BREE-RUST REISVERSLAG VAN 5 JUNI t/m __ JUNI
Zondag 5 juni 2022
Prachtig weer maar weinig wind. We staan
iets vroeger op want we willen Marrie en
Willem nog even gedag zeggen. Om 8:20
gaan de trossen los. Edward gaat “onder de
plaatjes door maar wij verkiezen toch de
hoofd aanloop route. Uiteindelijk komen we
bij elkaar uit. Er komt iets meer wind 8
knopen, we zetten het grootzeil en bomen
het voorzeil uit. 3,5 knopen
snelheid. Niet slecht! tegen
10:00 uur is er 11 knopen wind
en nog steeds pal voor het
lappie. In de brandende zon en
met de wind mee, zeilen we nu
4,7 knopen. Het gaat lekker.
Afstand is zo’n 40 mijl dus
gemiddeld 8 uur zeilen. Zonder
de motor aan is goed voor de

Eidereenden op weg naar het noorden worden
verstoord door ons schip en vliegen massaal weg

scheepskas. Als je het
uitrekent scheelt dat al snel
12 liter á 2,70 euro (prijs
Kalmar). Om 16:30 uur zijn
we bij de aanloop geul van
Kalmar. De wind en golven
zijn flink toegenomen dus
halen we het grootzeil weg
en doen we het laatste
stukje op de motor ofwel
het “ijzerenzeil.” Achteraf
gezien geen slechte keuze
want op het moment dat we
Kalmar willen binnenvaren
komt er een groot zeilschip
op zeil en een ferryboot, uit
de haven. De benodigde
We lopen het kasteel van Kalmar voorbij.
De haven is in zicht.

ruimte om je zeil te strijken
wordt dan toch erg beperkt.
We vinden een mooie plek in
de haven vlak voor de ijssalon.
Hier liggen we meestal en dat
bevalt ons tot nu toe goed.
Willeke informeert bij de
havenmeesteres waar je goed
kunt eten. Zij adviseert een
Amerikaans restaurant waar
je geweldige spareribs kunt
eten. Dat klinkt mij goed in de oren en ook Edward en Roos hebben daar wel zin
in. Het is een sportcafé met overal grote schermen met diverse
sportuitzendingen. Tussendoor zie ik de wedstrijd Oekraïene - Wales. Het was
weer heel gezellig dus de foto’s spreken voor zich.

Maandag 6 juni 2022
In Zweden is het Nationaldagen een officiële
feestdag. Er is een heel programma maar wij
kiezen voor het middag programma. ’s Morgens
pakken we (eindelijk) onze, tot elektrische
omgebouwde Bromptonfietsjes. We fietsen
eerst naar het Kasteel en zijn daar dan voor de
echte drukte van toeristen. We kennen het
Even een andere hekboei
kasteel al en hebben daar eens een geweldig
pakken. Lekker makkelijk als je
indrukwekkende
een bij-bootje hebt.
expositie gezien
van Vincent van
Gogh. Met heel veel overhead projectors werden
de zalen gevuld met bewegende en in elkaar
overlopende beelden van zijn schilderijen. Deze
expositie ging dan ook de hele wereld rond. Vervolgens fietsen we naar het
schiereiland Stensö. Dit eiland is een ware
recreatie paradijs met name de vele
strandjes, zitjes en zwempieren compleet
met duikplanken- en torens. Het E-fietsen
maakt het fietsen stuk leuker. Zonder
probleem fietsen we nog even om naar de
Lidl dat in de buitenwijken van Kalmar ligt in

een groot winkelcentrum
genaamd “Giraffe.” Om 15:00
uur lopen we met Edward en
Roos naar de stad. We krijgen

een optreden van het
Politiekapel, kinderen
van een muziekschool.
Een Burgemeester die
zichzelf graag hoorde
praten maakten het een beetje saai. Wel allemaal uit zijn hoofd. Met de
Zweedse vlaggetjes in de hand wandelen we naar
Gamlastan (Oude stad). In Gamlastan staan een paar
kleine kinderen bij hun ouders, een beetje verveeld
te wachten tot hun ouders
uitgekletst zijn. Roos en Willeke

geven hun
Zweedse
vlaggetje aan de
kleintjes. Zelden

kinderen en ouders er zo verrast en
blij mee gezien. Iedereen straalde
blijdschap uit, dus wij ook. Edward
ontdekt een park, welke vol staat met
zeer ruim opgezette tafels en
stoelen. Er is een tafeltje vrij en
voor je het weet zitten we aan de
koffie en gebak te luisteren naar
diverse optredens. Luister maar naar
een paar filmpjes die op de site
komen te staan. Terug op de boot
hebben we even rust maar om
halfzeven worden we op de Spiriwit
verwacht voor het nuttigen van een
heerlijke ovenschotel. En zo komt er weer een einde aan een mooie, bijzondere
en gezellige dag.

