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Dit boek is een reisverslag van mijn zeiltocht vanuit Nederland langs de Noorse west-

kust naar Tromsø waarbij de Lofoten een belangrijk reisdoel vormen. Met mijn schip, 

de Sirius, ben ik 84 dagen onderweg en leg in totaal 5260 km af. De Sirius is een 40 

voet aluminium Koopmans. Ik deel deze tocht met verschillende opstappers, waar-

onder mijn echtgenote Jana. Dit verhaal heb ik tijdens mijn reis op een internet blog 

geschreven. In iets aangepaste vorm heb ik het verhaal omgezet in boekvorm.  

U kunt desgewenst contact met mij opnemen door een email te sturen aan:       

maarten@ingenhousz.nl 
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VOORAF 

Ik verlang er naar hier weer terug te komen, naar Reine, een stadje op de Lofoten. 

Afgelopen zomer was ik hier met Ben Hoekendijk op zijn zeilboot Shalom IV. Hij was 

teruggekeerd van Spitsbergen. Ik nam het vliegtuig naar Tromsø en stapte daar aan 

boord. Zoals in zijn boek “Vader en zoon naar Spitsbergen” staat beschreven voeren 

wij vandaar samen terug naar Nederland. 

 

Ik ben de hele winter al druk bezig met voorbereidingen voor de tocht. Mijn zeilschip 

“Sirius”, een 40 voet aluminium Koopmans, lag voor mijn huis in Muiden. Klussen zijn 

er altijd vele. Behalve noodzakelijk onderhoud bedacht ik nuttige aanpassingen voor 

lange oversteken, voor zwaar weer, voor veiligheid.  

Het is de bedoeling rond 22 mei te vertrekken, en ergens eind augustusweer thuis te 

komen. Mijn lief Jana geeft les en is dus aan de schoolvakanties gebonden. Zij komt 

in juli over. Alleen zeilen kan wel, maar ik vind het leuker en veiliger met iemand 

samen te zeilen. Dus moest ik een aantal opstappers kiezen en vragen of die wel mee 

wilden. Dat wilden ze gelukkig. 



- 10 - 

 

Zo gaat Zwier met mij mee van Muiden naar Bergen. Daar neem Wim het over tot 

Bodø. Zijn zwager Jan komt dan aan boord tot Tromsø (plm 70 graden N). Met Jana 

zak ik via de Lofoten af naar Bergen. Het laatste deel komt Fons aan boord. Afhanke-

lijk van het weer kiezen we dan een route naar huis. Ik hoop op goed weer voor een 

tocht via de Shetlands, Orkneys, Schotse en Engelse oostkust. 

Nu staat het schip op de kant en doe ik het onderwater schip, Helaas ging de wind-

meter stuk, het is nog niet duidelijk waar het probleem zit. Hopelijk los ik dat komen-

de week op. 

Nog twee weken de tijd voor de laatste voorbereidingen. Het lijkt veel tijd, maar nog 

twee repetities, de generale, en dan het concert waar ik in het Requiem in C van 

Cherubini zing. En was dat nu maar alles … Afin, het zal allemaal wel lukken: je moet 

gewoon GAAN, anders vertrek je nooit. 

 

19 MEI (VLAK VOOR VERTREK VANUIT MUIDEN) 

We hebben besloten dat we vertrekken op donderdag de 21e. Jana vaart mee tot 

Makkum. Zo wordt het afscheid van mijn liefje nog even uitgesteld en hebben we 

een heel kleine vakantie samen. Zwier zal daarna aan boord komen. 

De afgelopen dagen waren druk. Het schip zit in een verse laag antifouling, de romp 

zit spiegelend in de was, er is een nieuwe draad door de mast getrokken en er draait 

een nieuw molentje boven in de mast om windsnelheid en -richting aan te geven. 

Wim de tuiger van De Vries in Lemmer is er met een maat vier uur mee aan het 

zwoegen geweest om het voor elkaar te krijgen. Nu ligt de boot nog even voor het 

huis in Muiden en wordt het ene kratje na het andere kratje met  spullen aan boord 

gebracht. Ook is er een stapel kaarten van zo’n 20 cm aan boord gebracht. En dan te 

bedenken dat ik de kaarten ook elektronisch aan boord heb ik een computertje van 

amper twee pakjes sigaretten groot. Verder de pilots van de Noorse kust, van de 

Shetlands, de Orkneys, Engeland, Denemarken en de Duitse Bocht. Verwonderd kijk 

ik of de waterlijn van de antifouling wel hoog genoeg op de romp is geschilderd.  

Met Toonkunst Bussum (koor & orkest) hebben we het afgelopen kwartaal keihard 

gewerkt aan van het Requiem van Cherubini. Afgelopen zaterdag was de concertuit-

voering, en het ging gelukkig heel goed en het publiek was zeer tevreden. Al meteen 
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kreeg ik de nieuwe muziek mee voor het najaar, “dan kan ik het op de boot vast in-

studeren”. Zo ook van mijn andere koortje, want in oktober moeten we dat repertoi-

re uit het hoofd kennen. Nu ja, dat is van later zorg, eerst maar die boot in orde en 

dan vertrekken. Nog wat mailtjes, telefoontjes, administratie, bergen papier van mijn 

bureau wegwerken … haal ik donderdag eigenlijk wel? En dan de haven 

www.jachthavenmuiden.nl waarvoor ik de website nog aan de praat moest zien te 

krijgen met de bijbehorende email, het is nog net allemaal voor elkaar gekomen. Ja, 

en ook nog even langs de dokter en het ziekenhuis voor een bloedonderzoek. De 

dokter had een hele reeks testjes laten uitvoeren, maar gelukkig bleek  alles in orde. 

 

Wat zal het heerlijk zijn straks uit te varen en op een trage deining van de Noordzee 

tot rust te komen. 
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MUIDEN – BERGEN 

 

21 – 22 MEI (MUIDEN – ENKHUIZEN - MAKKUM) 

Op hemelvaartsdag vertrek ik met Jana. Tegen de sluiswachter van de Groote Zee-

sluis te Muiden zeg ik “tot in de pruimentijd”. Ik zie haar hard denken “wanneer is 

dat?” Ondanks de weinige wind zet ik alleen het grote voorzeil, de kluiver. Al spoedig 

blijkt dat een goede beslissing want eenmaal op open water staat er een stevige 

bakstag bries die ons in sneltreinvaart naar Enkhuizen brengt. Het is prachtig weer en 

vele schepen zijn uitgevaren, het is dus goed opletten.  In de Buyshaven kan ik via het 

draadloze netwerk  de laatste gribfiles downloaden op de laptop. Ik wil weten hoe de 

windverwachting voor de komende dagen zich ontwikkeld voor het traject naar 

Noorwegen. Halen we het net wel of net niet voor een zware depressie via Neder-

land naar het noorden raast met windkracht 8 of meer? Wat is verstandig? Ik bel 

Zwier om te zeggen dat we mogelijk direct vanuit Makkum non-stop doorvaren, dan 

wel in Esbjerg (Denemarken) een tussenstop maken. 

De volgende morgen is het andermaal prachtig weer en windstil, maar ’s middags 

vliegen we voltuig naar Makkum.  Onderweg wordt ik opgebeld door Nick uit Brussel: 

misschien kom ik vanavond langs. Jana en ik hebben net een heerlijke, nog door haar 

gekookte, maaltijd op als de telefoon overgaat. Nick is met zijn vrouw, twee dochters 

en een zoon, 300 km komen rijden om ons uit te zwaaien. Ik ben er stil en ontroerd 

van. De hele familie zit weldra in de kuip en er wordt honderd uit geklets, want we 

hadden elkaar lang niet gezien. Nog tot laat kletsen we bij de Italiaan verder, waarna 

zij terug naar huis gaan en ik nodig moet slapen om fit te zijn voor de grote reis. 

Zwier klimt ’s morgens reeds voor zevenen aan boord en dat betekend tevens het 

afscheid van Jana. Zij rijdt de auto terug naar huis. We zullen elkaar pas in juli weer 

zien in Tromsø. 
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Jana zwaait on suit in Makkum. 

 

23 – 25 MEI (MAKKUM – FARSUND, DE GROTE OVERSTEEK) 

De laatste weerinformatie wijst uit dat het slechte weer pas op komt zetten als we al 

aan de overkant zijn, mits we zaterdag meteen ‘s ochtens vertrekken. In de loop van 

dinsdag zal een depressie via Nederland in een halve dag bij Noorwegen en Dene-

marken zitten en daar storm veroorzaken. 

Vanwege het tij vertrekken Zwier en ik om acht uur vanuit Makkum naar de sluizen 

van Kornwerderzand. Precies met het laatste stukje opkomend tij varen we naar 

Harlingen. De Waddenzee is spiegelglad. Je ziet prachtig de stroomrafelingen en 

schuimstrepen waar waterstromen elkaar ontmoeten. De zon schijnt fel, witte wol-

ken brengen contrast in de blauwe hemel. Het water brengt dit tot leven in een 

steeds veranderende spiegeling. 
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Harlingen dreigde indertijd door verzanding van de haventoegang zijn positie als 

belangrijke havenstad te verliezen. Ze legden daarom een dam onder water aan om 

de vaargeul daar achter niet dicht te laten slibben. Deze zgn. Pollendam bleef ook na 

de bouw van de Afsluitdijk nodig. In deze smalle vaargeul is het oppassen voor de 

snelle veerboten en de vele charter- en vrachtschepen. Hier krijgen we de ebstroom 

mee. De wind begint wat aan te trekken, we hijsen de zeilen en de motor kan uit. 

Wat een heerlijke stilte en rust, alleen het bruisen van wind en water. We passeren 

het eiland Griend, de Richel, een plaat waar vaak zeehonden te zien zijn. De eb-

stroom heeft ons nu flink te pakken, met 9 knopen (17 km/u) spoelen we het zeegat 

uit dat ligt tussen Vlieland en Terschelling. Met een grote boog varen we om de Wes-

tergronden. Het is er ondiep waardoor de golven hoog en steil worden. Eenmaal op 

zee wordt de zee rustig en zetten we koers recht op Farsund, zo’n 300 nautische 

mijlen, of wel  50 uur varen, verder. 

Na een windstille periode komt er precies de goede wind om de Sirius met zes, soms 

zeven knopen aan de wind te laten zeilen. De wind ruimt, de boot komt rechter op te 

varen. We maken een warme maaltijd van rode biet met appel, gekookte aardappe-

len en worst. Het smaakt ons best. Nu begint het wachtlopen. Zwier tot 1 uur ‘s 

nachts, ik daarna tot de ochtend. De nacht is donker, de zee zwart maar “licht”. Klei-

ne lichtgevende plantjes zorgen voor vele lichtpuntjes in de zee. Achter het schip zie 

je een smalle zoglijn die hierdoor herder is verlicht. De ochtend kondigt zich aan met 
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een heldere zonsopgang. Het beloofd weer een mooie dag te worden. We ontbijten 

met boterhammen en koffie. Ik ga slapen en Zwier houdt de wacht. We lunchen met 

gebakken eieren. De wind trekt aan en krimpt waardoor we hoog aan de wind moe-

ten varen. Ik steek een rif in het grootzeil, de boot ligt nu op een oor. Koken is lastig 

als de boot heel schuin ligt. We drinken een biertje, eten rauwe wortelen en borrel-

worstjes , boterhammen met Waldorfsalade, dat smaakt ons goed. Die hele nacht 

blijft er goede wind staan. We merken dat het niet echt meer donker wordt, van de 

noorderhemel  blijft licht komen.  Die nacht komen er wolken en wordt het flink 

koud. De zee is 11 graden, zo ook de wind. Het blijft wel droog, maar af en toe 

sproeit het buiswater over het dek. Onder de buiskap zit je gelukkig droog en uit de 

wind. De stuurautomaat doet de hele tocht wonderwel zijn best en stuurt het schip 

feilloos recht op ons doel af. Er zijn weinig schepen, toch ligt er af en toe een op 

ramkoers. De AIS informatie op de boordcomputer geeft exact aan op welke afstand 

je elkaar passeert over hoeveel minuten.  Ook de radar verklikker is een grote hulp. 

Komt er een schip binnen 5 mijl afstand, dan geeft die een alarm af.  Tijdens de kou-

de nachten kan ik daarom binnen zitten en een klein kwartier wat dommelen of le-

zen. Dan tuur ik de horizon af of er niet toch ergens een schip zit, en zoek ik de be-

haaglijke binnenwarmte weer op. We passeren een aantal vissersboten. In hun 

stuurhutten zie ik niemand staan, ze werken , het schip vaart. Altijd oppassen dus 

met die lui. De ochtend is het bewolkt en koud. We hebben dan nog maar 30 mijl te 

gaan. Plotseling verdwijnen de wolken, komt er een stralende zon in een geheel 

blauwe hemel. Plotseling zien we vaag aan de horizon de bergen van Noorwegen. Nu 

wordt het opletten om tussen de juiste eilandjes en onderwaterrotsen binnen te 

lopen. Dan zien we plotseling twee dolfijnen, zwart van kleur, maar ze zwemmen er 

weer snel vandoor. 

Farsund is prachtig gelegen tussen de bergen. Het is een paar mijl spannend tussen 

de rotsen door varen. De haven is er prima voor elkaar en gratis. Om drie uur leggen 

we aan. We hebben 55 uur gevaren vanaf Makkum, niet slecht voor 325 zeemijlen. 

We maken een wandeling door het dorp, maar op maandagmiddag is het uitgestor-

ven. Bij de Chinees eten we heerlijk, hoe kan het ook anders, zalm. 



