
 

 
Logboek Kaatje, Reis naar Helsinki, 8 mei tot 16 juni 2014. 

 

Het schip:  De bemanning: van tot 

Naam schip: Kaatje Bert Beerman 08-04 16-05  

Ontwerp: S & S  Hans Frijlink 08-04  20-04  

Bouw : Wolter Huisman Michiel Malotaux 08-04 17-04 

Bouwjaar: 1976  Heleen Holley-
Beerman 

21-04  03-05 

LOA: 12,90 meter Jan Wolter Molster 26-04  16-05 

Diepgang: 2.10 meter Jan Ochtman 03-05  16-05 

Breedte: 3.80 meter Brenda Solleveld  03-05  16-05 

Mast hoogte: 18,22 meter Peter Solleveld 03-05 16-05 

Eigenaar: Diederike (B.D.) van Beuningen   

Teksten:  Hans, Heleen, Peter   

Foto’s: Allen    

Eindredactie & samenstelling: Bert   

Voorpagina: De Kaatje ten anker in de Àland eilanden  

 



 

 
 

De reis leidde via Helgoland naar Thyboron, de Limfjord, Aalborg, Hals, Mou, Kaeso,  
Gothenburg, Uddevalla, het Gotakanaal, Stockholm, Marihamn Hanko, Tallin en vele 

tussenliggende eilanden, baaitjes en kleine haventjes uiteindelijk naar Helsinki. 
 
 
 
8 mei Stellendam. Vertrek. (verslag Hans) 

Weer: WZW-wind; 5-6 Bf; Zicht: Goed; Bewolking: ¾. 
Ontbijt, laatste klussen, laatste inkopen in Stellendam door Michiel op de fiets. Hij 
vergeet de Coen Visser. 
11:15 Ontmeren. Wachten klein uur voor de brug die technisch mankement vertoont 
om vervolgens niet te draaien vanwege te harde wind. Aan boord schipper Bert 
Beerman, Hans Frijlink en Michiel Malotaux. 
12:15 Schutten. 



 

12:35 Verlaten sluis en varen op motor door het Slijkgat met de wind op de kop. Doen 
oefening man over boord met stootwil. Dat blijkt iedere keer weer lastige klus. Een 
drenkeling is denken wij makkelijker te redden dan een wind en golven gevoelige wil. 
14:00 Ronden boei SG2 en kiezen noordelijke koers. Hijsen genua II. Hiermee vaart 
Kaatje 6 à 7 knopen, meer zeil heeft dus geen nut en zou het uitzicht naar voren alleen 
maar belemmeren. Het log en de windsnelheidsmeter werken na het Slijkgat niet 
meer. Dit zou voorlopig zo blijven. 
15:20 Melden ons bij de Pilot Maas. We krijgen zoals immer een perfecte begeleiding 
bij het oversteken.. 
15:45 Hebben de Waterweg dwars. 
 

       
Jan van Gent zoekt een broedplaats tussen vele zusters. 

 

 
Het poetsen van de (ronde) plaat. Het is bar koud. 

 



 

     
Heden gaan we niet met de trein 

 
 

 
Het “wereldberoemde” schelpenhuis in Thyboron. 

 
De Aries windvaan functioneert goed bij deze ruime koers en zeilvoering. Op de 
Vuurvlieg heet de stuurautomaat Harry en we dopen de Aries windvaan daarom Arie. 
Dat ligt makkelijker in de mond en het gehoor. Dit geeft ons twee extra stuurlieden: 
Arie en Harry. 
19:00 Eten puree met dubbeldekkers. Kok: Bert, en toch werd het gegeten! 
 



 

9 mei Noordzee. 
Weer: WZW-wind; 4-7 Bf; Zicht: Goed; Bewolking: 4/4. Baro 1007. Zeilvoering 
ongewijzigd; alleen genua II. 
00:45 Passeren Den Helder. Varen nog steeds ruime wind met één man aan dek, één 
wakend en één slapend. Het is guur weer. 
05:00 Varen tussen de Waddeneilanden en de vaarroute. Zien ter hoogte van 
Terschelling twee grote marineschepen naar het Oosten opstomen. Te ver weg om 
een vlag te kunnen zien. Is er een verband met de situatie rond de Oekraïne? 
Arie stuurt vrijwel de gehele Waddenkust tot grote tevredenheid van de overige 
bemanningsleden. 
Passeren een sleepboot van Multraship met sleep. 
10:00 Steken de vaarroute over onder een hoek van circa 40

o
.
 

Passeren Nederlands/Duitse grens en hijsen de beleefdheidsvlag. 
Varen evenwijdig met de ET route koers 075

o
.richting Helgoland. 

Na 18:00 zakt de wind weg tot 2 Bft. Op 17 mijl afstand van Helgoland, in het 
ankergebied van de grote scheepvaart, wordt de motor gestart. Koers naar de boei 
Helgoland Oost. Door laaghangende bewolking zien we wel de havenlichten doch niet 
de vuurtoren van Helgoland. Na de boei via de lichtenlijn de haven in. 
Ook op zee vergt het onderhoud van het schip aandacht. De ruime speling in het 
mechanisme van de wc-pomp wordt onderwerp van studie. Tevens ontstaat een 
poetswoede in strijd tegen zout aanslag en vliegroest. 
 
10 mei aankomst Helgoland. 
Arriveren rond 03:00 in Helgoland en meren af aan een drijvende steiger in 
Binnenhafen 2, verkennen de directe omgeving en dan naar kooi. 
Opstaan om 09:30. Weer: geen wind en lichte regen. Baro = 1004. Kopen voor 1 € 2 
kWh elektriciteit. De energie is snel verbruikt mede doordat de boiler aanstond. 
Rondgang eiland met de vroege, hoofdzakelijk Duitse, toeristen. Vele meeuwen en 
Jan van Genten nestelen op de rotskusten van het eiland. Het is “bronstijd” ze zijn 
derhalve zeer aanminnig met elkaar. De geschiedenis van het eiland wordt aardig 
weergegeven op borden langs het wandelpad rond het eiland. Ook veel activiteiten 
voor de bouw van de windparken ten NW van het eiland. Typische een eiland dat je 
eens gezien moet hebben.(Maar nooit meer) We besluiten de dag met boodschappen 
en kopen gebakken vis voor het avondmaal aan boord. 
Michiel herindeelt alle voedsel voorraden en zet een en ander zelfs op schrift. 
We kopen een nieuwe gasfles. 
Vertrekken om 23:30 naar zee met het doel de aanloop van de Limfjord bij het eerste 
morgenlicht te bereiken. 
 
11 mei op zee. 
Weer. Wind W, 5 à 6 Bft. Zeilvoering als voorgaand met genua II. Varen oost om 
Helgoland en het naast gelegen eiland, Düne. Koers 240

o 
naar het waypoint, boei 

Horns West, op circa 85 Nm afstand. In de ochtend neemt de wind af en hijsen we het 
grootzeil. 
NNW van Helgoland zijn drie grote windparken; deels nog in aanbouw; Meerwind 
Sud/Ost, Nordsee Ost, Amrumbank West. Het totale vermogen van deze parken is 



 

circa 900 MW. Niet alle objecten in aanbouw zijn verlicht; actuele kaarten zijn daarom 
van groot belang. 
De trim van Arie vergt gewenning in de duisternis. Maar eenmaal gesteld stuurt Arie 
met een slingering kleiner dan 3

o
 naar loef en lei, veel minder dan op de ruime koersen 

van voorgaande dagen. 
Passeren de Duits/Deense grens om 07:30 en hijsen de Deense vlag. Varen met knik 
in de schoot gestuurd door Arie met een wacht aan dek, een waker en een slaper. 
Rond 16.00 begint de barometer met zevenmijls laarzen te dalen, in 2 uur van 1004 
naar 970.  
 

        
De Heren op een zonnig Laeso 

 
 

 
Leer naaien, eendracht maakt macht. 



 

     
Hans zoekt de zon en vindt hem 

 
 

      
Een typisch Laeso huis. De aard van de dakbedekking is onbekend. 

 
Gedachtig de oude zeemanswijsheid: 

At sea with low and falling glass 
Only sleeps a careless ass 

Only when it is high and rising 
Truly rests a careful wise one. 

 



 

Besluiten we het grootzeil te strijken. Dit niettegenstaande het weerbericht dat B2 
aangeeft voor Thyboron. De lazy-jacks zitten (weer) klem tussen de zaling en de mast.  