Dinsdag 7 juni 2022
De voorspelde regen tikt op ons voorluik. We zetten de kachel aan en kruipen
nog even onder de warme dekens tot de breerust gevuld is met warmte. We
blijven nog een dagje. We willen nog even naar Clas Ohlson (speeltuin voor
mannen) waar je alles op technisch en huishoudelijk gebied kunt kopen. Ook
willen we nog even naar de zeer uitgebreide watersportwinkel. Ook altijd leuk.
Voor de rest doen we niet veel. Gewoon een lekkere rustdag met wat schrijven
aan ons verslag, het uitzoeken van foto’s etc. Achteraf valt Clas Ohlson tegen.
Het is niet meer zo groot als voorheen “we have to down size” zegt de manager.
Woensdag 8 juni 2022
We hebben
geen haast,
Ed en Roos
mikken op
Borgholm zo’n
17 mijl zeilen.
We vertrekken om
8:45 uur. In
de havenkom
is de Spiriwit

net klaar met dieseltanken als wij daar het grootzeil hijsen.
Het is weer net geen mooie bakstagwind dus houden we het
bij het grootzeil. De wind zet een beetje tot een “matige
koelte.” Willeke zeilt onze bree-rust maar als de
prinsessentarte op tafel komt gaat de stuurautomaat er op.
We stellen voor aan de Spiriwit om door te gaan.
Nu is er nog gunstige wind. Morgen is de wind
veel minder en waarschijnlijk niet genoeg om te
kunnen zeilen. Alles wat we vandaag zeilen
hoeven we morgen niet op de motor te varen! We
stellen voor om naar een mooie ankerplek te
Spiriwit naast ons.

zeilen
net voor Oskarshamn met de naam
Kiddeholmen. In het verleden stond
deze ankerplek meermaals op ons
lijstje maar er was elke keer wel
een reden om het over te slaan. De
Spiriwit gaat akkoord dus houden
Uiterst rechts aan de horizon het eilandje
we onze koers op 30 graden.
Blå Jungfrun
We blijven alleen op het grootzeil
varen. Kort na de lunch trekt de
wind stevig aan tot een “frisse bries” en lopen we gemiddeld 7 knopen snelheid.
We houden het piepkleine eiland Dämman, met een hotel er op, aan bakboord en
verleggen onze koers naar het noorden. Zoals
wel vaker blijft ook de wind het land volgen
dus ook nu net
geen lekkere
bakstagwind.
Geen probleem, we
blijven
gewoon
Bree-rust voor het eerst weer voor anker. doorzeilen op
ons grootzeil.
Om 15:30 uur kruipen we (met 1 knoop snelheid) op de ingang van deze
ankerplek af. We zien de kardinaal die we stuurboord moeten houden en
vervolgens een krappe doorgang tussen een rode en een groene staak. Dan

komen we in een oase van rust. Er ligt al een schip aan een SXK boei. Beide
schepen zoeken een geschikte ankerplek. We trekken het anker nog even vast
door achteruit te slaan. Als een huis liggen we! Niets meer aan doen. Als we
alles hebben opgeruimd zien we de Spiriwit krabben op het anker. Het blijkt
daar niet zo diep te zijn, waardoor je lange slierten grasgroei op de bodem
hebt. Hier in ankeren is
erg lastig. Spiriwit gaat
anker op en zoekt een
plekje vlakbij ons. We
krijgen een app’je, of we
komen borrelen en eten.
Dat willen we wel en het
is geen probleem want
wij hebben onze mooie
dinghy (gesponsord door
B&M) al sinds ons
vertrek uit Duitsland,
achter onze bree-rust
hangen. Om halftien
komen we terug op onze
bree-rust na het maken
van vele mooie foto’s van
de omgeving met de ondergaande zon. “A red sky at night, is a sailors delight. A
red sky at the morning, is a sailors warning” Ik ben benieuwd naar morgen.