- 16 - 

 

 

 

27 MEI (FARSUND, WACHTEN OP BETER WEER) 

De depressie die over Nederland trok gaf een dag later harde wind in Noorwegen. De 

wind wordt door de bergen van het vasteland omgebogen en samengeperst langs de 

zuidkust tussen Noorwegen en Denemarken. Dit gebied vormt dan ook een van de 

gevaarlijke Noorse zeegebieden. Twee jaar geleden voer ik hier met windkracht acht 

en stonden er vier meter hoge golven. Dat was tijdens de Driehoek Noordzee. Bij een 

aantal schepen ging er toen heel wat kapot, en de reddingboot moest in actie ko-

men. Genoeg reden dus om op rustig weer te wachten in Farsund. Het is prachtig 

gelegen te midden van vele fjorden en bossen. Als ’s nachts de storm over trekt voe-

len we het schip schuin geblazen worden. Overdag komen er donkere wolken langs, 

maar de regen valt mee. We maken een wandeling door het stadje, aardig, maar na 

een uur heb je het wel gezien. Daarom maak ik een wandeling over de beboste heu-

vels met mooie vergezichten over de fjorden. Ik kom langs een klein dorp en denk 

wat wonen die mensen daar mooi, wat een ruimte, wat een rust, heerlijke natuur.   
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In het stadje bezoeken we de 

pizza- annex ijsjeswinkel, het VVV 

kantoortje, de bibliotheek en de 

COOP en laten we ons uitgebreid 

voorlichten in de winkel voor vis 

artikelen.  

Zwier laat zich verleiden tot de 

aanschaf van divers hengelge-

reedschap in de stellige overtui-

ging dat de vis zal bijten.  
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Heel anders is het met Maarten gesteld. Van de bevolking hebben we gehoord dat 

hier de kindertjes niet door de ooievaar worden gebracht, maar gevonden kunnen 

worden bij de steen boven op de berg. Maarten is vertederd en neemt een babytje 

op de arm. 

 

 

29 MEI (FARSUND – SKUDENESHAVN) 

We hebben de wekker op vijf uur staan. De zon schijnt helder, het is nog koud. Na de 

koffie vertrekken we meteen want we zullen een lange oversteek gaan maken. Het is 

windstil, het water spiegelglad. We glijden door het water, tussen de rotsen door 

volgens door ons zorgvuldig uitgezette route. We zien een enkel visbootje een ons 

onbekende route insteken. Op zee staat er nog wat deining van de vorige dag. Er was 

ZW3-4 voorspeld, maar die blijft uit. We varen op de motor. Het grootzeil staat bij 

voor het geval er toch nog een zuchtje wind komt. Het wordt warm die dag. De wei-

nige wind die er komt is steeds pal tegen. We varen dicht onder de kust. Hier zijn nog 

geen eilanden.  
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We passeren de lage landengte van Lista met de vuurtoren die de gevaarlijke kaap 

markeert. Daarna trekt de kust zich scherp terug. In de verte ligt de fjord waaraan 

het dorpje Flekkefjord ligt. Wegens de handelscontacten is er een Hollandse invloed. 

De naam komt waarschijnlijk van  “vlek” (kleine plaats).  Hollenderbyen dateert uit de 

17e eeuw. Holanders haalden in deze streek hout en natuursteen.  

Pas in de buurt van Stavanger (na 80 mijl), trekt het vaste land zich terug en vaar je 

langs vele eilanden. Er passeren ons talrijke schepen. Stavanger is kennelijk een be-

langrijk scheepvaartcentrum.  

De zon gaat om half elf onder en met het late licht varen we even later de schilder-

achtige haven van Skudeneshavn binnen. We zien de silhouetten van stijlvolle houten 

huizen langs de haven. We vinden er een plekje en maken in de schemer nog een 

wandeling door dit prachtige vissersdorp alvorens in slaap te vallen na deze lange 

oversteek van 93 mijl. 
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30 - 31 MEI (SKUDENESHAVN – HAUGESUND) 

Het is weer een prachtige dag, zonnecreme- en kortebroekenweer. Nu dringt het 

echt tot ons door in welk een prachtig vissersplaatsje we ’s nachts zijn aangekomen.  

 

Aan kronkelige straatjes langs de haven en tegen de heuvel op staan blinkend wit 

geschilderde houten huizen. Er is nog steeds een levendige havenactiviteit met 

scheepswerf, vissersboten en veerboten. Het is op toeristen ingesteld, maar wij zijn 

er ruim voor het seizoen. Er zijn gezellige winkeltjes. We bekijken uitvoerig het 

scheepswinkeltje met heel ander assortiment dan we gewend zijn. Zwier ontdekt 

petten met geestige opschriften en een all-weather zeilpak. Ik ontdek een prachtige 

plaat met afbeeldingen van vele zeevissen met de namen in de meeste Europese 

talen (helaas vergeten mee te nemen … ).  
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Een oude bakkerswinkel is omgebouwd tot klein restaurantje waar heerlijk ijs, flens-

jes met jam en vruchtensappen. 
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Eigenlijk had ik hier nog wel een paar dagen willen blijven om het eiland verder te 

verkennen. Er is veel bos, heuvelig, maar niet hoog, mooie wandelwegen en prachti-

ge uitzichten naar vele eilanden. Over twee dagen zal de wind heel hard pal uit het 

noorden gaan waaien, dan zal het moeilijk worden  verder te komen. Daarom gaan 

we ’s middags weer verder naar het 20 mijl verder gelegen Haugesund. Ook nu al 

staat er een noordelijke wind en varen we op de motor door een steeds smaller wor-

dende zee-engte tussen twee eilanden. Aan het eind daarvan ligt de grote stad Hau-

gesund. We varen langs een aluminium fabriek, zien offshore en andere haven activi-

teiten. Dan zien we de stadskade en hoge boogbruggen. We meren aan deze kade af, 

midden in de stad.  

 

In de late middagzon is het er een vrolijke drukte van mensen. He is Pinksterweek-

end, iedereen is vrij en uitgelaten. De terrasjes zitten stampvol, er wordt bier ge-

dronken en gegeten. Op de motorboten langs de kade zijn de mensen bij elkaar aan 

boord gegaan en drinken het ene na het andere blik onder begeleiding van harde 

muziek vanuit de luidsprekers. Dat gaat zo door tot middernacht. 
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De volgende ochtend heerst er een serene 

rust in de stad, de feestgangers zijn nog in 

diepe slaap. De brandweerwagen staat klaar 

de buurt weer schoon te spuiten, her en der 

ligger bierblikken op straat, in de boten zie 

je kledingstukken, schoenen, glazen en fles-

sen. In het park worden de vlaggen gehesen. 

Het is het begin van de Pinksterzondag. 

Helder schijnt de zon aan een strakblauwe 

lucht.  

In Noorwegen zie je heel veel beelden, ook 

hier. De vader van Marilyn Monroo komt 

waarschijnlijk uit Haugesund, reden voor de 

stad haar te eren met een standbeeldje.  
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31 MEI (HAUGESUND – KVITURSPOLLEN BIJ BERGEN) 

Terug op de boot maak ik die snel vaarklaar, ontbijten komt later wel. We varen de 

haven uit en komen op een ogenschijnlijk vlakke zee. We varen tussen diverse kliffen 

waar met elke golf witte schuimkragen ontstaan. We passeren groepen met heel 

kleine bootjes waarop soms wel 6 mensen aan het vissen zijn. Langzaam geraken we 

tussen vele eilanden. Fascinerend is het uitzicht op de sneeuwbergen in de verte. We 

komen langs een enorm booreiland dat door sleepboten wordt kennelijk verplaatst, 

maar dat gaat zo langzaam dat je het niet ziet. Even verderop zien we een enorme 

hijskraan van zwaar formaat. Hier worden delen van voor booreilanden gemaakt en 

in elkaar gezet.  

     

  

Er is wind gekomen, veel zelfs, maar in de smalle fjorden staat die pal tegen. We 

hebben eerder maar een klein stuk kunnen zeilen, maar nu staat de motor hard aan. 

Het laatste stuk naar de Zeilvereniging van Bergen met de naam Kviturspollen is lastig 

te vinden. De elektronische kaart is een grote hulp, de route staat er in en op de 

stuurstand kunnen we de koers en afstand tot elk routepunt direct zien. Via een 

smalle doorgang bereiken we het beschutte haventje. Het doet ouderwets aan. In 
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Nederland zijn de havens veelal zo profi uitgevoerd dat het ouderwetse gedoe hier 

gezellig aan doet. Er liggen prachtige houten scherenkruisers, een soort draak, maar 

iets groter. De lage zon kleurt alles goudgeel. Het vliegveld Flesland vlakbij is als NA-

TO luchthaven neergezet maar heeft nu een voornamelijk civiele taak. Zware heli’s 

t.b.v. de offshore horen we met een zwaar geluid aanvliegen. Zwier zal vanaf hier 

terugreizen en Wim zal hier pas 8 juni aankomen. Er zal veel tijd zijn om het een en 

ander te ondernemen.  

Er zal de komende week een harde pal noordelijke wind staan, geen goed weer om 

noord te gaan. Ik hoop dat het de  volgende week geschikter weer zal worden. Al-

hoewel Bergen bekend staat als de plek met de meeste regen in Noorwegen, zal het 

de komende dagen maar een dag echt regenen, de andere dagen is het weer mooi 

maar koud. 
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BERGEN EN OMGEVING 

1 – 4 JUNI (BERGEN) 

Bergen is een stad  met ruim 200.000,was reeds in de middeleeuwen een belangrijke 

(meest noordelijke) Hanze-stad. Het was het handelscentrum van Noorwegen en had 

nauwe banden met Duitsland, Engeland en Schotland. Omdat men in hout bouwde 

zijn vele mooie gebouwen uit het verleden door brand verloren gegaan. Toch staan 

er aan de haven nog vele mooie oude gebouwen. Het moderne centrum van de stad 

heeft bepaald een zekere grandeur.  Verder zijn er vele musea. De stad is zeker de 

moeite waard dus om er heen te gaan.  

Een vriendelijke heer van de Bergense Jachtclub gaf ons  een lift naar net centrum 

van Bergen, zo’n 15 km verderop. Via het centraal gelegen park, waar veel mensen 

bij 14 graden liggen te zonnen, komen we al gauw bij de haven waar een levendige 

vismarkt is die vooral wordt gedreven door Italianen. De vele soorten vis zijn om van 

te watertanden.  

   

Even verder loop je over de bekende Bryggen waaraan de oorspronkelijke houten 

koopmanshuizen staan. Het is er erg druk met mensen uit vele landen gezien hun 
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uiterlijk en de talen die ze spreken. De mensen blijken van de cruiseschepen te ko-

men die hier dagelijks binnenkomen.  

    

Wat verder naar zee zien we  sleepboten en andersoortige vaartuigen voor de off-

shore. Een stoer fort met bewaakt de ingang van de haven, al doet het sinds 2002 

geen dienst meer als zodanig. Ernaast ligt een prachtige driemaster de “Statsraad 

Lehmkuhl”.  
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Het openbaar vervoer is goed geregeld, bus 525 brengt ons tot voor de jachthaven 

terug.  

Twee dagen later ga ik weer naar Bergen om nog wat meer van de stad te zien. Het 

loopt anders dan ik me had voorgenomen. In de haven van Bergen zie ik een mooie 

aluminium Koopmans met een Duitse vlag er op maar met de scheepsnaam “Jan van 

Gent”. Ik spreek de schipper aan, die blijkt Duitser te zijn, maar spreekt uitstekend 

Nederlands. Hij zegt op het punt te staan naar de haven van de Bergense Jachtclub te 

vertrekken. Waarom zeil je niet mee? Ja, dat is een goed idee! Het is een mooie tocht 

met harde valwinden, stralende zon, onder de grote hangbrug door, en op een 

prachtig schip. Zomers zeilt hij met zijn Thaise vrouw en ’s winters wonen ze in Thai-

land. Zo kan je dus ook leven. Het worden meteen goede vrienden en wij zullen dan 

ook een aantal dagen met elkaar optrekken.  

De volgende dag besteed ik de tijd aan wat reparaties aan het schip en de rest van de 

tijd wordt gevuld met het sociale leven op de jachthaven. Het is gezellig en je steekt 

er altijd een hoop van op.  

5 – 7 JUNI (STORA KALSØY) 

Vrijdag, Zwiers vertrekdag, wil ik de paar dagen, voordat Wim arriveert, gebruiken 

om met de boot de buurt te verkennen. Daarbij komt dat de Bergense Zeilvereniging 

het weekend 300 boten verwacht voor een evenement. Mij werd daarom vriendelijk 

verzocht de haven voor het weekend te verlaten. Bij de haven om de hoek, van Hjel-

lestad, ga ik tanken. De diesel blijkt hier groen te zijn, wel accijns, maar minder dan 

voor auto’s en goedkoper dan in Nederland. Bij het tanken spreek ik een heer aan die 

net met zijn zeilbootje aan komt varen en vraag hem of hij leuke anker en haven-

plaatsen weet. Hij wijst me er vele. Ik kies Stora Kalsöy, een mooi eiland met vrij 

uitzicht over de Noordelijke Noordzee en met wandelmogelijkheden. Nog voor ik 

losgemaakt heb zie ik de “Jan van Gent” van Gerhard en Chutima aan komen varen. 

Ik help ze aanmeren en vertel wat ik ga doen. Dat vinden zij ook een goed idee. Op 

weg naar het eiland probeer ik vis te vangen, maar ik heb geen geluk. Als Gerhard 

wat later aankomt, blijken zij 6 prachtige vissen te hebben gevangen. Twee avonden 

word ik voor de maaltijd uitgenodigd en twee maal eet ik verrukkelijk op z’n Thais 

bereide vis. De tweede keer de vis weer totaal anders bereid. Ergens in onze schepen 

hadden we ook nog wat wijn en die smaakte er goed bij. 
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Op Stora Kalsöy maak ik prachtige wandelingen dwars door de bush en over de top-

pen van de heuvels, door struikgewas en door zompige hoogveen. Prachtige uitzich-

ten over de eindeloze zee, de eilanden, en ver weg de sneeuwbergen. Plots zie ik 

tussen de zeilboten een onderzeeër binnenvaren.
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De dag voordat Wim landt gebruik ik om me voor te bereiden op de verdere tocht. Ik 

werk de stapel kaarten door, berg de oude op en haal nieuwe te voorschijn. Het 

navigatie programma blijkt in eens niet te functioneren. Het kost me zeker een uur 

met wanhoopspogingen het zaakje weer aan de praat te krijgen, maar uiteindelijk 

doet alles het weer.  