  
12 mei Thyboron. 
Het weerbericht blijkt juist, rond middernacht is de wind zo ver afgenomen dat de 
motor aan gaat. Om  03.00 meren we als enige jacht af in de haven van Thyboron. 
07:00 opstaan. Ontbijt met havermout. Prepareren het anker en testen de ankerlier. 
Bezoeken een totaal verlaten Thyboron en zien een treinstation, schelpenhuis en 
Urker vissers afgemeerd in de haven. Vinden eerste metalen strip uit een veegborstel. 
Ontmeren om 10:00 en varen zoals gebruikelijk op genua II eerst richting Z en 
vervolgens ZO in de Nissum Breidning, de Limfjord in. Vinden een beschutte 
ankerplaats in de Lysen Bredning, Sester Odde. De wal gedecoreerd met nog lege 
vakantiehuisjes en een enkel hert. We hebben geen energie om de bijboot op te 
blazen dus we blijven aan boord. Het weer is licht regenachtig en guur en nodigt niet 
echt uit voor een wandeling.  
Wel gaat Bert de mast in om de ruimte tussen de zalingen en de mast op te vullen en 
het deklicht te bekijken. Het eerste lukt, het tweede niet, de lamp is stuk. 
Boodschappenlijst. 
 
13 mei Naar Aalborg. 
Wind W 4 Bft. Bewolking 4/4. Temperatuur onder de 10 C. 
Reveil om 07:30. Om 80:00 anker op. Wat gemakkelijk met een elektrische lier!!. 
Varen naar Salling Sund en ontrollen zoals iedere dag de G II. Varen langs 
Nykobing.(Nieuwmarkt) We zetten het grootzeil. Ondanks een enkele regenbui is het 
prachtig zeil-weer en water, zonder golven, Kaatje loopt makkelijk 6,5 knoop. Zien een 
5-tal vissersschepen, die vissen schelpen en laten hun netten eindeloos op en neer 
gaan in het water om de modder uit de schelpen te spoelen. Verder is de fjord 
verlaten. Arriveren rond 16.00 in Aalborg. Gaan op zoek naar lamp voor deklicht. Dat 
lukt niet, in Mou, tegenover Hals, zou dat wel moeten lukken. We eten hartige 
pannenkoeken in een restaurant aan de haven. Daarna bekijken we op de laptop een 
aandoenlijke film. Hans en Bert gaan te kooi, Michiel maakt nog een lange wandeling. 
 
14 mei Naar Hals 
Wind 2 a 3 Bft. Bewolking 2/4. Passagieren in Aalborg om brood te kopen. Het kopen 
van brood ontaard in tassen vol grutterswaren en 4 kommen ter vervanging van de 
ene de we braken. Vinden tweede metalen strip uit een veegborstel. Ontmeren om 
10:15 en passeren spoorbrug en verkeersbrug rond 11:00. Ontwaren de oude 
veerboot Prinses Juliana van de dienst Asterdam - Lemmer, die thans in gebruik is als 
restaurant. Het kan verkeren. Geen wind, wel regen, hagel en onweer dus: op de 
motor naar de haven bij Mou voor het kopen van een lamp voor het deklicht 12 V/40 W 
van Amerikaanse makelij. Om 13.30 meren we af. Jette, de vrouw van de eigenaar, 
brengt Bert naar de 6 km verderop gelegen winkel. Surprise, er is een lamp, helaas, 
ook die is kapot. Lampen kunnen echter besteld worden. Die zijn er dan de volgende 
dag rond 09.30. We bestellen en varen naar Hals om te overnachten. In Hals halen we 
Arie helemaal uit elkaar en maken alle bewegende delen schoon om de zaak, na 
smering, weer te monteren. Diner: bloemkool met aardappels en dubbeldekkers. 
 



 

 

    
Te koop, midden op Laeso, klusobject voor de liefhebber. 

 
   

 
   Maya, te voet op weg naar de Noordkaap, en haar vader Ami. 
 



 

   
Het grote dok van Eriksberg is nu een jachthaven. 

 
 
    

 
De Gotenburg, gebouwd in 2004 

 
 
15 mei Naar Laeso 
07.00 de haan kraait. Michiel wandelt naar de scheepswerf om wat gaten in een RVS 
strip te laten boren. Die zullen om 08.15 klaar zijn  
Dat klopt, we halen ze op en vertrekken weer naar Mou. Daar monteren we de strip en 
wachten op de lampen. Die komen rond 11.00 uur. 
Dan vertrekken we naar Laeso. Heerlijk briesje en uit de goede hoek en warm aan 
dek. Hans doet exercitie met de sextant, geholpen door een appje op zijn tablet. Hij 
komt, tot zijn eigen verrassing?, tot een redelijk goede positie.  



 

Om 18.30 lopen we de haven van Osterby op en meren af tussen veel Zweedse en 
een Zwitsers jacht. Borrel en een “Chez Michiel” nasi hap. 
 
16 mei Naar Vrango 
Wind w 4 a 5 Bft. Bewolking ¼. Temp 14 C. Serene rust op dit vakantie eiland. 
Opstaan om 07:00. Betalen havengeld en douche voor de gehele bemanning. Na een 
rustig ontbijt huren we fietsen. We gaan naar het museum, dat blijkt gesloten, evenals 
de pottenbakker. Toch maken we een aardige tour over het eiland en zien oude, 
koddige, huisjes met metersdikke daken van een ondefinieerbaar fijn soort gras. We 
missen de zoutziederijen waar het eiland eens haar welvaart aan te danken had. 
Vinden midden op het eiland een mooi klusobject, een oude vissersboot. Om 12.00 
terug aan boord en trossen los. Koers Vrango, een eilandje z van Gothenburg. Alweer 
stralend weer met een lopend windje. Schitterende zeildag. Alweer wordt Hans gezien 
met de sextant in de hand, alweer met een bevredigend resultaat. 
Het is een fossiele methode! Om 16.00 meren we af. Gelukkig zijn we vroeg want  
later is de haven tjokvol met, naar wij vermoeden, de openingstocht van de Bavaria 
club. 
We wandelen naar het hoogste punt van het eiland en ontmoeten onderweg een 
Engelsman, Ami, en zijn dochter Maya (22). Na enig gepraat nodigen we hen uit voor 
het diner aan boord. Maya is bezig met een voettocht van London naar de Noordkaap 
en haar vader is hier dit weekend om haar een hart onder de riem te steken. Hij maakt 
zich meer zorgen dan zij. Zij vertelt hoe ze de boot van Dover naar Calais nam en via 
Vlissingen, Middelburg, Veere, Gouda, Amsterdam, de Afsluitdijk etc hier belandde. 
Tijdens het diner staat haar bord op de placemat van de Noordkaap die als aandenken 
aan het bezoek aldaar nog aan boord is van Kaatje. Michiel ontvangt een naar bericht 
van thuis en wil graag de volgende dag terug naar Holland. 
 
17 mei Naar Gotenburg / Marstrand. 
Om 07.00 staan we op en gaan meteen varen om Michiel tijdig in Götenborg te 
brengen. Er is niet veel wind. De Gota op gaat langzaam, 1 á 1,5 knoop stroom tegen. 
We meren bij de eerste jachthaven die we tegenkomen en zetten Michiel in een taxi 
naar het vliegveld. Kaatje vaart door richting jachthaven in het centrum. Onderweg 
komen we een replica van een Zweedse Oost Indië-vaarder tegen. Als we er langs 
varen om wat foto’s te maken worden we in het Nederlands aangeroepen en 
uitgenodigd voor een gratis rondleiding aan boord. 
Die uitnodiging nemen we aan. Het is Ron, een Hollander die als vrijwilliger op het 
schip werkt, die ons toeschreeuwde en rondleidt. Het schip is gebouwd in de periode 
2000-2004. Het is als de Batavia, daar waar scheepvaart inspectie dat toestaat 
origineel, daar waar het moet, aangepast. 
Het is fantastisch het schip te bekijken, alle touwwerk, met uitzondering van de 
meertrossen, zijn nog van natuurvezels, evenals de zeilen. Het kabelgat ruikt zelfs 
naar pek en teer. 
Het schip zou een 2

e
 reis naar China gaan doen. Door afhaken van sponsoren is het 

vertrek uitgesteld. We noden Ron voor een biertje aan boord en vertrekken rond 16.00 
naar Marstrand. Heerlijk weer, soms knorren, soms zeilen. Om 19.00 meren we af en 
doen een rondje eiland. 
Demonteren het plankje van het schuifluik om dat te schuren en later te vernissen. 



 

 
 
 
 
 
 

  

 
De schitterende “Boegleeuw” imposante 

boegspriet en even imposant dek en masten 
 



 

     
Ron en Bert 

 

            
De marathon van Gotenburg 

 
18 mei Naar Almosund. 
Geen wekker dus op een beschaafde tijd op. Rustig ontbijt en zorg voor het uiterlijk. 
Het is stralend weer met weer weinig wind. Om 11.00 vertrekken we noordwaarts 
zonder vastomlijnd plan. Het is weekend en eindelijk zien we wat schepen op het 
water. De 20

e
 moeten we weer in Götenborg zijn en we kunnen derhalve niet te ver 

noordwaarts. Zeilend en knorrend komen we in Almosund. Geen inspirerende haven, 
geen havenmeester, geen douches, geen wc, geen wifi maar wel electra. Doen 
boodschappen, Hans koopt voor veel geld weinig sla en klussen nog wat, sluiting 
klepje stuurautomaat, vlaggetje aan joon en lampje aan reddingsboei. 
 