Spiriwit voor anker met ondergaande zon.

Donderdag 9 juni 2022
Prachtig weer. Geen haast, lekker buiten ontbijten met een prachtig uitzicht
om ons heen! Spiriwit gaat al anker op. Er is nog bijna geen wind dus verkiezen
zij om door de scheren van Oskarshamn naar Figeholm te varen. Als ook wij

even later anker op gaan, is er wat wind uit het
zuidoosten gekomen. We kiezen er voor om
(over zee) te gaan zeilen. Eerste paar mijlen
met een mooie bakstagwind. Bij het sectorlicht
Stötenbotten moeten we hoog-aan-de-wind
zeilen. Voor het eerst dit jaar dat we hoog-aande-wind zeilen. We kunnen exact de gewenste
koers varen. Na een kleine 4 mijl kunnen we
afvallen naar Figeholm. Net voor de Archipel
doen we het grootzeil naar beneden en zeilen we
de scheren in op onze genua. Na 3 uurtjes zeilen
over een afstand van 11 mijl, meren we af naast
de Spiriwit in de Gasthamn van Figeholm. Na het
afmeren gaat Willeke wat boodschappen doen,
hierna varen we het meest in de Archipel en in
de Archipel zijn weinig winkels. Om 16:00 uur
hebben we de wasmachine dus gaan de lakens
van bed en de kleren uit (ha ha ha.) Ik hou me
weer bezig met het verslag en de foto’s. Al
doende leert men en dat klopt. Ik leer het
nieuwe programma steeds beter kennen en
ontdek steeds meer mogelijkheden. Einde van
de middag doen we gezamenlijk een barbecue op
onze kleine
barbecue’tje. De eerste
barbecue dit jaar en het
was zeer geslaagd.
Hopelijk volgen er nog
velen. We zijn wel
vergeten om het vast te
leggen op de gevoelige
plaat! Geen foto’s dus.
Wat we morgen doen is
nog niet zeker. Tot 12
uur wordt er te weinig wind voorspeld om te kunnen zeilen. Overmorgen is er
meer wind voorspeld. Mogelijk blijven we nog een dagje of vertrekken we rond
de middag.

Vrijdag 10 juni 2022
Prachtig weer maar weinig wind. Niets zo veranderlijk als een mens. Zouden we
eigenlijk een dagje blijven willen we toch liever gebruik maken van de gunstige
windrichting (zuid). Wij vinden het geen bezwaar om met weinig wind te zeilen
en de bree-rust laat zich ook goed zeilen met weinig wind. De Spiriwit blijft
wel een dagje extra in Figeholm. Om 10 uur gaan de trossen los met als
bestemming een kleine ankerplek in het begin van de scheren met de naam Älö
Lyckfjärden. Het eerste deel door de Archipel doen we op de motor omdat de
wind daar tegen staat. Eenmaal op ze kunnen we hoog-aan-de-wind vrij blijven
van de ondieptes. Als we de ondieptes loslaten kunnen
we met een zuiderwind, bakstag varen. Ik lees in het
logboek “wat is zeilen toch heerlijk.” We besluiten om
door te zeilen nu het zo lekker gaat. We plannen de
aanloop bij Idö te nemen en te ankeren bij
Katsholmen net onder Västervik. Uiteindelijk moeten
we toch weer de koers aanpassen en varen we, met de
genua uitgeboomd, voor de wind. Onder het zeilen
maak ik nog een stuk of 10 takelingen om het rafelen
van lijneindjes tegen te gaan.
Om 15:15 uur zeilen we de Archipel binnen en is het
weer goed opletten. Een tonnetje of staak missen is
bijna altijd met je kiel een rots raken en in eenkeer
stil liggen. Vaak worden er dan één of meer
bemanningsleden gelanceerd met alle gevolgen van
dien. We varen de nauwe doorgang door bij Spårögloet
met stuur- en bakboord bijzonder hoge rotsen. Ook hier hebben we zulke leuke
herinneringen met
Marijke en Bart. We
vingen hier eens “Sill”
(kleine haringen.) Aan
een vislijn om de 10
cm een haakje tot
ongeveer 10 haakjes
Eidereenden in de buitenscheren (Archipel.)
en als laatste een stukje lood. Verder niets! Geen
deeg, worm etc. alleen een schoon haakje. Je laat
het zakken tot op de bodem haalt het een paar
meter op en beweegt de lijn dan een paar keer op
en neer. Dan haal je op. Normaal gesproken zitten
er dan gemiddeld wel 5 harinkjes aan. We vingen er