Grappig, Noren trekken zich meestal niets van je aan op straat, maar vandaag maak 

ik een wandeling, klim een heuvel op en zie daar een paar schapen. Ik roep beh… en 

in mum van tijd heb ik een hele horden schapen om me heen die me allemaal staan 

aan te staren. Toch, eenmaal weer op mijn schip, komt de Noor van het tanken me 

voor een glas wijn op zijn schip uitnodigen. Het is een gezellige avond geworden bij 

het echtpaar van 78 en 79 jaar.  
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VAN BERGEN, ÅLESUND, RØRVIK, BODØ 

8 – 9 JUNI (BERGEN – FEDJE - ÅLESUND) 

Stora Kalsöy is een mooi eiland, maar nu moet ik het verlaten. Ik heb de boot opge-

ruimd en uitgeveegd, wat vers eten in de grote supermarkt aan de haven gekocht, en 

maak los. Het is prachtig weer, een soepel zuidenwindje stuwt de boot voort. Ik zeil 

tussen vele eilanden door terug naar de haven van de Bergense Zeilvereniging waar 

ik Wim ’s middags op zal komen halen. Zo vlak bij Bergen zie je de prachtigste huizen 

op de heuvels en aan het water. Vaak zijn deze huizen alleen met eigen boot bereik-

baar, geen wonder dat zo veel Noren snelle motorboten hebben en geen zeilboten. 

De onderzeeër houdt weer trouw de wacht voor de ingang van deze fjord, ik begin 

het gewoon te vinden. Bij Kviturspollen aangekomen wordt ik hartelijk verwelkomd 

door de havenmeester van de vereniging. Ik duik meteen het clubhuis in en ga op 

mijn vertrouwde plekje zitten om de weblog snel bij te werken, gribfiles te downloa-

den, emails binnen te halen en te beantwoorden, rekeningen te betalen per internet, 

Skype telefoons te doen. Hoe kan een mens nog leven zonder netbook (mini laptop) 

en wifi internet? 

Ik ben amper klaar en zie Wim met een enorme plunjebaal en rugzak naar de haven 

afdalen. Het weer en de wind is goed, dus vertel ik Wim, als hij amper zijn spullen 

aan boord heeft gehesen, dat we meteen vertrekken en die avond nog een tochtje 

van 40 zeemijl zullen maken naar Fedje. “Dan maak je meteen mee hoe bijzonder de 

lange avonden zijn met het lage licht en de zon die pas om 11 uur onder gaat”. We 

volgen de grote scheepvaartroute van Bergen naar de open zee. Met de vele bochten 

is het lastig te bepalen welke koers je moet houden om niet in het vaarwater van de 

zeeschepen te komen. We zien grote delen van booreilanden die hier gebouwd wor-

den langs de oevers. Als we het eiland Fedje genaderd zijn, zien we de zon heel lang-

zaam onder gaan. 
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We varen door tot de andere kant van het eiland waar zich tussen de rotsen de in-

gang naar een soort binnenmeer bevindt. Het is een prachtige beschutte haven, 

maar geeft wel een wat verwaarloosde indruk. Ook hier vaar je tussen de huizen 

door om een plekje ergens aan een kade te vinden.  

De volgende morgen zien we wolkenslierten die duiden op weersverandering. Wim 

had eigenlijk een paar dagen eerder moeten komen, dan hadden we ver noordwaarts 

kunnen zeilen met een warme zuiden wind. Ik weet dat we vlak bij de kern van het 

lage drukgebied zitten. Nu kan de wind van alle kanten komen. Weldra zal de wind 

hard vanuit het noorden gaan waaien. Tot in de middag zeilen we pal voor de wind 

met grootzeil en tegenovergesteld geboomde kluiver. Er komen buien, de wind daar-

uit laat ons met 7 knopen voortglijden. Langzaam worden de golven onrustiger, en 

komt er dwars daarop de lange deining van de oceaan. Helaas, tegen het einde van 

de middag zakt de wind weg en blijft de deining. De motor gaat aan. We varen buiten 

de buitenste eilanden en kliffen. We passeren Utvaer, een 45 meter hoge vuurtoren 

die een zwerm kliffen en onderwater rotsen markeert. We zien een hoge bult in de 

verte opdoemen, een klein eiland, maar wel 480 meter hoog. Het is Alden, bekend 

als mooie uitzichtberg, de wandeling naar de top is me aangeraden. Landinwaarts 
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hangen veel wolken, maar af en toe is er een doorzicht op de sneeuwbergen die hier 

tot 2000 meter reiken. 

Ik wil een eenvoudige warme maaltijd klaarmaken en wordt misleid door de prachti-

ge opdruk van een groot blik kipsaté, saus en rijst. De pindasaus en enig kippevlees 

zit er wel in, maar de rijst natuurlijk niet. Snel kook ik rijst er bij en met wat radijzen 

hebben we toch een “goede” zeilers maaltijd. Het is twaalf uur ’s nachts en dan zie ik 

in de verte de imposante rotsen van de beruchte kaap “Statt”. Dit is de meest weste-

lijke punt van Noorwegen met ondieptes voor de kust. De zeestromen wringen zich 

hieromheen evenals de noorden- en zuidenwinden die hier in snelheid toenemen. 

Grote steile golven kunnen het gevolg zijn. Wij hebben hier gelukkig niets te vrezen: 

het is windstil geworden en de zee is vlak. 

 

Aan de andere kant van de kaap trek de bewolking dicht, van een enkele bui wordt 

het een grijze regenlucht. Ik zit binnen en steek af en toe mijn neus naar buiten om te 

kijken of er een visser in de buurt is waar ik voor moet uitwijken. De grote schepen 

zie ik wel op de computer met al hun gegevens (AIS) en voor de grote vissersschepen 

wordt ik gewaarschuwd door de radar verklikker. Wim doet aan de lijn, maar ik neem 

’s nachts af en toe een boterham, stroopwafel, wat nootjes, chocola en/of cola, kof-

fie. In de vroege ochtend neemt Wim de wacht over. Ik kan gaan slapen. De route 
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staat in de computer en wordt op de stuurstand weergegeven. Wim was machinist 

op de grote vaart, geen stuurman, maar zo vertrouw ik hem de navigatie best toe. 

Navigatielessen komen later nog wel.  

 

Ik wordt wakker als we vlak bij Ålesund zijn. Dat is een stad die in 1904 geheel is 

afgebrand. Met steun van de Kaiser Wilhem II is het stadje in Jugendstil herbouwd. 

Het ligt op drie eilanden in een prachtige baai, een trekpleister voor vele cruise sche-

pen. We meren af aan de kade midden in de stad. Inderdaad, je waant je in een Duit-

se stad als Darmstad of Stuttgart, maar dan aan zee.  
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11  - 15 JUNI (ÅLESUND – RØRVIK) 

 

In Ålesund hebben we veel regen. Af en toe is het even droog, dan maken we een 

wandeling. Er zijn rond de stad een aantal heuvels waarvandaan je een mooi uitzicht 

hebt over de stad, de baai en vele eilanden. Tussen de wolken door zie je af en toe de 

sneeuw op de berghellingen van het vaste land.  

Ik vind het leuk om tussen de Jugendstil huizen te lopen, maar vind zo veel huizen 

van dezelfde stijl meer het karakter hebben van een Vinex wijk. In hun stijl zijn de 

huizen steeds weer anders, het is vrij uniek zo’n stad die in een paar jaar tijd is her-

bouwd in dezelfde stijl. 

Tot mijn geluk vind ik een zo’n gezellige scheepswinkel en zie daar die mooie platen 

van de zoutwatervissen en hun benamingen in Nederlands, Noors en nog wat talen. 

Die hangt nu in de badkamer van de boot.  

Om ons heen liggen een aantal zeilschepen die ook allemaal naar het verre noorden 

gaan. Een stel Nederlanders met een heel groot zeilschip (Puffin), een mooie Spark-

man & Stephen 40 voeter (de ontwerpers van de Swan), een Noorse OVNI 39 voet, 

een Belgische Snanner 39, zij willen allemaal naar Tromsø en de Lofoten.  
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Op zaterdag zal de wind naar het westen draaien, vol optimisme vertrekken we dan. 

We steken een baai over, zeilen halve wind met een knoop of 6 a 7 achter eilanden 

langs. Die hebben hoge bergen met fraaie hellingen met heide, jenever- en bosbes-

sen, gras, af en toe een bos en verspreid liggende huizen. De witte wolken staan 

helder in een blauwe lucht en geven de lichtgroene zee vele lichtschakeringen. Voor-

bij het eiland Hitra lijkt het een open zee, maar vele hele kleine eilanden en rotsen 

boven of onderwater maken dat je op moet passen waar je vaart. Ik heb op de com-

puterkaart de route uitgeplot, de stuurautomaat kan die volgen. Vaak is dat een 

grote hulp omdat je de rotsen waar je om heen moet, niet ziet, en je ten onrechte 

denkt dat je een stuk af kan snijden. Het wordt een nacht met heel weinig wind.  

 

De volgende middag blijkt de wind toch weer noord, en trekt langzamer zeker aan. 

De voorspelling is NW5, het wordt echter N7, dus pal tegen. De golven wakkeren aan 

en gecombineerd met de oceaandeining worden ze 2 a 3 meter hoog. Wim kruipt 

naar binnen en gaat op de bank liggen, het rustigste plekje van de boot. Ook op de 

grote vaart had Wim als machinist wel eens last van zeeziekte, en nu dus weer. Wim 

had de hoop op deze tocht veel van het zeezeilers leven mee te maken, en hij vindt 

dat dit er ook bij hoort. Eigenlijk is Wim dus heel tevreden alle verschillende omstan-

digheden mee te maken.  
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’s Nachts rond 12 uur bereiken we Rørvik, een middelgrote plaats op een eiland. Er is 

een beschutte haven met clubhuis, en winkels vlakbij.  

Na deze woeste tocht blijven twee dagen op het eiland om bij te slapen en te wande-

len. Ik zit natuurlijk regelmatig achter mijn laptopje voor de emails, gribfiles en dit 

verslag. De wind blijft een paar dagen noord maar zal ons vanaf woensdag een tijdje 

gunstig gezind zijn. Ik maak plannen om eerst naar Vega en donderdag door te varen 

naar de Holandsfjorden. Ik vind dat wij als Hollanders die fjord niet mogen missen. 

Op deze fjord komt Europa’s een na grootste gletsjer uit, vanaf de boot kan je er 

heen wandelen. We zijn dus erg benieuwd. Vandaar ben je snel in Bodø waar Jan 

komende dinsdag aan zal komen. 

17 JUNI (RØRVIK – HJARTØ) 

We zijn tijdig opgestaan want we gaan weer een flink eind varen. Het regent als we 

willen vertrekken, het waait ook flink. We wachten even tot de wind wat afzwakt om 

van de kade los te komen. Een spring naar de wal, de motor in z’n achteruit, de voor-

steven wijkt van de wal, dan snel de spring los en de motor in z’n vooruit. Zo varen 

we tussen de andere schepen uit van de wal af. Het waren de laatste bui en de laat-

ste windvlaag. We zien grijze bergen in loodgrijze wolken. Langzaam begint het op te 

klaren, maar het blijft windstil. We varen op de motor met de stuurautomaat die de 

weg weet. Het is heerlijk in de zon en fijn om een boek te lezen. 
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We zien een eiland met een baken dat net op een onderzeeër met een periscoop 

lijkt.  

 

De zee wordt vlak en de lucht is helder. Mooi is het uitzicht op de wolken en de ber-

gen die in de zee spiegelen. 
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’s Avonds begint de noordenwind weer aan te wakkeren. We moeten er pal tegenin, 

maar ik wil door naar een klein eilandje (Hjartö) met een smalle doorgang naar een 

binnenmeer. Om er te komen moet je eerst tussen eilandjes en onderwaterrotsen  je 

weg vinden, maar een aantal bakens geeft je voldoende oriënteringsmogelijkheden. 

Het blijkt inderdaad een prachtig beschutte ankerplaats. Om half twaalf ’s nacht gaan 

we voor anker. De zon is net achter een berg verdwenen waardoor prachtige scha-

duw silhouetten ontstaan. Aan de andere kant zien we bergen van 1000 meter hoog 

die samen een wand van zo’n 10 km vormen. De lage zon geeft ze een rode gloed. 
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18 – 19 JUNI (HJARTØ – RENGA) 

De volgende ochtend slapen we uit en ontbijten op ons gemak: de noordenwind 

blaast nog hard, maar zal mogelijk gaan ruimen. Inderdaad staat ’s middags de wind 

ZO en denk ik dat we voor de wind op de kluiver kunnen zeilen. Zo gaat het echter 

niet. Het ene moment hebben we windkracht 4 en even later staat er door valwinden 

windkracht 8 en dan nog uit verschillende richtingen. Juist als ik denk dat het verder 

wel mee zal vallen komt er plotseling een valwind van minstens windkracht 9. De 

boot gaat op één oor, water spuit door het gangboord. Voor de boot en Wim ben ik 

niet bang, maar wel voor het zeil. Ik zet nu alleen de kleine fok, maar omdat het af en 

toe haast niet waait moet de motor bij en dat blijft zo de rest van de dag. De vormen 

van de bergen worden steeds grilliger en steiler. Ik moet denken aan die tekeningen 

van de Zwarte Bergen van Martin Toonder uit de heer Bommel stipverhalen. Hier 

reizen echter de steile wanden direct uit zee op. 

 

In de verte zien we de bergen met echte gletsjers. Het maakt deel uit van een glet-

sjergebied van 370 km² met de naam Svartisen (= zwart ijs). 
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We passeren een eilandje waarop ik 

een soort zonnewijzer zie staan. 

Plots dringt het tot me door dat het 

een open wereldbol is met de ev

naar en de poolcirkel

punt waar we de poolcirkel over 

gaan. Ik roep Wim uit de kajuit te 

komen opdat we samen bewust dit 

belangrijke moment mee kunnen 

maken. Het is 18 juni 19:00 uur, 

bijna de langste dag, de zon zal dus 

voorlopig niet meer ondergaan. 

Toch aardig van die Noren om je zo 

op dit fenomeen attent te maken.

 

We passeren een eilandje waarop ik 

een soort zonnewijzer zie staan. 

Plots dringt het tot me door dat het 

een open wereldbol is met de eve-

naar en de poolcirkels. Dit is dus het 

punt waar we de poolcirkel over 

gaan. Ik roep Wim uit de kajuit te 

komen opdat we samen bewust dit 

belangrijke moment mee kunnen 

maken. Het is 18 juni 19:00 uur, 

bijna de langste dag, de zon zal dus 

voorlopig niet meer ondergaan. 

dig van die Noren om je zo 

op dit fenomeen attent te maken. 
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We komen langs het eiland Renga en daar had ik een prachtige ankerplek op de kaart 

gezien. Weer een binnenmeer, nu groter en aan een eiland met flinke heuvels. Het is 

een idyllisch plekje en er blijkt zelfs een klein steigertje te zijn. Ik heb bedenkingen, 

maar Wim ziet toch een manier om er veilig aan te leggen met behulp van ons anker. 