 

19 mei Naar Götenborg. 
07.00 ruim ontbijt met extra havermout, dan gaan de trossen los, het is grijs en koud. 
Weer afwisselend zeilen en motoren, helaas heeft het laatste de overhand. In de 
vroege middag klaart het op en gaat het zonnedek open. De truien gaan uit en zelfs 
een overhemd. We krijgen de klok weer aan het lopen en ook het log doet weer mee. 
Dat laatste zal blijken weer tijdelijk te zijn. 
Om 18.00 meren we af in het centrum van Götenborg en gaan na een eenvoudige en 
voedzame maaltijd en een verkennende wandeling vroeg te kooi. 
 
20 mei Götenborg. 
07.00 de wekker, douchen en ontbijten. Daarna is het pakken voor Hans. Om 09.00 
brengt Bert Hans naar de bus naar het vliegveld. De klok staat weer stil en wordt, nu 
met een druppel olie op de asjes, weer lopend gemaakt. Het reeds aanwezige lampje 
in de “vetkast” wordt aangesloten. Bert maakt een lange wandeling door de stad, langs 
de stadswallen, het is voorjaar en de vele kastanjes op de wallen zitten overvol 
prachtige kaarsjes, de verzameling oude schepen van het maritiem museum en de 
bootjes die in de zomer de lijndienst op Stockholm onderhouden zijn indrukwekkend. 
Er zijn nog stoomscheepjes bij. 
Het is stralend weer en het is druk. Het valt op dat al om 11.30 alle terrasjes vol zitten 
met lunchende mensen. Koop een klein steelpannetje om eieren te koken en ga, na 
een eenvoudige hap, vroeg te kooi. 
 
21 mei Göteborg. 
Alweer een dag met wandelen, om 15.00 haalt Bert Heleen van de bus, we zetten haar 
bagage aan boord en gaan boodschappen doen. Asperges, champignons en een 
fijnschiller. Rond 17.00 varen we uit. Zetten de genua en meren rond 21.00 af in 
Hjuvik. Dat is geen marina maar een verzameling privé ligplaatsen. Allemaal leeg. Na 
een bescheiden borrel en een goed diner te kooi. (Vanaf hier is de verslaglegging door 
Heleen.) 
 
22 mei Naar Ljungskile 
Heerlijk geslapen, rond 09.00 vertrokken met een stevige oostelijke bries die 
gaandeweg ruimde naar zw. Eerst uren langs glad afgeslepen, nogal platte, gletscher-
eilandjes gevaren. Weinig vegetatie, wel hier en daar een zeiltje. Ontbeten met 
yoghurt. Lekker Zweeds spul, beter dan de Hollandse! 
Naarmate we noordelijker komen worden de heuvels hoger en wordt de vegetatie 
rijker. Veel berken en dennen en veel zomerhuisjes, heel charmant, goed 
onderhouden en veel bloeiende rododendrons, vlieren en seringen in de tuinen. Met 
het verstrijken van de tijd werd het zonniger en het werd echt warm. Dat geeft een 
zomers gevoel. Ook nu weer bleef het gedrag van het log mysterieus. Soms werkt het 
en soms niet zonder dat er iets veranderd lijkt te zijn. We varen langs kasteel 
Marstrand, daartoe gedwongen doordat een te lage brug(18m.) een doorgang meer 
landinwaarts blokkeerde. Prachtige landschappen met veel vogels en steeds hoger 
temperatuur. Na een heerlijke dag varen afgemeerd langs een steiger in Ljungskile. 
Een borrel en een wandeling door het niet onaardige dorp. Langs het kerkje, leuke 
huisjes en een soort openluchtmuseumpje met oude soldatenhuisjes. Daarna het diner 
aan dek. We maakten ons zorgen om een eendenpaar met 7 jongen die elkaar kwijt 



 

leken te zijn. Uiteindelijk vonden ze elkaar. Vreemde eenden, als we in de buurt 
kwamen om ze brood te geven draaiden ze zich hooghartig af. Prachtige avond! 
 
 

  
De ingang van de jachthaven in Gotenburg  

 
 

 
Het kasteel van Marstrand 

 



 

  
De kerk van Fiskebackskil 

 
 
 

 
Het haventje met veel botenhuisjes. 

 
23 mei Naar Ellos 
Iets voor 8en verlaten we Ljungskile op de motor. Geen wind, wel zon. Zo varen we in 
westelijke richting langs de noordkant van Orust, langs prachtig beboste heuvels en 
overal leuke, soms grote, zomerhuizen. Allen met een eigen steiger aan de oever en 
velen met een botenhuis. Tegen enen wilden we gaan lunchen. Bert wilde eerst nog 
iets oliën en ging de olie uit de “vetkast” halen. Toen hij het deurtje open deed kreeg  
hij een straal warm water in zijn gezicht. Voordat het deurtje weer dicht was waren mijn 
slaapzak en matras, die in de baan van de straal lagen, al zeer nat. (Dat overkomt mij 
immers iedere reis!) Het water spoot uit de boiler, maar vooralsnog was onduidelijk of 



 

het koel- of drinkwater was. Motor gestopt en fok uitgerold. Zo konden we nog ietsje 
vaart houden. Helaas was het kruisen. Eerst de druk van het koelwater weggenomen. 
Het bleef spuiten dus moest het drinkwater zijn. Wat een opluchting. Hydrofoor af en, 
na enige tijd hield het spuiten op. De knor kon weer aan. We passeerden net een 
werfje, dat kwam goed uit, aangelegd en gevraagd of ze pakkingrubber hadden. Dat 
hadden ze, meters, restanten van een Nederlands jacht. Vlak voor ons vertrek werden 
we aangesproken door een aardige Zweed, die vertelde over het ontstaan van dit 
werfje, de vader en ooms van de huidige eigenaren hadden het opgezet en waren de 
secuurste bouwers van houten schepen in Zweden. Verder veel verhalen over het 
nabijgelegen Hallberg Rassey, dat door de crisis gedwongen was 250 van de 300 
personeelsleden te ontslaan. Dat is nogal wat! Dreigende regen en onweersbuien 
wisten ons te vermijden. Het bleef warm en drukkend. 
Tegen vieren lopen we de haven van Ellos binnen. Een klein vissersdorp met veel 
witte huisjes. Heleen gaat boodschappen doen en Bert demonteert de 
warmtewisselaar van de boiler, knipt een pakking en monteert de zaak. We wisselen 
de gasfles, borrelen en dineren. Prachtig windstil weer en doodse rust in Ellos. 
 
24 mei Naar Fiskebackskil 
We hebben geen haast vandaag, de bestemming is niet ver. Heleen wil weer winkelen, 
de gisteren aangeschafte melk blijkt yoghurt. Bunkeren en kopen een nieuwe gasfles. 
Er is weinig wind, te weinig om te zeilen, dus knorrend het zeegat uit. Om de noord, 
richting Lysekil. Er liggen een 5 tal tankers ten anker, in Lysekil staat een grote 
raffinaderij. Lysekil is een vrij grote stad op een kale gladde rots met een opvallend 
grote kerk. Niet aantrekkelijk of gezellig. Eenmaal op zee is het knobbelig maar 
kunnen we zeilen. Zowaar een enkele zeilboot op het water. Voorbij Lysekil gaan we 
stuurboord uit, en komen in een charmant oud vissershaventje met aan weerskanten 
ossenrode botenhuisjes en op de heuvels grote zomerhuizen met schitterende tuinen. 
Een autochtoon vertelde ons dat hij de enige permanente bewoner van dit schone 
dorp is. Op de heuvel ook een, zij het kleine, monumentale Dutch mill, een bovenkruier 
dus. We maken een flinke wandeling, vinden de winkeltjes die we er verwachtten niet, 
bezoeken de molen en het schitterende kerkje naast een rustiek kerkhof.  
Daar gaapten we naar een zo juist in het huwelijk getreden paar, hun bruidsjonkertjes 
en hun gasten. Weer aan boord verving Bert de borging van de trap die steeds open 
ging. Daarna geborreld, gedineerd, wasje gedraaid, mailtjes gestuurd en de luikjes 
gesloten. 
 
