deze energie heb door 
kunnen geven, zeker aan de 
thuisblijvers. En als we het even 
niet zien zitten… kunnen we terug 
denken aan deze fijne tijd, van 
ontdekken, beleven en zien…


Ilse van Loo


“De eeuwige dingen worden door deugd 
verworven”,



 





Nu met dit mooie weer  
zitten de buren van de 
huisjes op de dĳk, 
s’avonds voren op de 
stoep. De stoelen worden 
buitengezet Ze drinken 
wat, maken praatje, of 
grote verhalen met elkaar 
of gewoon met 
voorbĳgangers. Gezellig! 

Hegebeintum vandaag 27 
bezoekers……
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