We kunnen dan aan wal zonder het bijbootje te hoeven oppompen. We lopen 

meteen de wal op. Wim heeft reuze pech: hij verstapt zich en heeft een verzwikte 

enkel, naar blijkt als ik weer terug ben. Ik beklim een heuvel om mooi uitzicht te 

hebben over de baai. In eens zie ik een zeearend vlak voor mijn neus wegvliegen. Ik 

ben zo verbouwereerd om dit enorme beest te zien wegvliegen, dat ik vergeet mijn 

camera te pakken. In een prachtige glijvlucht zie ik hem snel tot een stipje worden 

ver boven zee. Als ik van Wim zijn ongeluk verneem, pak ik meteen de arnica sportgel 

om zijn enkel daarmee in te wrijven. Koud zeewater zal verder de zwelling moeten 

beperken. Als extra medicijn voor Wim trek ik een goede fles wijn open.   

 

Als we ’s ochtends wakker worden besluiten we een extra dag op deze prachtige plek 

te blijven. Het is mooi weer en harde noorden wind. Ik klim naar een van de hoge 

heuvels van het eiland. Halverwege zie ik weer mijn zeearend, nu boven de top rond-
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jes draaien om hoogte te winnen, met zijn vleugels vastgezet. Wat een imposant 

gezicht. Ik loop door dicht struikgewas en hoor plots een enorm gefladder en een 

soort fazantengeluid. Het is een korhoen die opvliegt met veel misbaar. Op de top 

aangekomen ontplooit zich een fenomenaal uitzicht over baaien, ontelbare eilanden 

en prachtige bergen. Door hoge heide loop ik omlaag naar een pas en vind daar een 

spoor dat me leidt naar de andere kant van het eiland. Die kant blijkt lieflijke hellin-

gen te hebben met sparrenbossen, weilanden, een paar huisjes en wat schapen met 

lammeren. Op de terugtocht wandel ik over een andere pas. Het is warm weer en ik 

heb het heet van het klimmen. Ik ga zitten in mals gras en geniet van het uitzicht. In 

mijn rugzak zitten stroopwafels en een flesje appelsap die ik dan ga aanbreken. In de 

verte zie ik een tweemast zeiljacht, zo’n typisch mooi Engels ontwerp. Ze liggen een 

tijdje stil. Ik vermoed dat ze de pilot zorgvuldig nalezen om te weten te komen hoe je 

onze baai moet binnenvaren: ja, voorzichtig aan stuurboord langs de ondiepte. Ik 

daal snel af en bij onze boot aangekomen, zie ik inderdaad de Engelsen vlak bij ons 

voor anker gaan.  
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20 JUNI (RENGA – HOLANDSFJORD) 

Zaterdagochtend is het water van ons binnenmeertje spiegelglad. Er staat geen 

zuchtje wind en het is lekker warm (14°). Voorzichtig varen we om de ondieptes heen 

en door de smalle ingang komen we op breed binnenwater. De bewolking lost in de 

warme zon snel op. Het warmer wordende binnenland zorgt voor een zeebries. Op 

de kluiver laten we ons voortglijden. We hebben geen haast, de afstand is klein, het 

uitzicht wordt steeds adembenemender.  

 

Enorme gletsjers aangevuld met witte wolken en steile bergen, soms geheimzinnig 

gedeeltelijk aan het oog onttrokken door wolken, komen steeds meer tevoorschijn. 

We varen nu oostwaarts een fjord in die uitkomst op de Holenderfjord, de fjord waar 

de Swartisen gletsjer op uit komt. Er zou een steiger zijn vanwaar je direct op de 

gletsjer kijkt, maar het staat niet op de kaart. In de verte zie ik het mastje van een 

zeilboot. Het blijkt de juiste plek.  
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Er ligt reeds een Belg, en weldra komen er nog een Zwitser (oes Barn = uit Bern) en 

een Zweed bij. We vormen een mooi internationaal gezelschap dat al snel verbroe-

dert. De Zweed Tobias van de Bölja zegt Joris en Margo te kennen en of ik ze de groe-

ten wil doen als ik ze tegen kom (waarschijnlijk in de Lofoten). Arme Wim is aan de 

boot gekluisterd door zijn verzwikte voet, al maakt hij kleine oefentochtjes op de 

kade. Ik popel van ongeduld om de bergen in te trekken. Met rugzak op (waarin 

warm vest, camera, monocle, en de bekende stroopwafels met flesje appelsap) en 

schoenen aan met goed profiel, vertrek ik nog diezelfde middag. De weg is eerst nog 

breed voor de vele toeristen die hier naartoe komen. Dan, waar de rotsen naar bo-

ven beginnen, wordt het een spoor, af en toe met stalen leuningen voor de duizeli-

gen onder ons. Om naar de gletsjer zelf te komen, loop ik nu eens door de bodem 

enorme rotsspleten, dan weer over glanzende platen van graniet met donkerbruine 

roeststrepen door het vele ijzer dat het bevat. Plots sta ik bij het ijs met vele woeste 

spleten en prachtige kleuren van wit tot donkerblauw. Beneden me zie ik het grote 

zoetwatermeer, eens door de eindmorene van de zee afgescheiden. Daarachter zie ik 

de baai met in een hoek heel klein een paar mastjes. Daar ligt de Sirius.  
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Ik klim door over gladde rotsplaten, dan over een gerölhelling en vervolgens in een 

grashelling met mooi bloempjes en een prachtige blik op de woeste gletsjer. 
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Dit is een mooie plek voor een rust en om van de mondvoorraad te genieten. Ik had 

het heet gekregen van deze steile klim, nu kan ik wat afkoelen voor ik aan de afdaling 

begin. Ik zal me dan goed moeten concentreren. De platen geven een goede grip als 

je je voeten er juist op neerzet. Steentjes of natte plekken laten je onmiddellijk uit-

roetsjen. Het is een leuk puzzeltje om de juiste weg te vinden, soms kom je in eens 

voor een steil stuk waar je niet verder kan. Dan maar weer omhoog en een ander 

stuk afdalen. Uiteindelijk kom ik weer keurig op het pad uit, loop langs het koele 

meer en realiseer me dan hoe warmik het heb. Ik zie een mooi grasveld glooiend 

naar het meer afdalen. Er staat een bank. Snel kleed ik me daar uit en loop het ijs-

koude water in. Ik huiver, maar toch geniet ik er van. Ik spoel al het zout van mijn lijf. 

De wind droogt me snel, en voldaan kleed ik me weer aan.  

 

Terug bij de schepen is het gezellig kletsen met de andere schepen. Ook deze keer 

maken we zelf ons avondmaal. We zijn nog geen enkele uit eten gegaan, het eten 

koken is daarom voor ons een dagelijkse routine geworden. We hebben veel eten 

aan boord en in de koeling zit verse groente die daarin weken goed blijft. Om beur-

ten of samen koken we een eenvoudig, doch voedzame maaltijd. 
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We zijn nu nog maar een dag varen(50 zeemijl) van Bodø waar Wim af zal stappen en 

Jan aan boord komt. 
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BODØ – LOFOTEN 

24 JUNI (BODØ – BLIKVAER) 

Wat is Bodø een lelijke stad. De stad is door de Duitsers in de oorlog geheel ver-

woest. Nu is het een werkstad rondom de haven. In de enorme havenkom is een 

grote ongezellige jachthaven. Daarachter in een beschutte hoek, de vissershaven. 

Volgens de pilot moet je daar gaan liggen en dat doen we met een aantal andere 

“trekkers”. Vanwege een grondige verbouwing van de haven en stadskades is er nu 

geen water.  Wel zijn er veel vissers waardoor deze hoek levendig is en waardoor die 

haast iets knus heeft. Jan is gisterenavond gearriveerd,  Wim zal morgen vertrekken.  

Vandaag gaan we met z’n drieën naar het 10 mijl verderop gelegen eiland Briksvær. 

Ik hoorde van een Zwitsers stel over dit eiland. Ze wonen het hele jaar op hun boot 

en kennen de 

buurt hier goed. 

Het blijkt inder-

daad een prachtig 

eilandje met ven-

netjes, weilanden 

vol bloemen, de 

enkele huizen 

mooi in het land-

schap ingepast, 

en met een goed 

aangegeven wan-

delpad.  

     

We zien er een arend (witte kop en witte staartband) die door de meeuwen steeds 

wordt aangevallen en zo verjaagd. Het pad loopt nu eens langs een grillige kustlijn en 

dan weer over de heuveltoppen met prachtige vergezichten op de sneeuwbergen. 

Diepe voren doorkruisen het eiland waardoor de vloed op sommige plaatsen ver het 

eiland binnendringt.  
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Arme Wim moet op de boot blijven, zijn enkel is er niet beter op geworden. Wim is 

gelukkig positief ingesteld en is zeer tevreden met de tocht die hij heeft kunnen 

meemaken, en ach, zo’n voet zal wel weer over gaan. 
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25 JUNI  (BODØ – VÆRØY) 

We staan vroeg op. Na een goed ontbijt persen we Wim’s enorme tas door het voor-

luik van de boot naar buiten. Het ding heeft gelukkig wieltjes en al ratelend zeul ik 

het ding de steile loopbrug op naar de wal. Even later rijdt de taxi voor. Op berg-

schoenen kan Wim een beetje lopen. Ik raad hem nog aan bij de check-in balie op te 

geven dat hij een rolstoel nodig heeft. We maken ons zorgen om hem. 

 Jan en ik vertrekken naar Værøy, een van de laatste eilandjes van de Lofoten. Aan-

vankelijk hebben we een mooie tocht maar allengs wordt het heiiger en het laatste 

stuk komt er mist opzetten. Even hebben we een blik op een deel van het eiland, en 

dan wordt alles grauw om ons heen.  

 

Op de elektronische kaart varen we verder. Er is in geen velden of wegen een schip 

te bekennen, dat was al de hele tocht al zo vanaf Bodø. Vlak voor de eerste rotsen 

rond het eiland krijgen we zicht op het eiland en de baai waar het vissersplaatsje zich 

bevindt. Er wonen 600 mensen op het eiland, alles staat in dienst voor de visserij. Er 

is zelfs een reparatiewerf. De haven is onlangs uitgediept, de oevers bestaan daar-
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door uit grijze steen. Samen met de grijze wolken geeft dit een sombere indruk. We 

zoeken een plekje voor de nacht. De aanlegplaatsen zijn of bezet door visserssche-

pen, of zijn voor ons onbruikbaar. We vinden een paar moorings (ankerboeien), daar 

maken we het schip aan vast. 
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26 JUNI (VÆRØY – REINE) 

De mist is opgetrokken, wolken, blauwe lucht en warme zon vallen ons ten deel. We 

maken een wandeling, eerst over een laagvlakte tussen de bergen, dan omhoog naar 

een pas en vandaar naar een heuveltop van zo’n 500 meter hoogte. Het uitzicht is, 

zoals vaker hier, grandioos. In het noorden zie ik het eilandje Mosken met daarachter 

Lofotodden, de kaap die het min of meer vaste land van de Lofoten in het zuidwesten 

afsluit. Ik bedoel daarmee de met elkaar door bruggen verbonden eilanden. Tussen 

deze kaap en Mosken komen de gevaarlijke maalstromen en draaikolken voor die 

deze plek berucht hebben gemaakt. Nu is de zee vlak en zie je honderden eilandjes 

en rotspunten in zee rond Værøy en Mosken.  

 

Ik zie in het noordoosten de hele Lofoten zich uitstrekken tot aan het vaste land, en 

dan naar het zuiden zie ik de sneeuwbergen tot de Swartisen gletsjer. Naar het zuid-

westen zie ik 30 km verder het laatste bewoonde eiland Röst. De veerboot vaart  juist 

die kant op. Beneden me zie ik de laagvlakte met de haven waar onze boot nu naast 

een vissersboot ligt.  En aan de westkant gaat het direct bijna loodrecht naar bene-



- 54 - 

 

den naar de Atlantische oceaan. Je ziet de ondieptes licht afsteken tegen het donkere 

blauwgroen van de diepe oceaan, soms met witte schuimkragen van de branding. 

 

We dalen snel af en lopen snel door naar onze boot die langs de vissersboot ligt af-

gemeerd. Het is ondertussen laag water geworden. Om op de vissersboot te komen 

klimmen we langs grote autobanden omlaag. Eenmaal op zee staat er een korte 

heftige golfslag en weinig wind. Met een lange slag hopen we naar het noorden te 

kunnen opkruisen. Dichter bij de hoge bergen van de Lofoten gekomen, wordt de 

wind wisselvalliger, komt uit verschillende richtingen, valt af en toe weg om dan met 

een harde vlaag terug te komen. Dan maar op de motor. We varen even later de 

prachtige baai van Reine binnen. Jan kookt een heerlijke Indische maaltijd. ‘s Avonds 

kopen we in het havenwinkeltje wat eten en kunstvisjes met haken. Die middag wa-

ren we weinig succesvol met het kunstvisje dat ik anders voor makreel gebruik, we 

denken dat een kleiner formaat het beter zal doen.   
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27 JUNI (REINE – NUSFJORD) 

Vandaag hebben we twee doelen. Vissen vangen en naar Nusfjord, dat uniek is om-

dat het het oudst bewaarde vissersdorp is van Noorwegen. Het is nu een soort open-

luchtmuseum maar desondanks de moeite waard. We varen met windstil weer heel 

langzaam op de motor. Het “plankje” staat uit. Het werkt zo: je hebt een haspel met 

visdraad, daaraan een rechthoekig plankje met van voren een schuine kant, dan twee 

meter visdraad met daaraan een kunstvisje met haken. Zet 20 a 30 meter lijn uit. Het 

plankje, mits goed te water gelaten, trekt het hele geval diep het water in. Heb je 

beet, dan spartelt de vis, draait het plankje zich om en komt boven drijven. Er is dus 

niets aan: wachten 

tot je het plankje 

ziet bovendrijven. 