25 mei naar Marstrand 
De weersverwachting kondigde een lichte bries aan, de werkelijkheid is anders, de 
vlaggen staan strak en de wind loeit door het want. We herzien het plan om over zee 
naar Marstrand te varen. Om 08.30 vertrekken we, de wind is guur en de lucht grauw. 
Truien, jassen en petten. Met de genua kruisen we tussen de eilanden zuidwaarts tot 
de geul te smal wordt. Dan mag de knor weer bij. We varen langs vrij kale eilanden 
met soms toch pittoreske nederzettingen van witte houten huizen met rode daken. 
De goede staat van onderhoud en de schoonheid van het gebied, zowel te land als ter 
zee, vallen op. Tegen de middag moeten we een stuk over open zee, het klaart op en 
de wind neemt wat af. De golven blijven echter en beperken de vaart behoorlijk. Na 
korte tijd neemt de wind weer toe en wordt het schitterend zeilweer. Rond 15.30 meren 



 

we af in Marstrand. In een blakende zon maken we een wandeling rond het Carlston 
kasteel of fort daarna het gebruikelijke programma. 
 
 
 
 

 
Nog eens Fiskebackskil 

 
 
 



 

 
En de oudste en dikste boom van Zweden in Marstrand 

 
26 mei naar Gothenborg 
De hele nacht waait het hard. Schip stampt en slingert aan de steiger. Desondanks of 
juist daarom goed geslapen. De lucht is helder blauw en de wind uit WZW. Gunstig. 
Na douche en haren kammen om 07.45 vertrek in zo richting door een heel nauw 
vaarwatertje. Alweer om de open zee te vermijden. Betoverend mooie omgeving. Na 
12.00 neemt de wind weer wat af en koersen we richting Gotha Alf / Gotenborg. 
We varen door naar het jachthaventje in het centrum. Heleen gaat boodschappen 
doen en Bert naar het station om Jan Wolter op te halen. 
Om 16.30 zijn Jan Wolter en Bert aan boord en wordt er gevaren, richting Trolhattan. 
Eerste hindernis is een brug met een doorvaarthoogte van 18,3 m. De mast van Kaatje 
is 18.22. Dat noodt tot langzaam varen. Even later nog een brug. Op onze vraag 
wanneer hij zal draaien antwoordt de brugwachter “kijk op het bord bij de brug”. Zo 
gezegd zo gedaan, echter geen bord met openingstijden te bekennen. Na een half 
uurtje draait hij.  



 

Op de oevers veel industrie, langs de rivier een drukke weg en een even drukke 
spoorlijn. Als we een beetje uit deze “beschaving” zijn zoeken we een ondiep plekje en 
komen ten anker. Nog wat lezen en klusjes, o.a. aandacht voor de klok, en naar kooi. 
 
27 mei naar Trolhattan. 
Vroeg en anker op. Een harde ijskoude no wind helpt de stroom, we lopen op vol 
vermogen 2 knoop over de grond. Houden de binnenbochten en speuren naar neren. 
De Alf kronkelt nu door boerenland met in de verte heuvels. Bebakening is overdreven 
goed, het is uiteindelijk een drukke vaarroute voor schepen tot 5000 ton. We maken 
om beurten korte torns aan het roer, het is om te vernikkelen. Vroeg in de middag zijn 
we bij de eerste sluis, bij Lilla Edet, en meren af aan een wachtsteiger voor jachten in 
afwachting van het schutten. Er gebeurt niets en Heleen gaat poolshoogte nemen op 
de sluis. Ze kwam veel oude van dagen tegen die met bewonderenswaardige energie 
wandelden doch trof geen “officials” op de sluis. Ook geen infobord. Uiteindelijk 
antwoordde een vriendelijke dame op Berts geroep op de vhf. Binnen 15 min. zou er 
wat gebeuren. Dat klopte. De brug ging open en wij gooiden de trossen los. Het schip 
reageerde echter niet op het bevel “vooruit” en we begonnen, door wind en stroom 
gedreven, met toenemende snelheid langs het steiger de verkeerde kant op te gaan. 
Niet wetend wat er aan de hand was verzocht Bert weer een trosje vast te maken. Dat 
lukte een oplettend bemanningslid. Het gevolg was een harde aanraking met de 
steiger, de fenders werden er door de achterwaartse snelheid tussen uit gewerkt en 
e.e.a. resulteerde helaas in een lelijke kras op het schip. Uit onderzoek blijkt dat de 
morsekabel voor de voor- en achteruitbediening is gebroken. Jan Wolter wordt nu 
tijdelijk tot machinist benoemd en dient met de hand te schakelen. We missen een 
spreekbuis daar de communicatie door het motorlawaai moeilijk is. Later leggen we 
touwtjes aan voor de bediening. Het blijft behelpen!  
De sluis draait weer en nu gaan we er door. Schitterende sluizen. Daar ze door gaten 
in de bodem vullen zijn er geen kolken en kun je het schip met een haakje in bedwang 
houden. De rivier wordt mooier en mooier met hier en daar grote landhuizen. De 
oevers worden steiler. Door tegenwind en stroom blijft onze snelheid rond de twee 
knoop. Rond 17.00 zijn we bij een tweede sluis, een enorme met een verval van een 
meter of 9. Zeer comfortabel schutten, direct erna een volgende, zelfde laken een pak. 
Dan volgt een derde en een vierde en mogen we betalen.  
Na deze sluizen komen we in een bewoonde wereld, Trolhatten, de stad van de Saab 
fabriek. Passeren een aantal bruggen, hef, draai en hele hoge.  
Het is al laat en de voortgang blijft traag en we willen afmeren dicht bij de stad om 
morgen een nieuwe kabel te kunnen kopen. Uiteindelijk zien we een verzameling 
mastjes. Daar tuffen we heen, het is de haven van de Trolhattan jachtclub. Hoewel ze 
geen faciliteiten voor bezoekers hebben zijn we van harte welkom. Bert gaat op 
onderzoek en krijgt nuttige tips, adressen en telefoonnummers. Hij krijgt zelfs een 
nieuwe kabel aangeboden. Daar die slechts 1.8 m is wordt het aanbod afgeslagen. We 
hebben minimaal 2.5 m nodig. Terug aan boord borrelen en rillen. Het is zeeeer koud. 
Gelukkig is er naast de Webasto een elektrisch kacheltje aan boord! 
We borrelen met uitzicht op de Saab fabriek. Arme werknemers, arme Victor Muller. 
 
 
 



 

 
 
 
 

  
Het Lackoslott 

 
 
 
 

 
Geen makkelijke houding, je moet wat over hebben voor een nieuwe kabel. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

    
De eerste sluis van het Trolhattan kanaal 

 
 
 
 

 
Arme werknemers en arme Victor Muller 

 



 

28 mei naar Vanersborg 
We beginnen met bellen, eerst de leverancier, die zegt de kabel op voorraad te 
hebben en dan een taxi. Jan Wolter gaat de kabel halen terwijl Bert de oude gaat 
verwijderen. Dat verwijderen valt niet mee, het lukt uiteindelijk niet. Wel is er plaats 
genoeg voor de nieuwe. Jan Wolter is snel terug en dan zijn we uren aan het klooien 
om de nieuwe er in te krijgen. Hij moet over de uitlaat onder de dieseltank anders is hij 
te kort. Wat een getob. We overwegen een langere kabel te halen, de leverancier heeft 
echter een lange lunchpauze dus gaan we er maar weer tegenaan. Met een mooie 
Duitse opera ter stimulering. Uiteindelijk lukt het. Bert houdt er een dikke lip aan over! 
Om 14.30 gaan de trossen los en varen we noordwaarts. De wind is nog polair maar 
de stroom is minder. Het landschap is vlak en soms zelfs onder rivierniveau. We 
passeren de laatste sluis en meren rond 17.00 af in Vanersborg. Een zeer behulpzame 
en vriendelijke havenmeester wijst ons de weg naar de super. Ook hier geen wifi maar 
de klok loopt nog steeds. 
 
29 mei, Hemelvaartsdag, naar  Sjotorp 
De dag begint vroeg, om 06.15 start de motor. De af te leggen afstand is groot en de 
wind weer ijskoud, heel hard en pal tegen, Snel bereiken we het eerste, “kleine”, meer. 
Dat is volgens de havenmeester een oceaan. Hij had gelijk, de golven zij kort en hoog, 
rond de 2 m, en Kaatje komt vaak niet boven de 1,5 knoop. Het schip stampt enorm en 
we krijgen veel buiswater over. Als we uit de lange nauwe vaargeul zijn hijsen we de 
fok en kruisen. Daardoor neemt de snelheid wel toe maar niet in de goede richting! 
Ook met het grootzeil gaat het niet veel beter. Tegen 12 uur zwakt de wind af en in de 
loop van de middag is het water spiegelglad. Zeilen neer en knorren weer. Halverwege 
de middag varen we door een nauwe geul aan de noordkant van Spiken tussen 
idyllische eilandjes met veel zomerhuisjes en riet. We kijken naar het Lackoslott, een 
sprookjeskasteel. Er komt weer wat wind uit een betere hoek dus zeilen er bij. 
We lopen nu 5-6 knoop en moeten nog 50 mijl naar de ingang van het Göta kanaal, 
Sjotorp. De hemel is knalblauw en het is warm!! We borrelen met toastjes met haring 
in tomatensaus. De wind is verder geruimd naar zuid. Rond 22.30 lopen we Sjotorp 
binnen en gaan, na een kleine wandeling te kooi. Bert checkt nog het oliepeil en vindt 
dat er olie bij moet. Zoeken naar olie, het moet aan boord zijn, maar we vinden het 
niet. 
 
