BREE-RUST REISVERSLAG:
Dinsdag 14 juni 2022

We houden hier op Stora Slipholmen nog even vakantie. Dit is zo’n mooie plek! Edward
wil een poging doen om Abbores (Baars) te vangen en heeft daar wat kleine visjes voor
nodig. Ik haal mijn hengel uit de garage (binnenkort weer gastenverblijf) en installeer
een dunne lijn met een klein haakje en een lichte dobber. Binnen 20 minuten hadden
we er beide 4 gevangen dus meer dan voldoende. Ik doe ze wel in een emmer water
zodat we ze terug kunnen doen als ze niet nodig zijn. Er worden geen Abbores
gevangen dus helaas geen vis
op de barbecue vanavond.
Tegen tweeën wat gedonder
in de verte. Er trekt een
zware bui voorbij waaruit wij
toch een fikse wind uit het
noorden krijgen. Voor de
zekerheid leg ik een lange
lijn uit vanaf het achterschip
naar de wal (zie blauwe lijn
op de foto.) Willeke vindt
eindelijk weer eens tijd om
een boek te lezen en ik
streep nog wat klusjes weg
die ik gedaan heb. Tegen vijven haal ik de barbecuekoffer te voorschijn want we eten
gemarineerde satés met heuse pindasaus. Als de kooltjes goed heet zijn breekt ook
de zon weer door waardoor e.e.a. toch een stuk aangenamer wordt. Op de steigers
zijn banken met tafels en ook daar schuiven bootgasten aan om te borrelen en te
eten. Na de barbecue proberen we Edward nog over te halen om gitaar te spelen maar
dat doet hij niet graag met publiek er bij.
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Woensdag 15 juni 2022
Prachtig weer dus blijven we nog een dagje.
Willeke zit heerlijk in de zon en geniet van de
omgeving en een boek. De buren naast de
Spiriwit hebben een Jackrussel-terriër die wij
erg leuk vinden. Hij vindt ons ook heel leuk want
hij blijft maar naar ons kijken. Ik ga weer wat
klusjes afstrepen want er staan er nog teveel op
mijn lijstje. Het zijn allemaal kleine dingen die
anders wel ophopen. Niets bijzonders ik zal ze
noemen die ik vandaag deed. De “messing bocht” van het toilet die net als de slang
verstopt zat heb ik hellemaal vrijgemaakt van kalk. Dit heb ik heerlijk in de zon op
een platte rots aan het water gedaan. Er was een knoop van een kussen losgegaan dus
die weer gezet. Navionicskaarten op de tablet bijgewerkt en ankerplaatsen in beeld
gebracht. Voorbereidingen getroffen om AIS te kunnen zien op de Navionicskaarten
middels een NMEA/WiFi converter die tussen de GPS van de marifoon en de kaarten
op de tablet werken (sorry voor de afkortingen.)
Twee jaar geleden de ‘centrale verwarming CV’ die
gecombineerd liep met de koeling van de motor,
standalone gemaakt. Ik had toen wel in de bestaande
schema de nieuwe situatie geschetst maar nog niet
netjes uitgewerkt. Dat nu netjes gemaakt. ’s
Middags nog even in de zon gezeten onder het genot
(maar niet heus) van twee stuntvliegtuigjes die
boven zee aan het oefenen waren.

Donderdag 16 juni 2022
Na een vrijwillige bijdrage aan
de vereniging die dit eiland
exploiteert en alle
voorzieningen onderhoud
vertrekken we met pijn in het
hart. We gaan weer op weg naar
nieuwe avonturen. Maar eerst,
nadat we anker-op zijn, varen
we naar Loftahammar om water
te tanken, te lunchen en te
foerageren. Bij een van Willeke’s
lieveling’s Konditoriën maken we gebruik van de lunch welke voor Willeke bestaat uit
koffie en een Prinsessentarte. Ik hou het bij een super groot broodje garnalen met ei
etc.
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Het foerageren viel erg mee want
binnenkort zijn we een paar dagen
in Valdemarsvik met een ICA
supermarkt om de hoek. We gaan
daar naar toe omdat er
overmorgen slechter weer
voorspeld wordt met harde wind.
Eerst nog een nieuwe ankerplek.
Spiriwit gaat naar Torrö. Wij
twijfelen nog want vandaag is er
weinig wind voorspeld en morgen is
er een goede en gunstige zeilwind
voorspeld waarmee we in een keer 30 mijl kunnen zeilen naar Valdemarsvik. Als we de
sund van Laftahammar uitvaren staat er toch wel wind. In de sund nog tegen maar
daarna mee! We besluiten om toch nog door te gaan. Valt
de wind tegen kunnen we altijd nog bij Kårö of Båtsviken
voor anker gaan. In de scheren varen we met een grote
platbodem op
(natuurlijk uit
Nederland). We
komen precies
onder hem als we
uit onze scheren
komen. Wij
alleen op genua
en hij met vol
tuig. Wij lopen
net iets sneller
maar als we net
voor het schip
komen, vallen we
uit de wind in de
luwte van zijn
enorme zeilen.
Als we wat ruimte krijgen doordat er even
geen ondieptes zijn, val ik wat af om op tijd
toe te slaan. Door nu snel hoger te gaan
zeilen, kunnen we net voor hem langs varen
en zijn we vrij van zijn (vuile) wind. We
kiezen de route buitenom en als we die
voorbij zijn valt de wind weg. We zijn de
ankerplekken al voorbij dus varen we op de
motor door naar Torrö. Spiriwit ligt er al
maar verkassen nog even naar wat dieper
water. Het is hun trouwdag dus worden we
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uitgenodigd voor een feestelijk glaasje! Inmiddels is het blakwater en spiegelt de
bree-rust zo mooi dat we gelijk weer foto’s nemen. Terug op de bree-rust zwemt
moeder zwaan met haar kind langs. Meestal wel vijf of zes maar één zie je toch niet
vaak. Heel vaak vallen de jonkies in de klauwen van zeearenden. Prooien van een paar
kilo is geen enkel probleem voor ze.