Jan is de meest 

ervaren visser van 

ons twee, dus hij 

bedient het plank-

je. Jan vangt als 

eerste een soort 

koolvis. Goed voor 

de lunch, gebakken 

in boter en op 

brood. Als het 

plankje andermaal 

boven komt drij-

ven, zien we dat er 

iets groots aan zit. 

Jan haalt in en wat 

blijkt, er zit een 55 

cm grote wilde 

zalm aan! Jan haalt 

hem vakkundig 

binnen. 
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We vinden dat je alleen dat moet vangen wat je nodig hebt, meer niet. Dit is voor 

twee dagen heerlijke vis en dus genoeg.  

We kunnen nu doorvaren, een smalle fjord in, dan links een heel smalle haven tussen 

steile rotsen. We zien wat kleine bootjes en een kleine vissersboot. Er is ook nog een 

ponton, maar als we er invaren, kunnen we dan wel aanleggen of anders draaien en 

er weer uit? Daarbij, er staat in eens windkracht 6 van over de bergen. Ik waag het er 

op. Eenmaal binnenvalt de wind weg. We kunnen langs het ponton afmeren. We 

liggen nu te midden van oude vissershuisjes en -werkplaatsen. In plaats van vissers 

lopen er alleen hordes toeristen rond.  

 

Achter het dorpje zie je, als een soort amfitheater, steile bergwanden oprijzen met 

her en der sneeuwvelden. We besluiten te gaan wandelen. Er blijken verschillende 

grote meren boven elkaar te liggen.  We lopen er naar toe. We willen kennelijk ver-

der dan de gewone toerist, want voorbij het meer wordt het een steile klim zonder 

pad. Vandaar is het een mooi uitzicht over het volgende meer met de bergtoppen er 

boven en beneden het dal met fjord en de vissershaven. 
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Teruggekomen op de boot maakt Jan de zalm schoon. Ik zie een paar vrouwen ver-

lekkerd naar de zalm kijken. Jan is ineens het foto onderwerp voor de toeristen ge-

worden. Het diner wordt: gebakken zalmmoten, op z’n Spaans gebakken aardappe-

len en gemengde sla. Dit gecomplementeerd met een droge witte wijn.  

 

28 JUNI (NUSFJORD – SVOLVÆR) 

Van het prachtige vissersdorpje Nusfjord varen we naar Henningsvær. Het is windstil, 

zachtjes varen we op de motor.  

De vislijn met het plankje slepen we achter de boot. Natuurlijk hopen we op nog zo’n 

heerlijke zalm, maar we hebben nog de helft over van onze vangst van gisteren voor 

een volgend diner. Het plankje komt boven: een koolvisje. Gebakken in de roombo-

ter en op brood is het een heerlijke lunch.  
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Henningsvær ligt op een aantal eilanden verbonden door dammen en bruggen. Het is 

vanouds een vissersplaats. We varen er half omheen om de veilige ingang tussen de 

eilanden binnen te gaan. We zien een ponton om aan te leggen, maar er wordt ons 

duidelijk gemaakt dat we daar niet aan mogen leggen. Het is somber bewolkt weer, 

het vissersdorp ziet er niet gezellig en niet gastvrij uit. We kijken elkaar aan: zullen 

we maar doorvaren? Om de gasfles bij te laten vullen wilde ik sowieso langs Svolvær, 

laten we er maar meteen heen gaan. We komen langs de fjord waar Agnes en Theo 

wonen die ik vorig jaar had ontmoet toen ik met Ben Hoekendijk door de Lofoten 

zeilde. Ik stuur ze een sms en krijg een sms terug dat ze deze zomer op Spitsbergen 

werken/zeilen. In Svolvær vinden we een plekje aan een ponton midden in de stad. 

Er wordt druk gebouwd, er is veel aan het veranderen in de aanblik van de stad, maar 

het prachtige standbeeld van een vissersvrouw bij de haveningang en de bloemen-

markt aan de haven, vormen een vertrouwd beeld.  
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29 JUNI (SVOLVÆR – STORE MOLLA) 

Jan doet inkopen en ik ga op zoek naar een taxi. Het taxikantoor blijkt dichtbij. Bin-

nen zit een heel stel taxichauffeurs bij elkaar. Ik laat ze de foto van het gasvulstation 

zien en meteen staat er een op die weet waar dat is. Verschillende mensen hadden 

me verteld dat Nederlandse propaangasflessen in Noorwegen niet bijgevuld mo-

gen/kunnen worden. Groot is mijn verbazing als de man van het gasstation gewoon 

zijn koppeling aan mijn gasfles vastschroeft, exact dezelfde linkse draad, geen enkel 

probleem. Bij de kassa krijg ik nog een boekje met de adressen van al hun gasvulsta-

tions door heel Noorwegen.   

Van Svolvær varen we naar deTrolfjord, een smalle fjord met steile rotswanden en 

aan het eind uizicht op gletsjerbergen. Het is de lokale toeristische attractie. Zelfs 

grote cruiseschepen varen er naar binnen. Pas aan het einde kunnen  ze weer keren. 

Wij treffen een rustig moment zonder andere schepen en kunnen rustig genieten van 

de imposante rotswanden met watervallen en de bergen met gletsjers. We zien een 

arend overvliegen. Voordat we de fjord invoeren zagen we ook al een arendpaar. 
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Als we de Trolfjord zijn uitgevaren zien we een groot cruise schip de smalle Trolfjord 

invaren en er na een kwartiertje weer uit varen, het kan dus inderdaad. 

Wij varen naar een prachtige ankerplaats aan de oostkant van eiland Store Molla. Het 

is een inham met een smalle ingang tussen eilandjes en rotsen. In de beschutting van 

deze baai is het water spiegelglad, de rotsen zijn grijs tot rood, het water is vele tin-

ten blauw, het groene gras en de bomen complementeren het kleurenpallet. We zien 

twee huisjes aan het einde van de linker arm, wij varen de rechter in. Wat een rust 

heerst hier. Op sommige plekken is het erg ondiep, we moeten echt goed oppassen. 

We maken vast aan de enige mooring.  
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30 JUNI (STORE MOLLA – LØDINGEN) 

Vandaag varen we door naar Lødingen (ten westen van Narvik). Dat is het laatste 

punt van onze route langs de zuidkust van de Lofoten, want vandaar loopt de meest 

oostelijke doorgang naar het noorden. Op deze route zien we zowel de sneeuwber-

gen van de Lofoten als van het “vaste” land. Eigenlijk is er maar een klein stukje van 

de rondblik zonder sneeuwbergen. Waar vind je zo’n uitzicht behalve hier?  

 

Het haventje heeft slechts een kleine passantensteiger. Als we aangemeerd zijn komt 

er een Noormannenschip naast ons aanleggen.Het is een gezin met vier kinderen. De 

ra wordt naar benedengevierd, het zeil wordt naar achteren gespannen. Er ontstaat 

een soort tent: de slaapplaats voor de kinderen. Op het achterschip is een opbouw, 

hier is de hut voor het ouderpaar. Van de 11 graden buitentemperatuur lijken ze 

geen last te hebben.  Zou het 800 jaar geleden ook zo zijn gegaan? 
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LOFOTEN - TROMSØ 

1 JULI (LØDINGEN – ENGENES) 

Het weer is omgeslagen. Vandaag hebben we de wind mee. De kluiver is voldoende 

om ons  met 6 knoop noordwaarts te brengen.  

 

Als we bij een smal gedeelte van de zuid-noord doorgang komen, zwakt de wind af. 

Dat is een goed moment om te proberen een visje te vangen. We zetten het plankje 

uit. De doorgang wordt zo smal dat we in een stroomversnelling terecht komen. Jan 

is plotseling in staat van grote opwinding, een enorme vis heeft toegehapt, terwijl we 

maar een heel klein lokvisje hadden uitgezet. Als Jan de vis vlak bij het schip heeft 

ingehaald, maar nog niet uit het water, breekt de lijn. Er gaat een grote schok door 

ons heen. Zo’n prachtvis met onze haak er vandoor! We besluiten het vistuig aan te 

passen. We hebben een nieuwe haspel  en we hebben zwaardere vislijn. Ik maak een 

nieuw plankje en maak daaraan de zware vislijn en de nieuwe haspel. Voor de nacht 

(die heb je hier dus niet) heb ik een paar alternatieven uitgekozen, twee ankerplaat-
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sen en een haventje. Het weer is ondertussen weinig aantrekkelijk geworden, mist, 

regen, koud. Het haventje is het dichtste bij, we hebben geen zin verder door te 

varen. Het havenplaatsje Engenes blijkt een lieflijk haventje te hebben. Wij zijn er de 

enige zeilboot.  

 

2 JULI (ENGENES) 

Het slechte weer heeft plaatsgemaakt voor een stralende dag. We hebben echt zin 

om een flinke wandeling te maken. Wandelpaden zijn in het noorden van Noorwegen 

niet dik gezaaid. We wandelen langs een stille autoweg langs de baai. Even een te-

rugblik op ons”haventje. 

 

We lopen langs weiden vol bloemen, hier en daar een huis, en heel veel bos. Link van 

ons bevindt zich een van de vele zalm kwekerijen. We zien en horen op onze wande-

ling meer vogels dan anders: een tureluur, de bonte kraai, een zwartkop, een groen-

ling, zelfs een kramsvogel. 
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Rechts zien we een weggetje omhoog gaan. Er staat aangegeven wat aangegeven. 

We begrijpen het Noors niet erg, een ding is ons wel duidelijk, er is hier een ski-loipe 

die ’s winters wordt verlicht. Dat lijkt hier 

geen overbodige luxe als een zon die niet 

meer opkomt ’s winters.  

Al gauw slaat er een klein wandelpaadje af. 

Het pad wordt steeds aangegeven door rood 

geschilderde houten klosjes die in de bomen 

zijn opgehangen. Het kronkelt door berken-

bossen vol met varens.   
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Het paadje blijkt te leiden naar een meertje op 400 meter hoogte en daar vlak bij een 

mooie uitzichts-top. 
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Ik kan het niet laten om me uit te kleden en het meertje in te gaan. Na lang aan de 

kou wennen, duik ik het water in, en nog eens. Maar dan ga ik toch maar snel de kant 

op om me weer aan te kleden. De afdaling gaat snel.  

’s Middags varen we wat in de omgeving om te proberen een vis te vangen. Er staat 

harde wind, de boot stilleggen om een lijn te laten zakken, gaat niet. De rustige plek-

jes zijn te ver weg. We vangen niets. 

In de haven aangekomen vraagt Jan een van de vissers of hij vis van ze kan kopen. Hij 

krijgt een gefileerde lom (of lomp) mee. Het is een vis die op de bodem tot wel 60 

meter diepte leeft. Jan maakt weer een van zijn heerlijke maaltijden. Met witte wijn 

er bij is het een feestmaal. Jan heeft de menu’s  van al zijn maaltijden opgeschreven, 

die zal ik apart aan de blog toevoegen. 
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3- 4  JULI (ENGENES – SENJA) 

Met mooi weer 

maar harde wind 

pal tegen varen 

we naar een 

ankerplaatsje 26 

mijl verderop. 

Vlak voor Finns-

nes , aan de 

oostkant van het 

eiland Senja 

maken we vast 

aan een mooring 

in een kleine 

baai met de 

naam Klauva. 

 

De volgen-

de ochtend 

is het be-

wolkt, mis-

tig en koud 

op ons 

anker-

plaatsje.  Ik 

start de 

motor en ga 

ankerop. 
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In Finnsnes is een kleine ponton om aan te leggen. Snel doen we wat inkopen. We 

varen verder door een lang smal deel van de N-Z verbinding. Daar hopen we vis te 

vangen. We varen uren lang een 3 knoop. Ons geduld wordt beloond, we vangen een 

kleine zalm. Het gaat nu echt hard waaien en als je hem in een fjord niet mee hebt, 

dan heb je hem pal tegen zoals nu. Bij Vang, aan de noordoost kust van Senja, vinden 

we een ankerplaats in een grote baai enigszins beschut tegen de grote golven vanuit 

het noorden.  

 

5 JULI (SENJA – TROMSØ) 

Het is voor Jan de laatste tocht, een 30 mijl naar Tromsø. Ik constateer dat er iets mis 

is met de elektronica van de stuurautomaat. Het lijkt het fluxgate kompas te zijn. In 

Tromsø zal ik het verder wel uitzoeken. Het weer verandert niet, we varen maar snel 

door naar de ponton achter hotel Rica in Tromsø, de plek vanwaar ik vorig jaar met 

Ben Hoekendijk vertrok voor de reis terug naar huis.  

Terwijl Jan zijn laatste maaltijd op de boot bereidt, ontdek ik dat er een koppeling 

van een waterleiding onder het keukenblok lekt. En ook ontdek ik dat er water in het 

fluxgate kompas is gekomen, kennelijk daardoor. Het kompas zou waterdicht moeten 

zijn, maar dus niet.   

 

6 JULI (JAN’S VERTREK UIT TROMSØ) 

Jan vertrekt met de bus naar het vliegveld hier vlakbij. Ik maak je boot droog, reorga-

niseer de boot voor de komst van Jana. Ik verheug me na zo veel weken wel heel erg 

op haar komst en om samen de tocht naar Bergen te maken. Morgen zal ik een zaak 

opzoeken voor een nieuw fluxgate kompas. 
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TERUGBLIK VANAF MIJN MEEST NOORDELIJKE POSITIE 

De teller van de GPS staat in Tromsø op 1477 zeemijlen, dat is 2750 afgelegde kilo-

meters. 

 

Ik had achtereenvolgens aan boord: Zwier, Wim en Jan. Het zijn drie totaal verschil-

lende mensen. Alle drie lieten ze merken dat ze enorm van de tocht genoten. Voor 

mij is deze tocht een geweldige belevenis, maar dat mijn tochtgenoten ook zo geno-

ten, maakt het voor mij extra bijzonder. Ik vertrok 22 mei en kwam 5 juli aan in 

Tromsø. Dat zijn zes weken en drie dagen. Grotendeels is het weer goed, en af en toe 

heel mooi geweest. De Noordzee oversteek ging zeer vlot met uitstekend zeilweer. 