30 mei vrijdag Göta kanaal. 
Vroeg op en op zoek naar smeerolie. Zonder succes. Wat aardige Finnen geven ons 
een litertje. 
We melden Kaatje aan bij het Göta kanalkantor en krijgen nr 5691 (dat zegt niets). De 
passage is duur maar je krijgt er wel wat voor, 21 marina’s met douches, wc’s en een 
enkele zelfs wifi. We boffen enorm, ondanks Berts pogingen een doorvaart te 
reserveren zijn we onaangekondigd. Tot 3 juni, als het kanaal volledig open gaat, gaan 
er slechts twee konvooien per week. Een op vrijdag en een op maandag. We kunnen 
meteen aanschuiven. Bert bleef doorzoeken naar smeerolie omdat het aan boord moet 
zijn. Hij vindt het ook, onder de navigatiestoel en brengt het litertje terug naar de 
Finnen, onder dankzegging voor de bereidwilligheid. Nu vormt zich een nieuw 
probleem, Een konvooi doet er 5 dagen over en daardoor kunnen we nooit op tijd in 
Stockholm zijn voor de geplande bemanningswissel.  



 

Rond 10.00 zijn we aan de beurt om te schutten. We passen net met 3 schepen in de 
sluis en die combinatie zal de komende dagen niet veranderen. Het is weer eens mooi 
weer maar nog wel koud. We nemen de eerste sluizen en bruggen, het vrij smalle 
kanaal loopt tussen veelal lager gelegen boerenland. 
Het teamwork bij het schutten wordt steeds beter. Voor de lunch meren we af in 
Lyrestad. Doen braaf wat ons gezegd werd en lunchen dus goed. Daarna door naar 
Toreboda. Als we daar afmeren hebben we volgens de folder 19 sluizen gepasseerd 
en zijn dus gediplomeerde experts. Het stadje is niet het vermelden of bezoek waard 
constateren we tijdens de avondwandeling. 0m 23.00 liggen we reeds te  kooi. 
 
31 mei Gota kanaal, jongste zoon van de schipper is jarig 
Om 08.00 kraait de haan, het konvooi moet om 09.00 door een brug. Het is weer 
stralend weer. Langs het kanaal lichte industrie en boerderijen. 
We varen in een matig tempo en hebben soms behoorlijk last van de uitlaatgassen van 
de motorboten voor ons. Dan komen we op het Viken meer. Rondom prachtig 
landschap, heuvelachtig, loofbomen langs het water, hogerop naaldbomen en hier en 
daar een vakantiehuis. Het is niet diep dus houden we de vaarroute aan. Er is wat 
wind dus fok erbij. We moeten om 14.30 in Forsik zijn, dan draait daar de brug. Daar 
we tijd genoeg hebben stoppen we de knor. Ondanks dat zijn we rond 13.30 bij de 
brug en zien die opengaan. We gaan er door en uur gewonnen. (Niet genoeg om op 
tijd in Stockholm te zijn). 
 
Een volgende sluis, met slechts 15 cm verval, hand bediend, wordt bediend door jonge 
meisjes die er een wedstrijd van maken. De bakboord deur tegen de stuurboord deur. 
Een feest om te zien, wat een energie bij de jonge dames! We varen door naar een 
marina bij de vesting Karlsborg en meren daar rond 16.00 af. Karlsborg is een enorme 
vesting, gebouwd in de 19

e
 eeuw door koning Karl. De zin van deze vesting op deze 

plaats ontgaat ons. Het grote vestingterrein is omgeven door een 6 m hoge wal en op 
het terrein zijn in een parkachtige setting een groot hospitaal, commandantwoning, 
stallen, werkplaatsen en logementen. Nu heeft het vooral een woonbestemming. Na 
bezoek aan de plaatselijke super terug aan boord. We krijgen te horen dat dit geen 
marina is die bij het Gotakanaal hoort en verkassen naar een andere. Rond 23.00 te 
kooi. 



 

 
 

    
Overzicht van het Göta kanaal 

   
 
 
 

 
 
 

De meisjes maken er een wedstrijd van 



 

 
 

 
Nog een klusobject, in het dok in Lyrestad  

 
 
 

 
 Een idyllisch stukje kanaal, net de Linge. 



 

                     
Twee maal Kaatje voor het slot in Vadstena 

 
 
 



 

   
De kloosterkerk in Vadstena en zomaar een landhuis “langs de gracht” één van de 
vele 



 

 
Het schitterende stadhuis 

 
 
 

En het Koninklijk echtpaar 
   



 

                   

 
 De bemanning als Abba en het parlementsgebouw 
 
 

 
1 juni  Göta Kanaal 
Rond 08.00 staat de goegemeente op. Alweer een prachtige windstille dag. Trossen 
los en het Vatternmeer op. Heleen was net haar zonnebrand aan het smeren toen we 
met een schurend geluid aan de grond liepen. We waren snel weer los en uit de 
gevarenzone. Het meer is een lang noord-zuid lopend meer, wij hoefden het slechts in 
oostelijke richting over te steken, 17,5 mijl, naar Motala. Er hangt een lichte 
ochtendnevel en het water is spiegelglad. Daar we veel tijd hebben besluiten we 
Vadstena, een mijl of 8 ten zuiden van Motala aan te lopen. Vadstena is een schattig 
plaatsje. We meren af in de slotgracht van een kasteel. Het kasteel heeft behalve een 
slotgracht twee bruggen, 4 grote ronde torens en een groot binnenplein. Het werd door 



 

King Gustav als verdedigingswerk gebouwd en zijn zonen maakten er na zijn 
overlijden een renaissancepaleis van.  
We bezoeken een “arbeid adelt” winkeltje en beheersen ons. Bert zoekt schoentjes 
voor zijn kleindochters, ze hebben 1 paar, helaas 2 linker schoentjes. We bezoeken de 
abdijkerk en de ruines van het klooster van de St. Brigittenorde.  
Dan vertrek naar Motala. Een niet op de kaart staande hoge brug geeft de navigator 
wat hoofdbrekens maar we vinden de ingang van het kanaal. 
We zijn vroeg, dus wat gewandeld en gewifi’d. In de stralende zon zijn de schermen 
nauwelijks leesbaar. Rond 16.00 mogen we weer. We schutten met een zenuwachtige 
en aarzelende Zweed. Dan komen we op het Borenmeer, een klein knus meertje dat 
ons verrast met een beetje regen en een mooie regenboog. Afgemeerd rond 20.00 in 
Borensberg. Na de borrel met wel zeer brandende pinda’s een wandeling door het 
brave dorp, een goed diner, verhalen en plat. 
 
2 juni, naar Norsholm 
Na het ontbijt passeren we om 09.00 de eerste sluis. De lucht is helderblauw, 
onbewolkt en een lichte bries geeft wat koelte. Alweer een prachtig landschap, grote 
boerderijen, een enkel groot landhuis, loofbossen met grote oude beuken, eiken en 
esdoorns. Overal langs de oever fluitekruid, lupine koekoeksbloemen en lissen. Het 
programma verloopt traag en de beloofde lunchstop past er niet meer in. Rond 14.00 
komen we bij de fameuze “Bergsluizen” Een trap van 8 naar het Roxenmeer. Het 
verval per sluis is ongeveer 3 m. Dus zakten we in een uur ongeveer 25 meter. Op het 
meer begint de zon zich te verstoppen en komt er wat wind, helaas weer recht van 
voren. Rond 17.00 komen we in Norsholm aan. Nu valt er wat te regelen, door de 
vertraging halen we Stockholm niet op tijd. Heleen moet dus van hier met de trein naar 
Stockholm en Peter Brenda en Jan moeten hierheen komen. 
Dat wordt allemaal geregeld dus tijd voor een wandeling, een diner met heerlijk verse 
aardbeien. Om 23.45 tevreden in de slaapzak. 
 
