BREE-RUST REISVERSLAG VAN 29 MEI t/m 4 JUNI

Zondag 29 mei 2022
Om 5 uur gaat de wekker, we staan gelijk op en
kijken uit het raam. In de nacht nog wakker
geworden van de regen. Ik zie door het
toiletraampje een regenboog. Het is droog,
weinig wind en somber weer. Ochtendgrijs ga
gerust op reis denk ik bij mezelf. Eenmaal
buitengaats staat er meer wind en golven dan ik
had verwacht. Pal voor het lappie met deze golven en wind is niet echt leuk. Net
te weinig druk in het zeil. We laten het
voorzeil nog maar even weg want bij deze
kaap veranderd de wind bij elke paar mijl die
je vaart.Het lijkt wel uren te duren voor we
het land loslaten . De Møn Klifs staan er
somber bij met
dit weer. We zijn
steeds druk in de
weer met de
zeilen. Als de zon doorbreekt en ik nogmaals omkijk
naar de kliffen dan staan deze prachtig in de zon. Ik
ben nog niet echt ingeslingerd. Willeke heeft zoals
altijd daar geen last van en doet dus al het binnenwerk wat nodig is. Er is een
nieuw windmolenpark. Onbegrijpelijk dat ze die daar geplaatst hebben want als
je bij de kliffen staat zie je ze duidelijk liggen. Ik troost me met de gedachten
dat wij nog een schone horizon hebben meegemaakt. Trouwens ook de rechte
lijn naar ons doel, Ystad in Zweden, doorkruist het windmolen park. We moeten
enigszins omvaren. Dat laatste is niet het ergste maar je zit uren tegen die
lelijke obstakels aan te
kijken. Als ze op
afstand staan zoals bij
Gedser dan vind ik het
niet erg. Eindelijk zijn
we ze voorbij en laten
we ze langzaam steeds
meer achter ons. We
zijn in Zweden! Door
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gebrek aan wind gaan de
zeilen naar beneden en het
gasten vlaggetje omhoog. Ed
en Roos zijn behoorlijk op ons
uitgelopen. mede door de
dinghy die we vanaf Duitsland
mee slepen. Om te vieren dat
we in Zweden zijn trekkken
Ed en Roos een fles bubbels
open. Hoewel we vanaf zee,
boven land nog regen zagen
is het hier in de haven,
prachtig weer.
Maandag 30 mei 2022
Willeke en Ed zijn naar de
watersportwinkel om te
kijken of ze de toilet-valve
hebben en of ze de inwendig
38 mm rond, water
afvoerslang hebben. Ik ben
al begonnen met het
voorbereiden van deze klus.
De bree-rust is nu 32 jaar.
Zo’n 16 jaar geleden heb ik
ook de slang moeten
vervangen omdat deze vol
zat met urinekalk. Ook nu
zal het zoiets zijn. Het 1e
deel van de slang viel niet
tegen. Was evengoed een
hele klus, maar ging nog wel.
De messing haakse bocht
naar de zwartwatertank zat
helemaal verstopt. De kleine
ronde opening die er nog was
zat verstopt met e.o.a. kitachtige gelei. Om het
laatste stukje slang met
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haakse koppelstuk er uit te krijgen was veel meer werk. Een deel van het
tussenschot moest worden verwijderd. Diverse belemmeringen, zoals kranen en
andere slangen, maakte de klus bijna onmogelijk. Mede door de hulp van Edward
(in de bakskist duwen aan de slang en tegelijk in de badkamer trekken) gaat
moeilijk als je dit alleen moet doen. Vele schrammen en blauweplekken later is
het dan toch gelukt. De puts kan weer in de bakskist, we kunnen weer naar ons
eigen toilet. We eten bij Ed en Roos en worden daar erg verwend. We maken
het niet te laat want ik verlang erg naar slaap. De ouwe is nog niet de ouwe!
Dinsdag 31 mei 2022
We slapen een beetje uit, doen nog een paar
klusjes en gaan dan met z’n vieren de stad in.
Eerst nog naar de watersportzaak. Een paar
jaar geleden nog een zaak met 2e hands spullen,
nu een echte goede watersportzaak. Wel zoals
je overal
ziet, ook met veel kleding. Ze hebben
gasslang van 2022. Op de bree-rust
straks even
kijken hoe
oud onze
slangen
zijn. Nu
eerst de
stad in. We kennen Ystad heel goed maar dit keer
laten we ons leiden door Ed en Roos. Ze makken
een ommetje die we wel kennen maar eigenlijk niet vaak
lopen. In Zweden zie je wel vaker dat ze bomen en
lantaarnpalen bekleden met haak- of borduursel zo ook
deze boom. Zeer geslaagd
dus! Eenmaal in de
winkelstraat zien de meiden
hier en daar leuke dingen en
wordt er ook e.e.a.
aangeschaft. De kerels
duiken Kjell Compagny in en
vonden daar hun ding. Het is
lunchtijd. Wij weten een Deens lunchcafé waar je perfecte
vissoep kunt eten als lunch. Gelukkig niet teveel gezegd. Het
viel goed in de smaak bij allen. Iedereen blij. Ik ga wat eerder terug naar de
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bree-rust omdat ik nog wat klusje heb te doen. De
gasslang mag inderdaad vervangen worden dus koopt
willeke deze op de terugweg naar de boot. Wel een