De Noorse kust staat bekend om de noorden wind en na midzomer om zijn zuiden 

wind. Ik had heel veel wind tegen en maakte daarom (zoals verwacht) veel motoru-

ren. Tussendoor las ik een aantal boeken zoals:  “China” van Carolijn Visser, “In 

Shanghai” van Petra Quaedvlieg en “De Prooi” van Jeroen Smit. De Prooi is een ver-

bijsterend verhaal. We hebben het allemaal in de krant kunnen lezen, het gebeurde 

waar je bij stond, maar dit boek vertelt je zo veel meer, het leest als een roman.  

Dit deel is nog maar de helft van de tocht, ik ben benieuwd hoe de terugtocht zal zijn. 

Ik zal met Jana zeker weer een aantal plaatsen bezoeken die me op de heenweg zo 

bevielen. Het kan dus zijn dat ik over sommige stukken weinig schrijf. Na Bergen zeil 
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ik verder met Fons en als het weer en de tijd het toelaat, probeer ik via Shetland en 

Schotland naar huis te varen, anders kiezen we de kortste weg zoals ik ook heen ging. 

Deze blog schrijf ik i.p.v. brieven en emails. Ik merk dat velen mijn reis volgen, dit is 

voor mij de meest geschikte manier om belangstellenden deelgenoot te maken van 

mijn reis. 
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TROMSØ - LOFOTEN 

Het was leuk en bijzonder het was om na achtereenvolgens Zwier, Wim en Jan aan 

boord te hebben gehad, maar nu ben ik heel gelukkig mijn Jana weer bij me te heb-

ben en samen te kunnen genieten van deze reis. Jana verwoordt onze belevenissen 

natuurlijk heel anders dan ik. Graag laat ik haar daarom aan het woord om haar 

beeldende verhaal te laten vertellen. Nu dus afwisselend haar en mijn verhaal. De 

teksten van Jana staan cursief afgedrukt. 

 

7 – 8 JULI (VERBLIJF IN TROMSØ) 

Het fluxgate kompas probleem is nog niet opgelost. Ik vraag aan mijn Noorse buren 

waar er een RayMarine vertegenwoordiger zou kunnen zitten, waarop zij globaal 

aangeven waar zo’n bedrijf mogelijk zou kunnen zitten. Na een half uurtje lopen 

langs snelweg en fjord vind ik inderdaad het juiste bedrijf. Heel toevallig hebben ze 

ook nog het fluxgate kompas in het magazijn. Voor zo’n honderd euro kan ik het 

meenemen. Ik word zelfs met de bedrijfswagen naar mijn boot terug gebracht. Het 

inbouwen is eenvoudig, het uittesten in een havenbox wat lastiger. Het lijkt er op dat 

er iets ernstigers aan de hand is, nl. dat de RayMarine koerscomputer het probleem 

is. Ik bel mijn verzekeringsbedrijf maar eens om te weten hoe zij vinden dat ik hier 

mee om moet gaan. Veel wijzer wordt ik daar niet van, het gaat in de trant van, als u 

nu eerst … dan belt u me voor de uitkomst en dan kunnen wij bekijken … etc. ik maak 

de boot verder schoon, verschoon beddegoed, handdoeken, zoek voorraden uit en 

herverdeel die. De achterhut, de gastenhut, kunnen we nu als bergplaats gebruiken. 

Pas om tien uur ’s avonds kom ik er toe om een soort warme maaltijd te bereiden.  

De volgende ochtend bel ik het scheepselektronicabedrijf om te vragen of ze langs 

kunnen komen, en dat kan. De man komt tot dezelfde conclusie, maar hij kan de 

centrale support afdeling van RayMarine bellen. Die geven op dat het een bekend 

probleem is en is op te lossen door een paar draadjes los te halen. Dat blijkt inder-

daad de remedie. Toch ben ik wat achterdochtig, is er iets wat het nu niet meer 

doet? De man antwoord me dat de bewegingscensor (giro) nu is uitgeschakeld. Dat is 

nu juist het onderdeel waar je veel extra voor moet betalen en waardoor het schip 

zuiver aan de wind kan sturen. Maar ja, ik kan er mee thuiskomen. In Nederland 

hoop ik dat onderdeel via de garantie te kunnen claimen.  
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[Voor wie in Tromsø een goed scheepselektronica bedrijf zoekt: IMES, Stakkevollveien 31, tel. 77664600] 

 

Nu ik klaar ben met de boot kan ik eindelijk Tromsø verder verkennen. Ik wandel 

door het oude gedeelte met oude houten huizen en ongeplaveide straten. Er is een 

bolwerk met kanonnen en uitzicht over de scheepswerven. Er is volop activiteit. Het 

bolwerk is nu ingericht als cafeetje. Dat lijkt me leuk om met Jana heen te gaan. Ik 

loop door en kom bij het Polarmuseum en ga het bezichtigen. Je vindt er een stukje 

Nederlandse geschiedenis terug. De eerste kaart van Spitsbergen is de zgn. Barentsz 

kaart uit 1598. Er wordt uitgebreid melding gemaakt van de Hollandse walvisvangst 

met de nederzettingen op Spitsbergen waar de walvissen fabrieksmatig werden ver-

werkt vanaf 1610 tot het einde van de 18e eeuw. Engelsen en Hollanders streden met 

militaire middelen om de hegemonie. Door klimaatverandering en overbevissing 

kwam er plotseling een einde aan de walvisvangst. Verder zijn interessant de eerste 

noordwest passage (noordelijk van Canada en Alaska) door Roald Amundsen in 1906 

en zijn tocht met de Fram naar de Zuidpool die hij op 14 december 1911 bereikte. Hij 

kwam met zijn mannen er ook weer levend vandaan, dit in tegenstelling tot de En-

gelsman Sir Robert Scott, die na hem op de zuidpool aankwam en op de terugweg 

met al zijn mannen omkwam.  



- 73 - 

 

 

Een aparte zaal is ingericht voor Fridtjof Nansen. De poolontdekker, zoöloog, ocea-

nograaf, diplomaat en humanist is wel de meest beroemde Noor. Hij voer met de 

Fram in 1893 van Oslo naar Tromsø proviandeerde daar en voer door naar Nova 

Zembla. Het  schip was er op gebouwd om door het ijs ingevroren te worden. Nan-

sen’s theorie was dat eenmaal ingevroren het schip door het ijs meegenomen zou 

worden naar de Noordpool. Dit bleek niet te kloppen. Uiteindelijk verlaat hij de Fram 

en bereikt hij te voet, met kajaks en met sleden 86 graden NB Deze tocht en zijn 

terugtocht vormen een bloedstollend verhaal. In 1896 vonden Nansen en de Fram 

elkaar terug in Tromsø. In 1912 kreeg Nansen de Nobelprijs voor de vrede omdat hij 

de terugkeer heeft georganiseerd van vele in erbarmelijke omstandigheden verke-

rende vluchtelingen uit de Baltische staten en uit Rusland. 

Na het museum pak ik de bus naar het vliegveld om Jana op te halen. Het is een ritje 

van een kwartier. Ik  wacht vol spanning en dan zie ik Jana tussen de andere passa-

giers de hal binnenlopen. We hadden elkaar zeven weken niet gezien, dat was ons 

nog nooit overkomen. Het is een emotioneel weerzien. Op de boot aangekomen 



- 74 - 

 

vieren we onze hereniging met een fles champagne (die ik van Nick bij mijn vertrek 

uit Makkum had gekregen!). 

 

9 JULI (TROMSØ – SENJA) 

Jana en ik vertrekken donderdag 9 juli richting Lofoten. Het is prachtig weer, de wind 

is noord.  

 

We vinden ’s avonds een mooie ankerplaats bij Grunnvaakbukta, langs de noordoost 

kust van het eiland Senja. Middernacht neem ik deze foto. 
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10 – 11 JULI (SENJA – ENGENES - FISKFJORD) 

Vrijdag is een bewolkte dag, maar ’s avonds klaart de lucht op en hebben we prachti-

ge vergezichten tussen de wolken door. We overnachten in het haventje van Enge-

nes. Op de heenweg was ik hier met Jan. Toen was het er erg rustig en genoeg plaats 

in de haven. Deze keer blijkt het hele dorp op z’n kop te staan. De haven ligt mudvol. 

Op de kant zien we hordes mensen, auto’s, campers, tenten en spandoeken. Het 

blijkt het jaarlijkse festijn voor vrijdag hardlopen, zaterdag fietsen, en zondag berglo-

pen met ruim 1000 meter stijgen en dalen. Er is muziek, de zangvereniging treedt op, 

een Noorse opera zangeres evenaart Bianca di Castafiori, een tiener zangeresje zingt 

prachtig maar helaas erg vals. Er worden stoere en komische verhalen verteld in het 

Noors en er wordt gegeten en veel gedronken. Het is een gezellige boel. We denken 

dat we er niet bij kunnen in de haven, maar andere schippers duiden ons hoe we 

toch nog ergens tussen paasen. Het is windstil, en dan blijken er veel meer ligplaat-

sen mogelijk.  

Zaterdag besluiten we toch maar niet verder aan de feestelijkheden mee te doen. Na 

lekker uitslapen (de meeste feestgangers blijken dat ook te doen). We varen nu echt 

de Lofoten in.  
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We nemen de meest oost oostelijke doorgang tussen het vasteland en de eilanden. 

Op de heenweg vingen we hier vis, maar deze keer lukte het niet in het smalle, on-
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diepe deel van de fjord. Wel zien we verderop een enorme school tuimelaars. Hal-

verwege deze fjord is er een zijtak, de Fiskfjord. Hier vinden we een prachtige anker-

plek onder hoge bergwanden en een ruisende bergbeek.  

 

Als we zondagmorgen wakker worden is het prachtig weer. 
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We varen nu het laatste deel van de fjord door om aan de zuidkant van de Lofoten te 

komen. Vanaf nu volgen we de Lofotenkust in zuidwestelijke richting. Ik wil Jana de 

ankerplaats laten zien die ik op de heenweg langs Store Molla ontdekte.  

12 JULI (FISKFLORD – STORE MOLLA) 

[dagboek JANA} 

Na een stuk zee te zijn overgevaren, voeren we recht af op een hoge, donkere berg-

wand. Daar was een bijzondere ankerplaats, zei hij. Ik was verbijsterd, want ik zag 

niets anders dan een loodrechte bergwand en zei tegen hem: “Zeg jij straks Sesam 

open u! tegen het gesteente?” En Maarten glimlachte en schonk mij een glas rosé in. 

Ik was erg opgewonden en half boos, want ik ben toch niet gek. Maar, wat ik niet had 

gezien, was dat er één bergwand een soort decorstuk vormde voor het coulissen land-

schap daarachter, en dat we met de boot door die nauwe doorgang konden om in 

een klein zeeparadijs te komen: zilvergroen water met grote zwarte zeesterren op de 

bodem, omzoomd door grijze bergwanden en roodbruine rotsblokken die weer be-

groeid waren met mossen en varens en tere boompjes, rood wier op de keien rondom 

en dat alles beschenen door de zon, die het warme licht in stralenbundels via de 

bergwanden in de ronde bekkens liet vallen! 
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De zon, daar hebben we veel van gehad tot nog toe. Ik had veel warme kleding me en 

dat is fijn, want het koelt snel af tegen de avond, maar het was heet in Tromsø en het 

is tot nu toe erg warm en zonnig geweest. Er is bewolking voorspeld, maar iets koeler 

mag ook wel. In de zeeën rondom de Lofoten leven veel grote vissen. Het is de zeven-

de dag hier en ik heb al zo’n 20 keer dolfijnen, orka’s en grienden gezien. Soms in 

scholen jagend op vis, soms vlak naast de boot, diep zuchtend en ons even een blik 

gunnend op het glanzende zwarte lijf met enorme rugvin die hoog boven het water 

uitsteekt tijdens het ademhalen. Kleinere vissen zwemmen soms aan de oppervlakte 

in ovalen achter elkaar aan. Je ziet hun ruggen, soms een staart, ze maken dolle ca-

priolen en zijn alleen geïnteresseerd in elkaar. 

De Lofoten zijn ongekend. De lucht is helder, ijl en schoon, koel en warm tegelijk. Het 

ruikt naar sneeuw, en naar hars, naar dennen, naar bergweide, naar zilte zee. De zee 

is hier nu rustig, er is weinig golfslag, je zou hier met een kajak prima uit de voeten 

komen. Er zijn zover het oog reikt bergen, klein en groot. Rond en scherp rijzen ze op 

tegen de horizon of ze duiken op uit het water. Ze zijn er in alle tinten blauw als ze 

wat verder weg liggen en in zwart, grijs, groen, rood, bruin en mengelingen daarvan 

als ze dichter genaderd woorden. De toppen gekarteld, puntig of massief en rond, 

hier en daar bedekt met sneeuwveldjes wat het zicht nog meer verlevendigt. 
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De stilte rondom, er vaart haast geen schip, er zijn maar heel weinig huizen, maakt 

dat je je waant in een soort oerzee. Ademloos geef ik mij er aan over, de schoonheid 

van de wereld die je in je dromen kende, maar niet op aarde. Wat een ongelooflijke 

ervaring! 
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13 - 14 JULI (STORE MOLLA – STAMSUND – NUSFJORD) 

We maken een stop in Svolvær, de grootste stad van de Lofoten. We vullen de diesel- 

en watertanks bij en gaan dan boodschappen doen in de Mega Coop. Het centrum is 

gezellig met de haven, de bloemenmarkt, en de vele terrasjes die vanwege het mooie 

weer helemaal vol zitten. We drinken koffie en Jana koopt een mooi Noors vest. Van 

Svolvær varen we door naar Stamsund. Je vaart tussen vele rotsen die een soort 

kanaal vormen, dan de bocht om de haven in met roodbruin geverfde vissershuisjes 

en een groot wit huis met ponton waaraan we afmeren. De benedenverdieping van 

het huis is een bar en restaurant. Het heeft een geweldige sfeer doordat alles van 

hout is met oude steun- en draagbalken. Met een groot glas bier zakken we weg in 

de gemakkelijke  fauteuils. Je kan er walvisvlees eten, we besluiten toch maar op de 

boot te gaan eten.  