zoveel dat we die tot onze
schande, niet allemaal konden
opeten. Wel een “leermomentje”
om niet te hebberig te zijn. Als
we aankomen ligt er een klein
motorbootje aan de rotsen
afgemeerd. Niet moeilijk dus
een mooie ankerplek te kiezen.
Binnen een uur komen er meer
dan 10 schepen die hier willen
ankeren. De helft vindt het te
druk en gaan elders een plek
zoeken. Natuurlijk, het is
vrijdag einde middag, het is
weekend. We krijgen nog wel
een heel groot, modern
motorschip voor ons. In eerste
instantie veel te dicht op ons
Linker foto: Onder bij de rode pijl komen we binnen en
dus meldde ik dat. De schipper
volgen de rode stippellijn. Daarna door de smalle
vond dat ook en verkaste een 30 doorvaart. Dan houden we stuurboord (rechts) aan en
varen we om alle eilanden heen naar de ankerbaai (zie
meter verder waardoor we
zwarte pijl.) Wit is diepwater en lichtblauw is ondieper.
allebei blij waren. Onder het
genot van een drankje bekijken
we deze drukte. Voor het eerst
kunnen we ’s avonds buiten eten
en gaan we pas tegen tienen naar binnen. Weer een geweldige dag!

Zaterdag 11 juni 2022
Het vuurtorentje (nautisch
sector licht) staat er nog mooier
bij dan gisterenavond. Toch
maar weer een foto genomen.
Hoewel we bijna niets doen
vliegt de ochtend voorbij. Om
13:00 arriveert de Spiriwit en
liggen onze schepen weer
gebroederlijk naast elkaar. De
wind steekt met vlagen op
waardoor we boven in de mast
toch 22 knopen (5 Beaufort) meten. Het lijkt wel of wij iets van het anker af
zijn dus steek ik er nog 5 meter bij. Aan bakboord zit een verraderlijk ondiep
maar we hebben nog voldoende afstand. Willeke zit lekker in het zonnetje te
lezen en ik luister binnen naar de kwalificatie van de Formule 1. We worden
uitgenodigd op de Spiriwit om te barbecuen. Zij hebben een Cobb barbecue en
daarmee kun je heel goed in de kuip barbecuen zonder dat dit gevaarlijk is. Het
is weer heel gezellig. Voor de nachtelijke uurtjes geven ze toch weer harde
wind. Het is windstil als we terug op de bree-rust komen. Omdat er geen wind
meer is ligt de breerust niet
meer strak in de wind en
blijken we middels de
ankerwacht (op de ipad)
verraderlijk dicht bij het
ondiep te zijn. Zo willen we de
nacht niet in. We gaan anker
op, om te verleggen en steken

er nogmaals 5 meter extra bij.
We zitten nu op 35 + meter
ketting bij 7 meter diepte. Als
de voorspelling juist is zal ik
komende nacht waarschijnlijk
een paar uur ankerwacht
houden. Vanuit het toiletraampje zie ik Edward, in de

kuip op zijn gitaar spelen. Ik maak
een paar foto’s en neem een filmpje
op. Omdat het windstil is hoor je
Edward (over die afstand) zelfs in
het filmpje, op zijn gitaar spelen. Als
het bijna donker is neem ik weer een
foto van het sectorlicht waar we op
uitkijken. Heerlijk zo in de Archipel
maar helaas is er weer een dag
voorbij. Wel een mooie en fijne dag.