3 juni Norsholm (Vanaf hier is het verslag van Peter) 
Om 8 u. de eerste beweging aan boord, de lucht is grijs. Na het ontbijt pakt Heleen 
haar tas en maakt een lunchpakket. Rond 10.00 zetten we Heleen op de bus en weer 
terug aan boord verhalen we om te bunkeren. We maken schoon schip, doen nog wat 
boodschappen en downloaden weerberichten bij Kapetan Bille. Bille is de uitbater van 
het locale restaurant en levert tevens diesel. 
Door de terugreis van Heleen naar Nederland was er vanaf dinsdag 3 juni dringend 
behoefte aan nieuw talent. 
Dat talent liet zich invliegen naar Stockholm en dacht aldaar in een gespreid bedje te 
komen. Bert had er echter voor gezorgd dat het iets anders liep. Zijn recente emails 
duidden er al op dat Stockholm (door diverse vertragingen in het Göta kanaal) niet op 
tijd zou worden gehaald. Of de nieuwe crew zich maar naar Norsholm wilde begeven.  
Op het vliegveld in Stockholm bleek het al een aardige toer voor de nieuwe crewleden 
om elkaar te ontmoeten. Peter & Brenda (die zich als enige vrouw voor de laatste 
stretch had laten selecteren op basis van dan nog niet bekende kwaliteiten…) zaten in 
het eerste (KLM)vliegtuig, Jan (SAS) kwam 45 minuten later aan.        
    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Een stuk Stockholms waterkant Het neusje van de Wasa 



 

       

                       
Model van de Wasa in werkelijke kleuren 

Is Frithiof geen schattig en charmant stoombootje 
 
 
In de uitgestrektheid van de terminals bleek het (ondanks gedetailleerde 
persoonsbeschrijvingen) een kansloze zoektocht om elkaar te vinden; ook de vele 
telefoontjes bleken geen uitkomst te bieden. Uiteindelijk werd besloten op goed geluk 
de airport express naar Stockholm te nemen. Dankzij Jan’s overtuigende optreden wist 
hij een treinbestuurster te bewegen de reeds gesloten deuren van de trein deuren 
weer te openen en zo kon de nieuwe crew afreizen en kennismaken.    
Het vervolg van de reis was nog een aardige onderneming: met de snelle airport 
express naar Stockholm Centrum, daar overstappen op de sneltrein naar Norrköping, 
aldaar bakken regen trotseren op perrons zonder overkapping en overstappen op de 
boemeltrein naar Kimstad, aldaar nieuwe regen het hoofd bieden en overstappen op 
een bus zodat op omstreeks 18.00 in Norsholm werd aangekomen. De volledige crew 
bestaande uit Bert en Jan Wolter wachtte ons op. 



 

Na de welkomstborrel Norsholm aan boord werd in het aanpalende restaurant Kapten 
Billes van een zeer uitgebalanceerd diner genoten. De eigenaar zelf, geheel in 
kapiteinspak, lichtte de gerechten toe. Bille is een voormalig hofmeester op de grote 
vaart en kookt zelf, zeer verdienstelijk. Na het diner rap naar kooi.  
 
4 - 5 juni Naar Stockholm 
Na uitgezwaaid te zijn door de Kapten werd de volgende ochtend het Göta kanaal 
traject vervolgd. De eerste brug draaide om 09.00 en de andere bruggen en sluizen 
(zo'n 10 die dag) werden over het algemeen snel bediend. Niet lang na Söderköping 
(Zuidmarkt) werd open water bereikt: aanvankelijk nog een langgerekte baai, 
vervolgens veel eilanden en uiteindelijk open zee. Gelet op de (verwachte) 
windrichting en de wens om donderdag nog op een redelijke tijd in Stockholm aan te 
komen werd besloten de route te nemen die deels binnendoor loopt en noordelijk naar 
Södertälje leidt, vanwaar Stockholm vanuit het westen zou worden aangevaren. Enige 
discussie ontstaat als Bert aangeeft dat hij de nacht wil doorvaren. Toch wordt aldus 
besloten. 
Een eerste planning voorzag in aankomst bij de brug van Södertälje om ca. 08.00 
donderdagochtend, zodat de opening van 09.00 zou worden gehaald. Iedere 2 uur 
daarna zou deze openen. 
De avond bracht steeds slechter zicht, mist, later regen; gezien de vele eilandjes en 
ondieptes werd de betrouwbaarheid van Navionics’ digitale kaarten zwaar beproefd. 
Ondanks een totale afwezigheid van scheepvaart toch de radar bij. 
De nacht werd voor een groot deel kruisend op zee afgelegd met wisselende 
windkracht (altijd onder de B 3) en regen en (on)redelijke golfslag waar de gemiddelde 
snelheid onder leed. Ook in het “boudoir en de voorhut werd de prijs daarvoor betaald. 
Het was er beperkt fijn toeven. Om 3.45 uur een prachtige zonsopkomst. Uiteindelijk 
kwamen we kort na 11.00 in de buurt van de Södertälje brug. Later dan gepland dus, 
er bleek ook nog een sluis voor te liggen die pas om 12.15 draaide. (geen coördinatie 
tussen brug en sluis) De brug dus om 13.00.  
Langs heuvels met steeds meer (weekend) huizen werd Stockholm benaderd. Om 
16.00 voeren we, met inmiddels prachtig weer, majestueus de stad binnen. De eerste 
vaste bruggen in het centrum waren van voldoende hoogte; de brug bij de beoogde 
sluisdoorlaat was dat niet en kon ook niet bewegen (zoals op de kaarten 
gesuggereerd). Op zoek naar een mogelijkheid om aan de andere kant van de stad te 
komen werd een rondje voor het stadhuis gedraaid. Met dit prachtige weer was 
Stockholm een plaatje! 
Uiteindelijk via een parallel kanaal een beweegbare brug gevonden; na nog wat 
bruggen en een sluis kregen we het eiland Djurgården in beeld. Aangeland in de Vasa 
jachthaven lagen we eerste rang. Een kleine teleurstelling was het dat geen van de 
bemanningsleden de Tivoli-achtige achtbanen en val-attracties op het terrein naast 
ons uit wilde (durfde?) proberen. Met een spaghetti maaltijd aan boord werd de avond 
afgerond waarna nog een avondwandeling werd gemaakt.  
 
6 juni Stockholm  
In de ochtend splitst de crew zich op: een deel met de openbare ferry naar Gamla 
Stan, aangrenzend aan de oude stad, op zoek naar ontbrekende nautische kaarten die 
wij nodig zouden hebben voor Zweden, de Àland eilanden en Tallin. 



 

Het andere deel van de crew te voet richting Koninklijk Paleis; de binnenplaats werd 
gezamenlijk bezocht. Veel volk op de been gezien het feit dat deze dag de nationale 
feestdag werd gevierd. Het prachtige geluid van de militaire kapel aangehoord, een 
wandeling door de oude stad gemaakt en midden in Gamla Stan, tegenover het Nobel 
Museum, van koffie met gebak van lunchachtige proporties genoten. Ook daar 
trommelmuziek, van een Noors orkest. Tijdens de koffie werd m.n. Peter hevig geraakt 
door flatsen vogelpoep. Een goed voorteken!?  

 
De Pommern, een van de laatste viermastbarken    

                        Met zwaar weer zijn er wel 5 man nodig aan het roer. 
 

 
Ook dit is zeilen, de man die aan het dekhuis hangt poogt manmoedig  

droog en aan boord te blijven. 



 

Later zou Brenda aan de beurt zijn tijdens de rondrit van de Koninklijke familie. 
Het middagprogramma voorzag in bezoek van het uitermate interessante Vasa 
museum (direct naast de jachthaven) waarna om iets na 6'en de Koninklijke rijtour 
werd aanschouwd die op zeer korte afstand van de haven langskwam. Een 
schitterende optocht, palfreniers te paard met witte blauwe uniformen en witte pluimen 
op de pet, een zwart/gouden calèche met de koning, de koningin en hun zoontje, 
lakeien en heel veel paarden. Toevallig bleken we voor de deur van het Abba museum 
te staan. Niet bezocht, wel de “koppenfoto” gemaakt.  
Naar de haven en om 19.00 trossen los voor een voorschot op de vrij lange trip naar 
de Àland eilanden. Lang gevaren tussen de schitterende scheren en na zo'n 15 mijl 
om iets na 22.00 rustige ankerplaats gevonden nabij het eilandje Ålon. Het was even 
puzzelen, de zeebodem was er bezaaid met elektriciteitskabels. 
 