Vrijdag 17 juni 2022
Na een rustige nacht zonder wind worden we wakker met een lichte bries. Het ziet er
naar uit dat we naar
Valdemarsvik kunnen zeilen.
Na het ontbijt trekt de
wind voldoende aan om te
zeilen dus gaan we ankerop. Als we in de vaarroute
komen zien we al het
eiland waar al jaren
Aalscholvers broeden.
Waren het eerst nog volle
naald- en loofbomen zijn
het nu lugubere dode bomen.
Het lijkt wel of er een
ziekte op het eiland heerst.
De Aalscholvers poepen
de bomen helemaal dood. Als
jouw nest onder die van
een ander zit heb je
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gewoon pech want er wordt niet gekeken waar de poep terechtkomt. We hebben de
wind mee en als ver voorbij het eiland zijn worden we overvallen door de stank van pis
en rottende vis. Het visserseiland er naast met mooie huisjes, zitten bij verkeerde
wind vol in de stank. Gelukkig voor hen is hun eiland nog niet bezet genomen door deze
vogels die per dag, meer dan hun eigen lichaamsgewicht eten. Willeke heeft nog een
filmpje gemaakt van het broedeiland met het geluid van de Aalscholvers. Kijk en
luister deze maar eens af. Geuren kunnen we er nog niet bij doen. Naar Valdemarsvik
is het verder een prachtige tocht en kunnen we de 10 mijl lange sund, voor-de-wind, in
zeilen. We meren af naast de Spiriwit. Ed heeft een boiler klus die maar niet wil
lukken. Ik kan hem, met wat materialen helpen zodat hij de definitieve oplossing in
Duitsland kan uitvoeren. We gaan uit eten naar een nieuw restaurantje welke van ’t
Marretje door kregen. De
gerechten die wij nemen heten
“Planka.” Een aardappelpuree
gerecht met vis of vlees, saus
etc. Het wordt opgediend op
een gloeiendhete plank,
waardoor het eten extra lang
warm blijft en een lichte
houtskool smaak krijgt. Dit was
wel de beste Planka die wij tot
nu toe hebben gegeten.

Zaterdag 18 juni 2022
De wind is gedraaid en de hele nacht heeft het geregend. Mooi om de 10 mijl lange
sund uit te varen maar dat doen we niet, want we willen hier een paar dagen blijven.
We hebben contact met Joyce en Niels want zij komen volgende week een paar dagen
mee varen op onze bree-rust. Ze willen graag met ons mee de Archipel in en een
Zweedse Midsommerfeest mee maken. Als we aan het plannen zijn zien we dat er de
maandag na hun komst regen is voorspeld. We gooien de boel om zodat ze eerder
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kunnen komen en als we het
voorleggen zijn ze het er
helemaal mee eens. Willeke
doet een paar wassen in de
wasmachines van de haven en
gaat ondertussen naar de
Loppismarkt (2e hands
spullen) vlakbij de haven. In
de middag steekt de wind op
met zeer harde vlagen.
Samen lopen we langs het
kleine riviertje naar de
watermolen. Naast het waterrad is een zalmtrap die nog steeds dienst doet. De
watermolen is niet meer in gebruik
maar de grote schuur wel. Ook
hier verkopen ze Loppis voor een
goed doel. We vinden hier wat
borrelglaasjes, een paar Zweedse
CD’s en een boomschors met een
gat. Een mooi stuk hout om een
leuk vogelnestje van te maken.
’s Avonds luister ik naar de vrije
training en de kwalificatie van de
Formule 1 in Canada.

Vanuit de haven kijk je op het prachtige plaatsje Valdemarsvik.
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Zondag 19 juni 2022
Zondag, de naam doet zijn eer aan want het is zonnig. Joyce en Niels zijn (met regen)
uit Nederland vertrokken. We zijn de hele ochtend druk in de weer om ruimte voor
hun verblijf bij ons, te maken. Het gastenverblijf was bij ons de schuur geworden
maar is nu helemaal in pracht en praal hersteld.
Ook maken we een paar kastjes vrij zodat ze ook
wat kunnen opbergen. ’s Middags gaan we met de
Spiriwit uit lunchen in een restaurant bij de
camping. Wel een stukje lopen maar het was zeer
goed en heel smakelijk en een prachtig uitzicht
over de gehele sund. De
Spiriwit gaat ons verlaten
en gaan alvast door richting
Stockholm. Inmiddels horen
we dat Joyce en Niels de oversteek Putgarden (DL) naar Rødby
in Denemarken hebben gedaan. Een paar uur later zijn ze in
Zweden aangekomen bij hun 1e verblijf. Joyce; Het regent hier,
hoe bij jullie???? Hier zon Joyce. Hier mooi weer! Hopelijk laten
ze de regen achter in zuid Zweden en nemen ze het niet met
zich mee. Op de terugweg van de camping schieten we dit mooie plaatje van het
plaatsje Valdemarsvik. Wij hebben een binding met dit plaatsje en de omgeving. Bart
en Marijke hebben hier heel lang een huis gehad. We zijn daar heel vaak geweest en
ook een aantal keren in de winter. Prachtige winters met soms wel 50 cm. sneeuw per
dag. De natuur is dan een sprookje. De maan verlichtte de sneeuw, zodat de lange
donkere dagen iets meer charme kregen.
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