Zondag 12 juni 2022
Het is de hele nacht (tegen de
voorspellingen in) rustig gebleven.
We lagen in blak water. Om 4 uur
(hier dan al een uur daglicht)
begint het een beetje te waaien
maar geen enkel probleem. De
hele nacht verwacht je de
voorspelde harde wind en daar lig
je toch op te slapen! Ook geen
probleem want dat haal je
makkelijk weer in. Er staat nog
een (vies) klusje op me te
Bij de pijl ligt ons anker. De rode punt is ons schip.
wachten. Onder de bakboordvloer
Het geel is waar we allemaal hebben hebben
staat nog wat vieswater welke
gelegen. Dit door het draaien van ons schip op de
daar is gekomen tijdens het
verschillende wind vlagen en richtingen.
vervangen van de toiletslang en
het afsluit- en doorvoerrubber van de toiletpomp. Hiervoor moet de RVS-paal
in de keuken worden verwijderd, enkele vloerdelen en alle vlonders in het
keukenkastje. Met flink veel sop en dubbele handschoenen wordt ook deze klus
geklaard. Precies op tijd om het “live verslag” van de F1 te volgen. Max 1e,
Perez 2e en beide Ferrari’s uitgevallen. Dat laatste is wel jammer. Ik heb een
zwak voor Ferrari en het zou er spannender op worden, als Ferrari 3e en 4e
waren geworden. Inmiddels heeft de Spiriwit ook zijn dinghy opgepompt en
heeft hij zijn 2 PK’tje er aangehangen. Ze maken een rondje naar de andere
ankerplek “Spårögloet” waar wij ook al een paar keer hebben gelegen. Omdat ik

de F1 wil luisteren gaat
Edward er vandoor met
de twee dames in zijn
bootje. Als ze na een
uurtje terug komen ligt
er voor de Spiriwit nog
een zeilboot voor anker.
Persoonlijk vind ik het
daar te krap voor en
achteraf de Duitse
zeilers ook want ze gaan
na de 1e windvlaag, snel
weer anker op. Willeke pakt onze dinghy en maakt de romp van de bree-rust
weer spik en span. 16:00 Uur, tijd om het eten voor te bereiden en ik mag nog
even aan het verslag werken. Ook vandaag weinig foto’s gemaakt maar de avond
moet nog komen, Het anker ligt perfect en we blijven voldoende vrij van de
ondieptes (zie 1e foto.) Edward gaat nog even de kant op en beklimt de hoge
rotsen naast onze baai. Hij maakt een paar prachtige foto’s van de bree-rust.

Maandag 13 juni 2022
We gaan weer een stapje verder! Net als we anker opgaan en het voorzeil
uitrollen gaat het zachtjes regenen. De wind is gunstig! Net als we bij het vuur
van Asken komen krijgen we een zware bui regen en draait de wind 180 graden
en staat deze pal tegen. Gelukkig duurt dit maar 20 minuten. Zowel de wind
draait terug en de regen stopt. We gaan binnendoor via de smalle doorgang bij
Solidö. Dit hebben we al vaker gedaan en
lijkt op kaart enger dan het in
werkelijkheid is. Vlak voor Stora
Slipholmen halen we een Duits jachtje in.
Als we bij onze ingang zijn van de
natuurhamn (natuurhaven) en het zeil weg

rollen doet de Duitser dat ook.
Vol belangstelling kijken ze ons na
waar we naar toe gaan. Ze komen
ons niet na en varen toch weer
door. De Spiriwit, iets eerder
vertrokken en iet meer op motor
gevaren, ligt als aan de briga
(steiger.) Exact als wij afmeren is
er veel dwarswind en is het heel fijn dat Edward even komt helpen. Als we
afgemeerd zijn is ook deze windbui voorbij en liggen we uit de wind in de zon.
Willeke bakt een paar eieren voor de lunch onderhand ik de genuahoes plaats.
De wind is zuidwest en dat is prima beschut voor deze ankerplek maar in de

windbuien wordt
deze west en dan
tunnelt de wind
wel in de baai.
Niet zo hard als
buitengaats maar
toch wel om in de
gaten te houden.
De wind voor de
avond en nacht
wordt niet hard
voorspeld dus
blijven we wel
liggen. Voor de zekerheid zetten we een zware druppelstootwil op de neus van
het schip zodat deze ook nog wat kan doen als het nodig is. Om 22:00 uur
worden we getrakteerd op prachtige rode luchten. dan moeten er toch foto’s
worden genomen. Als laatste plaats ik nog en panorama foto van de bree-rust
van binnen.