7 juni Naar Marihamn 
Zaterdagochtend om 05.00 gestart. Even rees de verdenking dat het anker een 
elektriciteitskabel zou meenemen maar die bleef toch netjes op zijn plaats. De eerste 6 
uur nog steeds tussen de eilanden door, daarna de Botnische Golf over naar de Àland 
eilanden. Prachtig zonnig weer en goede overwegend ZO wind waardoor de oversteek 
zeilend met vaak 6+ kn kon worden afgelegd. Onderweg zeer regelmatig ferries 
tegengekomen; er is een drukke vaart op de Àlands. Land in zicht om 15.00, aankomst 
Mariehamn 16.30. Prima haven met zeer goede faciliteiten. Indonesische avond aan 
boord. De eilanden behoren weliswaar tot Finland, doch hebben een eigen vlag, 
parlement en andere zaken die hun relatieve onafhankelijkheid moeten waarborgen.  
 
8 juni Naar Labbskär 
Zondag bezoek aan de Pommern, een vrachtzeilschip uit begin 20e eeuw. Bert raakt 
reeds de avond (en nacht?) ervoor opgewonden bij het vooruitzicht dit schip te 
bezoeken. Dat gebeurt dan ook (bijna) stipt om 10 uur lokale tijd (+1 tov Zweden). Na 
zeer instructief bezoek (over boord geslagen opvarenden werden direct opgegeven; de 
kapitein sliep alleen, at alleen en dronk alleen; waar vind je dat nog?), koffie aan 
(eigen) boord, werden de trossen losgegooid omstreeks het middaguur. ZO/O koers 
bracht ons grotendeels zeilend met een W wind voor de nacht op een zeer rustieke 
ankerplaats tussen Skarpskär en Labbskär. De dinghy was intussen gereed gemaakt 
zodat na het diner een mooie wandeling over het eiland kon worden gemaakt. 
Sfeervolle, verstilde wolkenluchten maakten ons trigger happy met de camera’s...... 
maar op de daarop volgende muggenoverval hadden we niet gerekend; wellicht mede 
veroorzaakt door een korte regenbui tijdens het diner, werden we tot aan boord 
achtervolgd. 
 
9 juni Naar Snäckö 
Om ca. 07.30 het anker gelicht en verder oostwaarts met een flauw windje op de kop. 
Tussen de eindeloze hoeveelheid eilanden was het vnl. motoren. Om ca. 10.00 zagen 
we achter ons een snelle motorboot naderen. De wijze van benadering deed ons al 
vermoeden dat we met een officiële missie te maken hadden. Niet veel later bleek dat 
de Finse Coast Guard aan boord wilde komen. Herinneringen aan en vrees voor in 
beslag te nemen alcoholische voorraden bleken ongegrond. Maar we keken ervan op 
toen bleek dat het om een alcohol controle ging.  



 

De kapitein moest blazen....., op dit uur van de dag! Gelukkig had Bert kort daarvoor 
zijn tanden gepoetst. Desalniettemin was de opluchting groot toen bleek dat de uitslag 
positief (of negatief?) was. In ieder geval mochten we door. De aftocht van de official 
verliep minder glad toen hij bij het disembarkeren achter de zeereling bleef haken en 
vallend op zijn schip belandde.  
Om al te veel omvaren te voorkomen koos Bert voor een shortcut die ons in uncharted 
wateren met hier en daar net onder water gelegen rotsen bracht. De enige vastigheid 
op de kaarten waren de elektriciteitskabels; door die te volgen kwamen we 
ongeschonden door dat gebied. 
Om ca. 18.00 laten we het anker zakken nabij Snäckö (baai Fagerholm) en gaan met 
de dinghy naar de kant en maken een wandeling over rotsen en de vele verschillende 
mossen. Een poging om met de zelfontspanner een groepsfoto in de dinghy te maken 
mislukt jammerlijk doordat Bert, die de zelfontspanner in werking zet, niet binnen de 
beschikbare 10 seconden in het bootje kan stappen, uitglijdt en naast het bootje in het 
water schuift. Een gratis broekwassing die volgens sommigen toch aanstaande zou 
moeten zijn. 
 

                    
Het ruime dek van de Pommern  en de kapiteinshut. 



 

               

 
Even de tanden op elkaar Peter, 

Jan Wolter doet het rustiger en wetenschappelijker. 



 

 
              Zou dit de algemene mening vertegenwoordigen?                   

 Muren en torens van Tallin de Russisch orthodoxe kerk    
    Je kunt heerlijk eten in Tallin 

     
10 juni Naar Hankö. 
Om ca 07.15 gestart voor de tocht naar Hankö. Goede wind ONO bij tijd en wijle een 
hoge B 4. Aankomst in nette haven dicht bij stadje ca 17.30. Een deel van de 
bemanning wordt in gereedheid gebracht om onmiddellijk de stad in te gaan en 
inkopen te doen. M.n. de alcoholische inkopen blijken kantje boord te lukken, direct en 
na het afrekenen gaat de deur op slot. Met deze aankoop wordt de goede sfeer voor 
de korte termijn weer veiliggesteld. Na diner aan boord wordt een avondwandeling 
gemaakt, langs een strand en langs de vele prachtige houten huizen uit goede tijden. 
Aan het eind van de wandeling wordt, in het bos, met zicht op de zee, op het terras 
van een café, koffie met een Iers accent gedronken. Verdeeld over 2 tafels raken we in 
zeer geanimeerd gesprek met lokalen, over Finland, Rusland, werkeloosheid en 
andere zaken.  



 

Aan het einde van de avond wordt op het achterdek, gebaseerd op gefragmenteerde 
weerberichten, besloten de oversteek naar Tallinn een dag te vervroegen. Dat 
betekent reeds de volgende dag. 
 
11 juni Naar Tallinn 
Daar het tijd werd voor een wasbeurt en de douches pas vanaf 08.00 konden worden 
gebruikt wordt niet al te vroeg, om 08.45, het zeil gezet richting Tallinn. 
Wind voorzien: ZZW. Gelet op de te lopen koers van ca. 110 gr een goede 
windrichting. Afstand ca. 60 NM. 
Prima tocht met zon, de juiste wind en snelheid van vaak 6+ kn. Aankomst Tallinn ca. 
21.00, afgemeerd in Noblessneri Valukoda, een haventje van een vroegere 
scheepswerf die nog voor een heel klein deel in gebruik is en waar in de Russische 
tijden onderzeeboten werden gebouwd en nu de controleplatforms voor visfarms. Er 
zijn vrij nieuwe doch zeer bescheiden faciliteiten, een restaurant (Café Noble) en zeer 
vriendelijk personeel. 
 
12 juni Tallinn 
We bezoeken Tallinn: met de taxi naar de stad. Helaas wordt deze dag ontsierd door 
uitgesproken slecht weer: Continue regenval noopt ons enkele paraplu’s aan te 
schaffen. Daaronder scharrelen we door de stad. Na Tourist Information bezoeken wij 
het Museum of Occupations waar de historie van overheersing, bevrijding en 
uiteindelijk weer onafhankelijkheid op indringende wijze wordt weergegeven. In 1916 
kwam Estland ond Russisch bewind, in 1939 onder Duite en in 1944 weer onder 
Russisch. De Russen importeerden ook hier veel russen om in de fabrieken te werken. 
Dat baart ook hier zorgen. Men aarzelt duidelijk om er over te praten. De Russen 
waren geen lieverdjes, na 1944 werd zelfs het niet gehoorzamen aan de Duitse 
bezetters in WO2 door de Russische bezetter bestraft vanwege insubordinatie.  
Daarna bezoeken wij de Russisch Orthodoxe kerk, vervolgens worstelen we ons door 
regen en de vele stegen en straatjes naar het centrale plein (Vanalinn) alwaar wij de 
lunch gebruiken. 
Daarna rap per taxi naar het Lennusadam Seaplane Harbour Museum. Voornaamste 
reden om nog voor sluitingstijd dit museum te kunnen bezoeken is dat de "marketing 
manager" van de haven in vertrouwen aan Bert had mede gedeeld dat hier de grootste 
collectie watervliegtuigen ter wereld is ondergebracht. Teleurstelling laat zich raden 
toen bleek dat er 1 nagebouwd vliegtuig in de touwen aan het plafond hing en verder 
bestond uit een ratjetoe aan (zeil)bootjes, militaire werktuigen en andere snuisterijen. 
De oude (Engelse?) onderzeeboot die bezocht kon worden maakte het bezoek voor de 
meesten toch nog interessant. Onder het motto “onderscheid moet er zijn” bleek dat de 
enige privacy van de bemanningsleden van de onderzeeër bestond uit miniscule 
hangbedjes, terwijl de commandant achter een gordijn een heuse zithoek met antieke 
kasten had. Jan Wolter en Bert brengen nog een uur in een taxi met een slechts 
Russisch sprekende chauffeur door op zoek naar gas. Uiteindelijk worden we bij een 
vulstation gebracht, dat geeft hoop. Helaas, Noorse toestand, het nippeltje met het 
goede schroefdraad is niet aanwezig. Onverrichterzake naar Kaatje. De is avond aan 
boord doorgebracht met een “pannenkoeken contest”. De heren bakten en 
presenteerden de meest delicieuze pannenkoeken en Brenda, als enige jurylid, mocht 
daar haar oordeel over geven. Nadat vele pannenkoeken zijn gepresenteerd en 



 

geconsumeerd rolt Jan als winnaar uit de bus met Peter als runner up. In de 
achterhoede eindigen Jan Wolter en, helaas als laatste, Bert. Uiterlijk, ingrediënten, 
smaak en andere niet gedefinieerde factoren spelen bij de beoordeling een rol. 
Iedereen is het erover eens dat de jury boven elke verdenking van partijdigheid heeft 
gestaan. 