 

Op dinsdag varen we door naar Nusfjord. Het is snikheet windstil weer. De vissen 

willen absoluut niet bijten hoe we ook proberen ze te vangen met een lijn tot 60 

meter diepte te laten zakken of met het plankje achter de boot. Later horen we ook 

van anderen dat ze weinig of niks hadden gevangen. In de haven van Nusfjord, het 
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museum vissersdorpje, is gelukkig nog plaats. Gerhard en Chutima liggen er al met 

hun schip. We hadden per sms afgesproken elkaar hier weer te ontmoeten.  

 

Op dit moment liggen we naast een boot die erg lijkt op de Sirius, ook een Koopmans 

met de naam “Jan van Gent”. De schipper Gerhard, is een Nederlands sprekende 

Duitser die 14 jaar hoogleraar anesthesist in Groningen is geweest. Hij leeft met zijn 

Thaise echtgenote ’s zomers op zijn boot in NW Europa en ’s winters in hun huis in 

Thailand. Gisteren hebben we op onze boot gravad lax met citroen en knäckebrøt en 

sla gegeten, en op hun boot Thaise curry met door hun zelfgevangen vis. Maarten 

had ze eerder in Noorwegen ontmoet. Chutima stond met grote door haar gevangen 

vissen al met foto op de blog. Ik ben onder de indruk van hun gelukkig samenzijn en 

voel me erg thuis bij die twee. We  hebben nog een bijzondere avond samen voor we 

Nusfjord verlaten. 
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14 - 15 JULI (NUSFJORD) 

In Nusfjord maken we een prachtige wandeling. 

Maarten liet me drie bergmeren zien. We liepen door een Zwitsers aandoend berg-

landschap met dennen, sparren, berken, lijsterbessen en vele andere soorten bomen 

in luchtige en lieflijke ordening geplaatst. Het pad liep naar boven en links en rechts 

waren bergweides met schitterende bloemen: wilde blauwe geranium, koekoeks-

bloemen, blaassilenes, orchideeën, grasklokjes en allerlei soorten waarvan ik de 

naam niet ken. De grote stenen met hun bemoste hoofden ontroerden me zeer. De 

varens waren indrukwekkend en ik kon bijna nergens wegkomen, maar we volgden 

ons pad naar omhoog. Het eerste bergmeer was voor een deel dichtgegroeid met een 

lichtgevend groen soort gras en hier en daar een dotje wit van pluisbollen. Een grote 

rots met een groene pruik lag aan de oever te waken. Iets hoger gekomen zag je het 

tweede bergmeer tussen de bomen glinsteren. Een waterval sprankelde en liet het 

water van een hoge rotswand neer klateren in dit water van het tweede niveau. Maar 

we klommen rustig verder en kwamen aan het derde meer, en daar heb ik geen 

woorden genoeg voor. Ik ben er maar in gaan zwemmen, want iets beters kon ik niet 

bedenken. Het water spoelde me schoon, ik dronk het. Maarten was blij dat hij mij dit 

schone kon laten zien en ik voelde weer die verwondering die ik had, toen we achttien 

jaar geleden voor het eerst kampeerden op een Zwitserse bergweide, heel hoog in de 

bergen naast een snelle, ijskoude beek. Dit meertje met zijn kristalheldere, gouden en 

zilveren water, zo omsloten door bergwanden en rechte sparren met dat fonkelende 

wateroppervlak waar meeuwen aan het badderen waren in de verte, omzoomd door 

fijne grasveldjes en de afwezigheid van mensen, maakten dat ik de natuur op haar 

schoonst zag. Er was nog een vierde bergmeer hoog in de bergen, maar daar was 

geen pad naar toe.  
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16 JULI  (NUSFJORD - VÆRØY) 

We varen van Nusfjord naar Værøy, op Røst na het laatst bewoonde eiland van de 

Lofoten. ’s Morgens is het bewolkt en koud. Eenmaal op zee blijkt er ook geen wind 

te staan. We varen langzaam op de motor langs de kust met zicht op de bergen die 

half in de wolken verscholen liggen. Bij Reine steken we de zee op. De wind trekt aan 

en vlot varen we langs het eilandje Mosken door naar Værøy. De Moskenstraumen, 

de om zijn sterke stroom en wervelingen beruchte doorgang bij Mosken is ook dit 

keer erg rustig.  
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We varen de havenbaai van Værøy binnen en zoeken een plekje achterin om meer in 

de beschutting van de bergen te liggen. We zien dat een zeilboot aan een drijvende 

steiger aanstalten maakt te vertrekken. Even later kunnen we op hun plaats aanleg-

gen. Er zijn maar een paar van zulke aanlegplaatsen en die zijn in gebruik door vissers 

van het eiland. Als er een visser van zijn vangst terugkeert en aan “onze” steiger 

aanlegt, vragen we hem of we er wel mogen liggen. Hij vindt het goed. Even later 

komt er een Zweedse zeilboot bij. Als de visser klaar is met het fileren van zijn vangst 

komt hij met een glunderende kop naar mij toegelopen met in iedere hand een halve 

koolvis. De Zweden en wij krijgen ieder zo’n enorm stuk. De visser zegt: ”I like to see 

people with a happy face”. Nou, gelukkig zijn we, het wordt een heerlijke vismaaltijd. 
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LOFOTEN – BERGEN 

17 - 18 JULI (VÆRØY – HALSA)  

Het eiland Værøy ligt in de wolken en het regent licht. Na een half uurtje varen k

men we uit de beschutting van het eiland, wordt het zicht beter en trekt de wind aan 

tot een NW 4 á 5, precies van achteren. We zeilen op de fok en de kluiver. Er staat 

een deining dwars op de wind waardoor het schip behoorlijk slingert. Om 

te blijven zitten moet je dan spieren gebruiken die je normaal niet gebruikt. Daar kan 

je aardig spierpijn van krijgen. Ik ben blij dit keer niet naar Bodø te hoeven zoals op 

de heenweg voor bemanningwissel. Ik vond Bodø een heel ongezellige sta

varen nu een stuk zuidelijker en kunnen meteen doorsteken naar het haventje van 

Halsa. Het laatste stuk gaat via smalle doorvaarten tussen eilanden door. Het wordt 

al avond, en juist bij die eilandjes, dat zijn de plekken om vis te vangen. We vangen 

twee koolvisjes. In Halsa kunnen we douchen en een wasdag houden. De haven heeft 

een gezellig clubhuisje waar die faciliteiten prima voor elkaar zijn. ’s Avonds bereidt 

Jana onze zelfgevangen koolvisjes: 

 

Aan het eind van de middag zit het terras van het clubhuis vol met de mensen uit de 

buurt. Er worden wafels gebakken en gegeten met dik jam er op. Anderen zijn aan 

het bbq’en en grillen hun zelfgebakken vis. Het is een gezellige gezinsactiviteit.

Halsa ligt vlak bij de Holandsfjord die ik Jana graag wil laten zien.  

uurtje varen ko-

men we uit de beschutting van het eiland, wordt het zicht beter en trekt de wind aan 

tot een NW 4 á 5, precies van achteren. We zeilen op de fok en de kluiver. Er staat 

een deining dwars op de wind waardoor het schip behoorlijk slingert. Om op je plek 

te blijven zitten moet je dan spieren gebruiken die je normaal niet gebruikt. Daar kan 

je aardig spierpijn van krijgen. Ik ben blij dit keer niet naar Bodø te hoeven zoals op 

de heenweg voor bemanningwissel. Ik vond Bodø een heel ongezellige stad. We 

varen nu een stuk zuidelijker en kunnen meteen doorsteken naar het haventje van 

Halsa. Het laatste stuk gaat via smalle doorvaarten tussen eilanden door. Het wordt 

al avond, en juist bij die eilandjes, dat zijn de plekken om vis te vangen. We vangen 

twee koolvisjes. In Halsa kunnen we douchen en een wasdag houden. De haven heeft 

’s Avonds bereidt 

clubhuis vol met de mensen uit de 

buurt. Er worden wafels gebakken en gegeten met dik jam er op. Anderen zijn aan 

het bbq’en en grillen hun zelfgebakken vis. Het is een gezellige gezinsactiviteit. 
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19 JULI (HALSA – RENGA) 

Als we zondagmorgen op weg gaan naar de Holandsfjord, zijn alle wolken verdwenen 

en is het uitzicht op de bergen met de gletsjers fenomenaal. 

In alle vroegte kwamen we de Pruisisch-blauwe baai binnenvaren en legden onze 

boot vast aan een houten steiger. De gletsjertong was gedurende de tocht steeds 

beter te zien en was op z’n minst imponerend. Het ijs was aan de randen blauw en 

bovenop vrij wit. Van ver was er een enorme ijskap te zien, die zich zoals later bleek, 

uitstrekte over wel vier bergtoppen. Er lag een ijs- en sneeuwvlakte ter grootte van 

het eiland Texel! De wandeling er naar toe was sprookjesachtig. Eerst door een 

prachtig dal vol groen gras en kleine berkjes. Witte koeien en schapen liepen daar 

gezellig rond. Ik waande me hier even in Spanje, zo warm was het. Later kwamen we 

bij het ijsblauwe meer waar het water van de gletsjerbeken in uit komt en dat een 

serene rust gaf. Je staat oog in oog met de eeuwigheid en daar werd ik ontzettend 

actief van. Prachtige watervallen waren later ons deel. Het was heerlijk om dit water 

te drinken. Over glad geslepen rots ging de weg verder tot aan de eerste gletsjerbeek. 

Er was een uitnodigende oever begroeid met gras en kleine boompjes en daar ben ik 

met mijn verhitte voeten in het snelstromende water gaan zitten. Heerlijk verkoelend, 

bijna te koud. Op de weg terug kwamen we mensen tegen die whisky bij zich hadden 

om die te drinken gekoeld met gletsjerijs. 
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De gigantische luxe om na zo’n wandeling in je eigen boot aan te komen en daar in de 

koelte een verrukkelijke lunch te nuttigen, is groots. Je voelt je heel ko-

ninklijk,autonoom als je in de SIRIUS stapt en met enkele handgrepen deze grote 

“zwaan” verder laat glijden over het wateroppervlak.  

Droefheid is er ook te melden. We voeren langs fish-farms waar zalmen worden ge-

kweekt. De zalmen springen vanuit hun benarde bassins steeds omhoog, maar kun-

nen niet ontsnappen door de netten. Een zalm is een hele sterke vis die hoort bij zee-

ën, meren, rivieren en beken. Het is een vis die vrij moet zwemmen. Ik werd heel treu-

rig van deze zalmen die beroofd waren van hun vrijheid en maar bleven springen. 

“Gevangen Zalmgeest”, dacht ik. 

We varen door naar het eiland Renga. 

 

20 JULI (RENGA – BRØNNØYSUND) 

Vanmorgen vroeg de ankerplaats in een baai van het eiland Renga verlaten. Gisteren 

arriveerden we daar na een fikse weersomslag. Ineens koude wind uit het noorden en 

ook harde wind. De verborgen baai was een geschenk uit de hemel, want hij lag op de 

doorvaart tussen het ruige gebergte en bood rust en beschutting. Weer dat lichtge-

vende groene water en een fluorescerende blauwe lucht met violetten er in, erboven. 

Een zeearend was ontstemd over onze komst. Hij vloog weg, na luidkeels zijn onge-

noegen te hebben geuit. Maarten was al eerder op deze bijzondere plek geweest en 

had het eiland verkend. Hij was ook op meneer zeearend gestuit. Ik had nog geen 

goed zicht op de vogel gehad en hoopte dat hij zich nog een keer zou laten zien. Per 

slot van rekening was het daar zijn territorium, en ja hoor, na ons diner kwam hij 

poolshoogte nemen. Hij landde op de bergwand vlak tegenover ons schip en keek dan 

weer met het linker-, dan weer met het rechteroog naar zijn indringers. Ik was onder 

de indruk van de grootte van de vogel en zijn enorme gele snavel. Hij leek de berg-

wand, de hele baai te vullen met zijn aanwezigheid. Maarten had de tegenwoordig-

heid van geest om hem te fotograferen. Even later werd hij verjaagd door twee bonte 

kraaien en koos het luchtruim met zijn enorme vleugels.  
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Het wordt tijd om een flink eind naar het zuiden te varen. Nu hebben we nog noor-

denwind, daar moeten we gebruik van maken. Als we tijdig in de buurt van Bergen 

zijn, hebben we tijd voor sightseeing en wandelingen met kleine dagtochtjes. Van-

daag worden we met een noordenwind variërend van 5 tot 7 BF 75 mijl naar Brøn-

nøysund geblazen. Ik hoorde van anderen over dit plaatsje, het ligt verspreid over 

een aantal eilanden, en precies op onze route. Je hebt er grote supermarkten en je 

kan er water innemen in de haven. Ik dacht dat het er mooi zou zijn, maar dat viel 

tegen. De haven blijkt propvol, we kunnen nog driedik aan de buitenkant liggen, daar 

waar de doorgaande schepen vlak langs varen en waar een groot cruiseschip moet 

keren. Je ligt dan in de boot te schudden van het schroefwater van zo’n schip. ’s 

Avonds laat krijg ik een sms van Joris en Margo dat ze van Leka naar Rørvik gaan. Ik 

sms terug dat wij naar Ålesund varen, maar mogelijk een tussenstop in Rørvik maken. 

 

21 JULI (BRØNNØYSUND – RØRVIK) 

De volgende ochtend doen we snel onze inkopen en vullen de watertanks. We ver-

trekken daarna meteen. Onze route voert langs het eiland Leka. Ik sta met Jana, die 

in het kombuis soep aan het maken is, even onderdeks te kletsen. Als ik weer in de 
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kuip ga staan, zie ik daar een rood zeilscheepje op ons af komen. Het zijn Joris en 

Margo, die, toen zij al de haven van Leka hadden verlaten, ook tot hun verbazing 

zagen dat wij langs voeren. In Rørvik komen ze langzij liggen en komen ze bij ons op 

de boot. We hebben gezellig met elkaar gekletst en een glaasje wijn gedronken. Ze 

vertellen spannende verhalen over hun tochten naar Spitsbergen en Moermansk en 

hun plannen om met hun schip de “Catch-up” naar IJsland te varen. 