klusje voor later want
ik kan eigenlijk geen
slang meer zien. De
voorspelling zijn goed
genoeg om morgen
weer een stapje
verder te gaan.
Simrishamn is het
doel. We merken wel
dat het al een paar
dagen minder wind is want het wordt steeds drukker in de haven.
Woensdag 1 juni 2022
Mooi weer maar geen wind. Het is niet gauw goed bij zeilers. Eerst teveel- dan
weer te weinig wind. Onze motor maakt overuren en dat met de dieselprijzen
van heden. Slecht voor de scheepskas! 8:00 Uur gaan de trossen los. Om 10 uur
varen we langs Kasaberga’s “Ales
Stenar” de ribben van een
steenschip. Nu nog steeds een
raadsel die erg bezienswaardig is. We
zijn er al een paar keer naar
toegelopen. Heel bijzonder. Na ruim
een half uur ronden we de kaap en als
we deze
loslaten
komt er iets
wind. 7 Knopen bakstag inkomend. We zetten het
voorzeil bij waardoor de motor van 2000- naar 1500
toeren kan, om dezelfde snelheid te lopen. 11:30 Uur
trekt de wind nog iets
meer aan en kunnen we zeilen. Dit is waar we het
voor doen, iets mooiers is er niet. Actief bezig
zijn maar niet continu en genieten van de natuur
en de elementen. Boven Simrishamn hangt een
zware donkere wolk en je ziet ook de regen er
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onderhangen. Gelukkig trekt de bui voor ons langs en verdwijnt naar zee. In de
haven zijn zwanen met jonge en heel veel ganzen met jongen. Blijft altijd een

mooi tavreeltje. Eenmaal afgemeerd lopen we nog even Simrishamn in naar “de”
conditorei. Willeke natuurlijk een prinsessen tarte en ik een broodje garnalen.
Ook Edward neemt een
taartje. Willeke doet nog
een boodschap en ik ga
op de bree-rust nog een
klusje doen. ’s Avonds
gaan we naar de
plaatselijke Italiaan. We plannen morgen
om naar Hanö te zeilen en daar een
barbecue te doen. Toch nog even naar de
ICA (AH) om wat vlees te kopen. In de
regen lopen we terug en zien we een volle
regenboog. De afstand naar Hanö valt
mee dus om 8:00 uur weg is prima.
Donderdag 2 juni 2022
Het zijn allemaal grote oversteken die we maken om uiteindelijk in de Zweedse
archipel te komen. 8:00 Uur vertrekken we met bestemming Hanö. Hanö is een
klein eiland in zee met op het hoogste punt een
vuurtoren. Kenmerken zijn velden met grote
rondgeslepen keien die door de ijstijd tot grote
hoogtes zijn gestuwd en daardoor rond
afgeslepen zijn. Verder zie je daar veel herten
en soms met een beetje geluk verras je er een
en zie je deze van dichtbij. Ik lees (nu ik dit
schrijf) in het logboek “schitterend weer en veel
zon” om 10 uur is echter de wind op. Gelukkig duurde dit maar een halfuurtje
waarna de wind langzaam toenam. Soms met uitschieters tot wel 28 knopen en
8,5 knopen snelheid surfend van een golf. Gemiddeld was het 6 beaufort en
liepen we over de 7 knopen. Onder weg komt er vrij laag een vliegtuig over, als
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even flink slingeren maar
gelijk na de pieren was
het vlakwater en rust.
Hanö moet je niet liggen
met harde noordwestenwind maar eigenlijk ook
niet met een matige
noordwestenwind.
Zuidwest is prima en
zelfs dan is er een lichte

we beginnen te zwaaien maakt hij een
cirkel om onze beide schepen en lukt
het me om een paar plaatjes te
schieten. Hanö binnenlopen was best
een dingetje. Door de hoge golven die je
even dwars op het schip kreeg was het

