BREE-RUST REISVERSLAG VAN
14 MEI T/M 28 MEI
Zaterdag 14 mei 2022

We staan vroeg op. Er zijn altijd nog z.g. “last
things to do.” De VW camper staat al
helemaal bepakt en ingericht klaar. Toch nog
wel wat dingen zoals onze eigen hoofdkussens,
laatste dingen uit de ijskast etc. We kunnen rustig aan doen want we hebben een
afspraak bij Ed en Marjan. Onze neef Mike is
jarig. Alle voorgaande jaren miste we zijn
verjaardag omdat we dan al onderweg waren
naar het noorden. Maar eerst rijden we langs
de werkplaats om de volgepakte aanhanger op
te halen. De reis kan beginnen! Na een uurtje
zijn we in Almere. Het is prachtig weer dus
kunnen we op het terras, aan het water
zitten. Mike was erg verrast want op het
Mike is blij met zijn cadeau
laatste moment hoorden we, dat hij heel
graag het nieuwe Ajax T-shirt wilde hebben.
Dat vonden we een mooi cadeau dus kreeg hij
geld om het te bestellen via de Ajax fanclub site. Tegen twaalf uur vertrekken we
weer voor onze tweede afspraak. Marijke en Bart
hebben een mooie camperplek gevonden.
Nienoord ligt net onder Groningen. Omdat we
deels binnendoor naar Fehmarn willen ligt
Groningen goed op onze route. We worden weer
gastvrij
onthaald
door
Goed gekozen plekje met eigen
onze
groenstrook
vrienden.
We laten
Marijke
en Bart trots onze, tot elektrisch,
Bijschrift
omgebouwde Brompton fietsjes zien. Bart
maakt er een proefritje op en is er positief
over. We kletsen weer helemaal bij en steken
al vroeg de barbecue aan want het koelt nog
snel af in de middag. Het was weer vanouds
gezellig. De dames doen in het late zonnetje nog even de afwas en wij ruimen alles op.
Vlakbij ons zijn hoge bomen en een bos. Zangvogels geven ons een prachtig concert. Ik
probeer ze nog te spotten maar dat lukt me helaas niet. We gaan niet te laat naar bed
want morgen weer vroeg dag en we zijn best wel moe van de laatste dagen.
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Willeke en Marijke zijn al vroeg op en maken een fikse wandeling met Dubbel. Als ze
terugkomen zijn wij drukbezet met het klaarzetten van het ontbijt. Lijkt wel weer
een hotel. Beter want hier hoeven we niet in een rij te staan. Dan komt het moment
van afscheid of eigenlijk tot later. We geven elkaar dikke knuffels en ook Dubbel

ontkomt daar niet aan. De planning is om via Glückstadt te rijden zodat we de Elbe
met een veerpont oversteken. Hierdoor vermijden we de files bij Hamburg die vaak
erg lang kunnen duren. Bij Groningen zijn ze erg met de weg bezig en missen we de
omleidingsroute die ons richting Duitsland moet brengen. Een stuk snelweg is
afgesloten. We weten via de stad toch weer de omleiding op te pikken. Samen met het
wachten voor een brug (moest één zeilboot door) hadden we 20 minuten vertraging.
Gaf niets, de stemming bleef goed en voor je het weet ben je al in Duitsland. Toch
ook hier (op een stille snelweg) toch nog 20 minuten file vertraging.
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Het merendeel rijden we over “N-wegen.” Dit is niet echt snel maar je komt door
mooie dorpjes dus veel te zien onderweg. We rijden door de tunnel, onder de Wezer
door. De afstanden zijn groter dan verwacht maar
uiteindelijk komen we bij de veerboot die tussen
Wischhafen en Glückstadt de Elbe over vaart.
Eenmaal aan de overzijde
van de Elbe is het niet ver
meer naar Wohnmobilhafen
am Flugplatz RendsburgSchachtholm. Hier strijken
we neer mer een prachtig
uitzicht op het Nord-Ostsee-Kanal die, zoals de naam al doet vermoeden, de
verbinding is tussen de Noordzee en de Oostzee. De grootste zeeschepen varen
hierdoor om een enorm stuk water boven Denemarken langs af te snijden. Aan de
achterkant ligt een start en landingsbaan voor kleine vliegtuigjes die af- en aankomen.
Je verveelt je geen moment want er is altijd wat te zien.
Einde middag maken we een wandeling langs het NOSkanal naar het gebouw van de verkeerstoren. Uit ervaring
weten we dat daar een perfect restaurant zit. Met dit
mooie weer is het daar dus goed toeven.