                 
                   Zou dit enthousiasme bij hebben gedragen aan de overwinning? 
          Strandhotel in Hanko, een beetje vergane glorie. 
 



 

      

 
Bovenste foto Het orgel in het (witte) kerkje in Ekenas 
 Onderste foto Brenda en Jan voor de “kringloopwinkel” 

 
13 juni Naar Ekenas 
Vertrek om 07.15. Doel: een Finse haven, bij voorkeur westelijk van Helsinki, waar het 
WK voetbaltreffen Nederland tegen Spanje kan worden gevolgd. Verwachte weer: 
bewolkt, lichte regen, wind WNW ruimend naar N. 
De wind blijkt ons iets meer gezind dan verwacht; we kunnen zowaar iets W ten 
Noorden zeilen, richting een van de potentiële aanlandingsplaatsen, zoals Porkkala. 
Bij nader inzien vreest Bert dat dat ons te veel onder de rook van Helsinki zal brengen 
zodat hij “voorstelt” bij nadering van de Finse kust over stag te gaan en een min of 



 

meer westelijke koers te varen. Dit brengt ons uiteindelijk in Ekenäs (niet ver van onze 
laatst aangedane Finse haven Hankö). 
Bert voelt de druk van de bemanning om om stipt 22.00 (21.00 NL tijd) in een nog 
onbekend café voor een TV te zitten die dè voetbalwedstrijd uitzendt.  
De motor wordt in de aanloop naar de haven bijgezet. Enigszins verkleumd en nat 
komen we om ca. 21.30 in Ekenäs aan en meren af. Brenda heeft er voor gezorgd dat 
het diner van Estse zalmforel onmiddellijk kan worden opgediend. Jan begeeft zich 
direct daarna aan de wal en scant het dorp op openbare gelegenheden met TV. Kort 
daarna kan hij de overigen telefonisch naar Motel Marine loodsen. Op T minus 1 
stormen we deze de lobby van het nette motel binnen en vinden een TV ruimte met 
draaiende TV:, de manager heeft de juiste zender weten te vinden, de wedstrijd begint.  
Na aanvankelijke bezorgdheid kunnen, nadat van Persie op geniale wijze de 
gelijkmaker scoorde, de Oranje petten/shawls etc op/omgezet. Nodeloos verslag te 
doen, anders dan te melden dat zelfs Jan Wolter en Bert, die zich tot nu zeer 
afstandelijk ten aanzien van het voetbalgebeuren hadden opgesteld, kennelijk 
spontaan meededen aan de rondedansjes bij de diverse hoogtepunten! 
Een zeer afwisselende dag die prachtig werd afgesloten. 
 
14 juni  
In de ochtend Ekenäs verder verkent. Helaas is het karakteristieke restaurant op de 
pier nog dicht. Daarom aan het haventje in restaurant Albatros koffie gedronken; ook 
hier zitten, bij zo’n 12 graden C, zoals op zoveel plekken, de lokalen overwegend 
buiten op het terras in vrij zomerse kleding.  We vragen naar gas en worden verwezen 
naar een benzinestation. Daar is wel gas maar niet van “camping”. Stadsverkenning 
brengt ons naar de markt, een vrij ongezellige winkelstraat, supermarkt, maar ook naar 
mooie oude houten huisjes met daarin een aantal winkeltjes die naast “Chinese 
prullaria” wel zeer oude artikelen van “de boerderij” aanbieden en een prachtig wit (van 
binnen) kerkje. 
Eind van de ochtend wordt koers gezet richting Helsinki: door vrij smalle doorgangen 
tussen de vele eilanden en soms het vasteland. Het landschap en de veelal zeer 
karakteristieke (tweede) huizen blijven boeien. 
Om ca. 19.00 wordt aangeland bij een kleine, drukbezette, haven. Aan een van de 
pieren is nog plaats. Hulpvaardige buren helpen ons tussen de andere boten af te 
meren. Een mooi plekje met niet veel faciliteiten maar middenin de natuur. Het niet 
veel faciliteiten slaat op een toilet op een kwartier gaans en die voor de heren nog 
acceptabel was, mits met een wasknijper op de neus, Brenda was er niet heen te 
bewegen en verkoos de vrije natuur. (denken we). 
Borrel, diner aan boord en wandelingetjes. 
 
15 juni Naar Helsinki 
Niet al te laat weg voor de laatste ca. 15 mijl. 2 keer verkeerd gevaren: eenmaal op de 
schreden terug moeten keren vanwege te geringe diepte verderop, eenmaal kunnen 
corrigeren. 
Onderweg een zeilwedstrijdveld geïnspecteerd door er kort voor de start doorheen te 
varen; alle Finnen leken amused bij het zien van een Hollander.… 
Helsinki kwam dichterbij en via een smalle doorgang tussen de eilanden Vallisaari en 
Kustaanmiekka konden wij opstomen naar de baai die grenst aan de markt van 



 

Helsinki. We besloten uit te zien naar dè jachtclub van Helsinki, de NJK: Nylandska 
Jaktklubben, opgericht in 1861 door Tsaar Alexander de Tweede en gelegen op het 
eiland Valkosaari, middenin die baai. De officiële taal die binnen de club wordt gebruikt 
is Zweeds. 
De havenmeester begroette ons al vanaf het water en wees ons een steiger toe. 
Om ca. 14.00 meren we af en kunnen we de situatie goed in ogenschouw nemen. 
Locatie en uitzicht zijn fantastisch. Om de stad in te gaan is er ieder halfuur een pontje. 
De middag werd een rondwandeling gemaakt door de stad: de markt aan de haven, 
Tourist Information voor transport e.d., de zeer gezellige parkachtige promenade, 
langs het Ateneum Museum, naar de Helsinki Cathedral (Hallituskatu), de haven met 
oude schepen en andere bezienswaardigheden. 
Daar het NJK restaurant op zondag gesloten bleek en enkele andere bezochte 
restaurants in de stad niet aan de (hoge) eisen voldeden, besloot het crew committee 
unaniem dat het afscheidsdiner voor Bert een onverwachte verrassing zou worden: 
een spetterende maaltijd aan boord van witte bonen in tomatensaus, gelardeerd met 
knakworsten en een rookworst. Zo werd dit diner toch nog een van de hoogtepunten 
van de reis en konden Bert en Jan tussen de bedrijven door blijven sleutelen aan de 
zwaar verstopte WC afvoer van een meter of 3.  
 
16 juni Helsinki en reis naar huis. 
Deze dag zouden 4 van de 5 bemanningleden vertrekken, Bert bleef tot de 18

e
 om het 

schip aan Diederieke over te dragen.  
Peter & Brenda vertrokken als eersten met het pontje van 09.00. Groot was hun 
vreugde toen ze kort na thuiskomst hoorden dat na dagen noeste arbeid eerder die 
dag de WC afvoer weer geschikt was gemaakt voor zijn normale functie. Een 
rondedans op het voordek was het gevolg, zo werd gemeld. 
Einde van een fantastische reis waarin ieder zijn aandeel heeft gehad en waarbij veel 
plezier is geweest. Verdere toelichting is niet nodig. 
Eén uitzondering dient m.i. vermeldt: Jan Wolter die, weliswaar in die posities 
gemanoeuvreerd door de kapitein, een schier onmogelijke combinatie van functies 
heeft uitgeoefend; naast bootsman (o.m. verantwoordelijk voor het gereedmaken van 
landvasten en stootkussens, alsmede het hijsen van courtesy flags) was hij tevens 
machinist en bottelier, in die laatste functie had hij de verantwoordelijkheid het ieder 
tijdens de borrel naar de zin te maken. Ook diende hij misbruik te voorkomen.  
De ingetogenheid en het vakmanschap die hij daarbij toonde sieren hem. 
Op 17 juni kwam Diederieke met Maal, haar eerste bemanningslid aan boord en 
volgden er lange verhalen tijdens een copieus diner op de jachtclub.  
Op 18 juni vertrok ook Bert richting huis. 



 

       
            Een torentje in Ljungskile en het clubhuis van de NJK 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brenda, topkok en onvermurwbaar jurylid en Heleen, Bootsman, sailmaster, onder de 
gage en kombuisprinses. 