“swell” in de haven. We zijn nog niet afgemeerd of we
hebben al zwaluwen op onze lijnen en zeerailing. Deze
beestje
nestelen
in de
autobanden
aan de kademuur en zijn al helemaal
gewend aan de passanten. Na het
eten maken we een wandeling naar
de vuurtoren en zien we de herten
op grote afstanden. De herten die
wat dichterbij het wandelpad
stonden lopen weg als wij dichterbij
komen. Na de weilanden waar ze grazen, krijg je weer een stuk bos en ja
hoor….. We verrassen een hert, Hij blijft stokstijf staan in
de hoop dat wij hem niet zien. Ook wij blijven stil staan en
schiet snel een paar
plaatjes waarna we
zachtjes weer doorlopen.
Voor zijn gevoel werkte
zijn
tactiek want hij hoefde
niet weg te sprinten. Nu
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kon Willeke weer
uitbundig zijn,
Jaaaaaaaan, zag
je dat, mooi hé.
Ook Roos en
Edward vonden
dit prachtig.
Boven op de berg
heb je een
prachtig uitzicht
over zee en het
vasteland van
Zweden. De
vuurtoren staat
er weer prachtig bij. We zijn blij, heel blij dat we dit weer mogen beleven!

Vrijdag 3 juni 2022
Het is somber weer en de wind staat nog stevig door. Het voordeel is dat de
wind uit de goede richting komt. “Ochtendgrijs, ga gerust op reis” Om 8:00 uur
gaan de trossen los, Gelijk als we de haven verlaten gaat het grootzeil op.
Stevige golven maken van het schip een speelbal. Willeke houdt het schip goed
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in bedwang, neus stijf in de wind en met de juiste hoeveelheid power op de
motor. Als het grootzeil staat draaien we rond en is er rust. Voor de wind
zeilen we naar de punt van het eiland. Onmiddellijk daarna gaan we op koers
liggen en kan het voorzeil worden bij gedraaid. Woelige zee, zegt het logboek.
We krijgen heel goed nieuws van Bart! Willeke is veel binnen. Onbegrijpelijk
want als ik dat doe dan word ik groen en geel. Ik blijf deze reis dus buiten met
het gevolg dat ik me heel dik moet kleden want het is koud, ijskoud! Boven de
22 knopen wind heeft de stuurautomaat het moeilijk en heeft af en toe een
duwtje nodig. Dit houdt me bezig. We zien Utklipan (Foto hierboven) een klein
eilandje midden in zee, op grote afstand liggen. Om 13:00 uur ronden we de
kaap bij Karlskrona en zetten we
koers naar Sandhamn. Als we de kaap
gerond hebben zijn de golven weg, de
zon gaat schijnen en alles ziet er veel
vrolijker uit. Marrie en Willem staan

ons al op te wachten. Ze zijn hier met
hun camper met de naam “ ’t Karretje
van Marretje” Marretje is de naam van
hun breehorn 37 die ze voorheen hadden. Als we aan kant
zijn (letterlijk en figuurlijk) gaan we naar ze toe en
kletsen we, onder het genot van een bittertje, weer
lekker bij. We spreken af om bij de plaatselijke Italiaan
(wat een Syriër is) te gaan
eten. Als we er naar toe
wandelen zien we een laag en begroeid schuurtje. Hier
werden vroeger vaak aardappelen etc. koel en goed
gehouden. Deze ziet er nog prachtig uit. Super gezellig
en zo goed om ook deze vrienden weer te ontmoeten.
Morgen blijven we een dagje en doen we gezamenlijk
met z’n zessen een barbecue bij de camper. De wind is
gaan liggen. We gaan voor ons doen uitzonderlijk vroeg
naar bed en maken een nachtrust van tien uur.

Pagina 8 van 9

Zaterdag 4 juni 2022
Heerlijk uitgeslapen en inmiddels prachtig weer. De wind is westzuidwest met
een “flauwe koelte” 2 beaufort. We blijven een dagje dus mooi tijd om wat
klusjes te doen. Willeke gaat met Marrie naar Torhamn om wat inkopen te doen
en het plaatsje te bekijken. Ik plaats de genua-hoes, werk de site bij, doe de
navigatie voor morgen, soldeer een paar draadjes van de dieselmeter/gever die
gesneuveld waren met het vervangen van de toiletslang en nog een aantal kleine
klusjes. Na de lunch stort Willeke zich op het poetswerk, welke nog wat extra
aandacht moest hebben. Voor je het weet is het tijd om naar onze vrienden
Marrie en Willem te gaan voor de barbecue. Iedereen neemt wat mee en de
sfeer zit er gelijk al goed in, zoals je op de foto kunt zien. Het is prachtig weer
maar wel wat fris dus wordt het niet te laat. Morgen gaan we nog even gedag
zeggen en wie weet waar we elkaar weer tegen komen in de Zweedse archipel.
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