Zondag 15 mei 2022
Na het ontbijt vertrekken we naar Fehmarn Burgstaaken waar ons schip ligt. Ook dit
is een mooie binnendoor route. Het is nog zo’n 160 km dus zijn we nog voor de middag
bij onze bree-rust. De bree-rust staat er goed bij maar na
onderhalfjaar op de kant staan is ze wel heel vuil geworden.
Ook de mast en zalingen zien er niet uit. Edward en Roos (onze
Vlaamse zeilvrienden) komen langs. Edward biedt aan om later
in de week in de mast te gaan om deze en de verstaging te
inspecteren en schoon te maken. Hier zijn we ontzettend blij
mee! Het is een week van hard werken om schoonschip te maken
en alles weer in te ruimen. ’s Avonds
verwennen we ons zelf, samen met Ed en
Roos (op een enkele keer na) met het
eten in diverse restaurants. Ed en Roos
hebben hun auto nog niet gestald en
vinden het niet erg om te rijden. Ook
gaan ze een paar keer met Willeke mee
om voor hunzelf en voor ons
boodschappen te doen.
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Maandag 23 mei 2022
Eindelijk is het zover, de bree-rust krijgt weer natte voeten. Er is nog plaats aan de
Weilandt steiger waar ook Ed en Roos liggen met hun “Spiriwit” een Spirit 36. Nu
hebben we de tijd om het schip zeilklaar te maken. De wind is uit de verkeerde hoek
en veel te hard dus vertrekken zit er nog niet in. Niet erg, kunnen we even
acclimatiseren.
Woensdag 25 mei 2022

Het is dan zo ver, er
is een windgaatje van
één dag! Vanaf
morgen komt er hele
harde wind en die kan
wel eens een week
duren. Blijven we
liggen dan heb je nog
niet echt een
“vakantie” gevoel. We
besluiten om naar
Klintholm in
Denemarken te zeilen
een afstand van 60
mijl. We vertrekken om 6:00 uur. Rustig weer met 10 tot 14 knopen wind uit het
zuidwesten. In het algemeen is dat voor de wind en net geen bakstag. Al snel blijkt dit
te weinig snelheid te genereren dus moet gelijk al de motor er bij. Altijd toch weer
even spannend, de eerste tocht. Gaat het goed met de zeilen, zit er niets verkeerd,
zijn we niks vergeten. Met de motor idem, gaat het goed, zijn er geen gekke dingen
die zich opeens voordoen? Gelukkig gaat het allemaal goed. Als we de kaap van Gedser
ruim voorbij zijn trekt de wind iets aan en
kunnen we de motor uitzetten. Pal voor de wind
met de genua uitgeboomd lopen we een mooie
snelheid tussen de 5 en 6 knopen. Een paar mijl
voor de haven worden we ingelopen door een
gigantische zwarte wolk. Je kunt duidelijk zien
dat er zware regen in zit. Ik heb een klein
hoopje dat de bui achter ons langs zal gaan
richting zee. Als we de haven inlopen trekt de
wind heel snel aan. Ik vaar een paar rondjes in
de vissershaven zodat we beschut alle lijnen en stootwillen kunnen klaarleggen. Ed en
Roos vangen ons op wat erg fijn was want de wind laat zich voelen en horen middel het
fluiten door het wand. Het geeft een goed
gevoel dat we niet de hele dag hebben
moeten moteren en dat we de laatste 3
uurtjes konden zeilen. Smaakt naar meer.
Eerst een klusje want de toilet pompt niet
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meer door. Klus bleek heftiger dan verwacht. Zoals het er nu uitziet is de
“Jokervalve” defect en zit de uitgaande slang naar de vuilwatertank verstopt. Omdat
we hier moeilijk aan onderdelen kunnen komen stellen we het uit tot YStad in Zweden.
Het is al laat, we bellen nog met Marijke en Bart, eten een boterham en gaan te kooi
onder de klamme lappen.

Donderdag 26 mei 2022
We liggen zwaar verwaaid met een meting op
het log van 42,2 knopen dat is 9 Beaufort
ofwel STORM. Ook
nog een uitschieter
naar 45 knopen
gezien. Vanavond
gaan we uit eten. Vis
in het pannetje. Als
dat wordt opgediend
liggen de visjes te
pruttelen en te
spetteren in de
roomboter. Misschien
niet zo gezond maar wel heel lekker.
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