 

 

22 - 23 JULI (RØRVIK – ÅLESUND) 

We worden om zes uur al weer ruw uit onze slaap gewekt: de zeilboot naast ons wil 

vertrekken. Het blijkt een stel te zijn uit Svolvær (Lofoten) dat het afgelopen jaar naar 

de Canarische eilanden is gezeild en onderweg vele landen heeft aangedaan waaron-

der Nederland. Nu willen ze weer naar huis. Joris en Margo zijn ook meteen uit hun 

bed gesprongen en gedrieën wordt er snel verhaald en kunnen de Lofoteanen ver-

trekken. We slapen nog een paar uurtjes, maar dan komt het moment dat we aan 

onze 200 mijlstocht moeten beginnen. We hebben een noordenwind in de rug en 

tussen de wolken schijnt de zon, de bergen zijn veelal in wolken gehuld, met tussen 

de bergen door soms spannende doorkijkjes op verre bergen met sneeuw. We varen 
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de nacht door, de zon gaat hier onder en het wordt al aardig donker. De ochtend 

dient zich al vroeg weer aan met een oranje gloed. 

 

Dit is mijn derde wacht. Maarten heeft van half twaalf tot vier uur de wacht gehou-

den en nu is het mijn beurt. We vliegen door het water met zes tot zeven knopen. We 

hebben stroom mee, het is niet koud, het is niet druk. Ik heb net een ei met peper en 

zout op. De lucht is vol beloften, grote vrachtschepen zijn net gepasseerd. Maarten 

slaapt. Hij heeft de route uitgezet en over 7,3 NM passeren we een waypoint. Ik moet 

dan weer op “track” drukken om van koers te veranderen. We varen hier wel langs 

eilanden en ondiepten, dus opletten.  

We varen achter het eiland Hitra langs en komen bij Kristiansund weer op een onbe-

schut stuk van de zee. Er staat een lange en hoge oceaandeining van soms drie meter 

hoog. Pas ter hoogte van Molde, een 25 mijl voor Ålesund, komen we weer in be-

schut water. Het is zeven uur ’s avonds als we na 34 uur varen en een afstand van 

208 zeemijl hebben afgelegd, in de haven van Ålesund afmeren. We liggen in het hart 

van de stad, midden tussen prachtige huizen in Jugendstil. 

 



- 92 - 

 

24 - 25 JULI (ÅLESUND) 

 

In Ålesund nemen we de tijd om de stad te bekijken, maar ook voor Jana om het 

geslinger van de lange overtocht kwijt te raken. We bezoeken het Jugendstil museum 

dat gevestigd is in de voormalige apotheek van de stad. Het gebouw zelf is al een van 

de mooie gebouwen in deze stijl. Een deel is nog ingericht met het oorspronkelijk 

meubilair. Er worden lichtbeelden vertoond over de brand van 1904 waarbij de gehe-

le stad afbrandde en die in drie jaar tijd in Jugendstil werd herbouwd. Andere licht-

beelden geven veel informatie over de Art Nouveau Beweging, je ziet beelden van de 

meest fantastische interieurs en bouwwerken. 

Het is lekker weer en tot ’s avonds laat kan je buiten zitten. Aan de haven ligt een 

gezellig terras waar we een biertje drinken en een eenvoudige maaltijd bestellen. We 

wandelen samen door de stad en verbazen ons over de schoolgebouwen. Hier heeft 

de school kennelijk nog aanzien en worden de kinderen gerespecteerd. Jana loopt 

door het winkelcentrum en ik maak foto’s.  

 



- 93 - 

 

26 JULI (ÅLESUND – SILDA) 

’s Nachts regende het en ’s ochtends hangen de wolken halverwege de bergen. We 

hadden het plan om via een van de spectaculaire fjorden naar de kaap van Stadlan-

det te varen, maar met dit weer besluiten we er via de kortste weg heen te varen. De 

wind is N 3 á 4, maar daar heb je weinig aan als je die mee hebt, dus de motor er bij 

om snelheid te houden. Op zee staat er een lange deining van 2½ meter hoog. Het 

slingert behoorlijk. Jana gaat binnen op de bank liggen, vlak bij de plek waar de bal-

last van het schip ligt, 4,7 ton lood, daar lig je rustig. Als we de kaap passeren, die het 

meest westelijke punt van het vaste land van Noorwegen vormt, dan breekt de zon 

door en wordt het helemaal mooi weer. Even later bereiken we het eilandje Silda. 

Het blijkt een vondst te zijn, het is beeldschoon. Er zijn twee havens, een zuidelijke, 

geheel natuurlijk gevormde havenkom en een oostelijke die wordt afgesloten van de 

zee door een van natuurstenen gebouwde dam met een pad en een houten balus-

trade er langs. Her meren wij af langs een ponton. Hier worden we vriendelijk gehol-

pen met het afmeren door een paar mannen die ons al stonden op te wachten. ’s 

Avonds maken we een wandeling naar de zuider haven waar in een oude vissers-

werkplaats een kroeg en eethuis is gevestigd. Een biertje van de tap smaakt ons 

goed. We zitten heerlijk buiten in de zon bij te komen van het geslinger op de boot.  

 

26 - 27 JULI (SILDA) 

We besluiten om hier nog een dag te blijven. Ik zit aan een van de houten tafels op de 

kade met de houten balus-

trade. De SIRIUS ligt aan 

een ponton die rijst en 

daalt met het getij. Dit is 

een familiehaven, er liggen 

kleinere en grotere motor-

bootjes aan dezelfde pon-

ton met families met kinde-

ren en honden. Ik tel zeven 

bootjes en verderop aan 

een andere steiger nog 
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eens acht kleine motorbootjes. Iedereen vist hier, gisteren was de vangst makreel die 

werd schoongemaakt en geroosterd op de bbq’s die tot de inventaris van de kade 

behoren. Zo’n zeven volwassenen met elkaar die samen een biertje drinken en samen 

vis roosteren en hun kinderen laten dollen met hengels en netten tussen de stenen 

kademuren, wat een vrede! 

We gaan een wandeling maken over dit kleine en prachtige eiland. Auto’s rijden hier 

niet. De grote weg is nog geen twee meter breed. Al snel kunnen we een smal paadje 

inslaan dat ons midden in de natuur brengt. We lopen tussen ontelbare bosbessen 

tussen bloeiende 

heide, jenever-

struiken, lijster-

bessen, dennen 

en vele soorten 

bloemen. Het pad 

kronkelt verder en 

nu zien we een 

steen rechtop 

staan langs het 

pad, en dan nog 

een, en dan staat 

er elke meter een. 

Kennelijk een heel 

oude afscheiding. 

Je krijgt in eens 

een verbinding 

met een lang 

verleden tijd. Op 

sommige eilanden 

zijn rotstekenin-

gen gevonden uit 

de steentijd, drie-, 

vierduizend jaar 

oud.  
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We zien zo veel 

dikke, donkerblau-

we bosbessen dat 

we ze gaan plukken 

en deels bewaren 

voor een toetje met 

zure room. Even 

later heb ik paarse 

vingers van de bes-

sen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het blijkt een boeiend pad naar een van de vier toppen van waaruit je een prachtig 

uitzicht hebt. We zien de indrukwekkende kaap van Stadlandet waarlangs we geko-

men zijn, we zien om ons heen vijf doorgangen naar fjorden tussen steile bergwan-

den. Iets lager zie ik zes ganzen zitten. Als ze mij zien maken ze veel kabaal en luid 

gakkend vliegen ze weg. Aan de andere kant van de berg is er een spoor dat steil naar 

beneden gaat en vlot komen we weer in het dorpje aan.  
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28 JULI (SILDA – BOTNANE) 

’s Nachts en ’s morgens valt er weer veel regen. We vertrekken toch maar. Het is 

varen op de motor tegen windkracht 5  tot 6. We moeten hoognodig tanken. Dat 

doen we in het 5 mijl verderop gelegen Måløy. De pinautomaat blijkt niet te we

ik bel het op de pomp vermeldde nummer en krijg te horen dat de bediende e

een half uur zal zijn. Ondertussen komt er een prachtig Noors klassiek houten zei

schip aangevaren. Ik ken ze, het is de derde keer dat ik ze help de landvasten aan te 

nemen en te beleggen. Het is een leuk stel uit Haugesund dat ik al eerder tege

in Ålesund en Silda. Uiteindelijk lukt het om met contant geld diesel te tanken. Dat is 

hard nodig want als de weersvoorspellingen klo

moeten we tot Bergen tegen de wind op de motor. We 

varen langs loodrechte, soms overhangende, rot

met vele watervallen. Om en over deze rot

den we overvallen door valwinden en dan is het plots

ling even windstil tot de volgende vlaag komt.  Als we om 

vier uur bij een baai aankomen waar je prac

kan liggen, besluit ik niet langer tegen de ha

te varen, maar hier binnen te varen. We zien er een vi

sersschip en een zeilboot liggen. Een vrie

helpt ons aanleggen aan de mini passante

met onze boot meteen vol ligt. Botnane blijkt een heel 

kleine nederzetting die volgens deze man gered is doordat zich er een paar N

landse gezinnen hebben gevestigd waardoor de bevolking in aantal is verdu

Eén Nederlander werkt bij een steengroeve van Ballast-Nedam in Måløy waar ze 

precies de juiste steensoort afgraven die je voor het ZOAB van de Nederlandse w

gen nodig hebt. De ander werkt bij Hijmans dat hier natuursteen haalt voor de bouw 

in Nederland. Omdat het echt noodweer is geworden blijven we er nog een nacht 

liggen. We komen overdag maar even uit de boot voor een korte wandeling. Het dal 

ziet uit op imposante loodrechte rotswanden, wel tegen de duizend meter hoog. 

Daar waar de beek in de baai stroomt staan enorme grote cilinders die van boven 

open zijn, maar met netten zijn afgedekt. Dit is duidelijk een fishfarm voor 

tervis. Het blijken forellen te zijn. Als we weer op de boot zijn begint het hard te 

stormen en te regenen, binnen is het knus. Even komt de zon door en staat er een 

intens gekleurde regenboog over onze boot heen, maar als ik snel mijn fototoestel 

wil pakken, is de zon met de boog al weer verdwenen. 

toch maar. Het is 

varen op de motor tegen windkracht 5  tot 6. We moeten hoognodig tanken. Dat 

. De pinautomaat blijkt niet te werken, 

ik bel het op de pomp vermeldde nummer en krijg te horen dat de bediende er over 

een half uur zal zijn. Ondertussen komt er een prachtig Noors klassiek houten zeil-

schip aangevaren. Ik ken ze, het is de derde keer dat ik ze help de landvasten aan te 

nemen en te beleggen. Het is een leuk stel uit Haugesund dat ik al eerder tegenkwam 

in Ålesund en Silda. Uiteindelijk lukt het om met contant geld diesel te tanken. Dat is 

hard nodig want als de weersvoorspellingen kloppen 

moeten we tot Bergen tegen de wind op de motor. We 

varen langs loodrechte, soms overhangende, rotswanden 

watervallen. Om en over deze rotswanden wor-

den en dan is het plotse-

ling even windstil tot de volgende vlaag komt.  Als we om 

vier uur bij een baai aankomen waar je prachtig beschut 

kan liggen, besluit ik niet langer tegen de harde wind op 

te varen, maar hier binnen te varen. We zien er een vis-

schip en een zeilboot liggen. Een vriendelijke man 

helpt ons aanleggen aan de mini passantensteiger die 

met onze boot meteen vol ligt. Botnane blijkt een heel 

lgens deze man gered is doordat zich er een paar Neder-

landse gezinnen hebben gevestigd waardoor de bevolking in aantal is verdubbeld. 

Nedam in Måløy waar ze 

voor het ZOAB van de Nederlandse we-

gen nodig hebt. De ander werkt bij Hijmans dat hier natuursteen haalt voor de bouw 

land. Omdat het echt noodweer is geworden blijven we er nog een nacht 

e wandeling. Het dal 

ziet uit op imposante loodrechte rotswanden, wel tegen de duizend meter hoog. 

Daar waar de beek in de baai stroomt staan enorme grote cilinders die van boven 

open zijn, maar met netten zijn afgedekt. Dit is duidelijk een fishfarm voor zoetwa-

tervis. Het blijken forellen te zijn. Als we weer op de boot zijn begint het hard te 

nen, binnen is het knus. Even komt de zon door en staat er een 

intens gekleurde regenboog over onze boot heen, maar als ik snel mijn fototoestel 
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30 JULI (BOTNANE – EIVINDVIK) 

De storm is vannacht geluwd. Nu is het windstil weer en er valt een lichte motregen. 

Na een weidse baai tussen eilanden varen we door een smalle fjord met kale afge-

ronde hellingen. Hier staat weer een harde vlagerige wind pal tegen. Voor Eivindvik 

slaan we een zijarm in waar veel bomen groeien en lieflijke huizen langs de hellingen 

zijn gebouwd. Aan een krakkemikkige ponton meren we af bij een supermarkt. We 

kunnen de etensvoorraad weer aanvullen, vooral vers brood, groente en vlees. 

31 JULI (EIVINDVIK – KVITURSPOLLEN) 

Jana slaapt nog wat uit, maar ik sta om zes uur op. ’s Morgens is het nog goed weer 

weet ik …. Als ik vertrek is het windstil weer en komt de zon af en toe door. Ik vaar 

door een prachtig landschap van eilanden en smalle doorvaarten. Na 10 mijl kom ik 

op een breed water, de Fensfjord richting het eiland Fedje. Er staat ondertussen NW 

6. Ik hijs het grootzeil met een rif en rol de kleine fok uit. Hoog aan de wind stampen 

we tegen korte golven op. Bij Fedje komen we in de Fedjefjord, een groot breed 

water naar het zuiden, naar Bergen. Omdat we nu een bakstag wind hebben (wind 

mee), Wissel ik de fok voor de grote kluiver. Hier komen de golven van de zee en 
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schuimend klieft de boot hier met zeven knoop doorheen. Na een half uurtje blijkt 

het ondertussen ruim acht Beaufort te zijn geworden. De GPS geeft snelheden van 

negen a tien knoop weer. Het gaat me er wat al te wild aan toe. De windmeter geeft 

tussen de 35 en 40 knopen ware wind aan, soms zelfs meer. Beetje bij beetje haal ik 

de kluiver binnen. Het varen gaat nu goed, maar regen en nevel vragen nu oplet-

tendheid.Regelmatig komen hier grote zeeschepen langs varen, en omdat die hier en 

daar bochten moeten maken, weet je pas laat of je links of rechts moet uitwijken. Als 

we in de buurt van Bergen zijn aangekomen wijs ik Jana op de prachtige doorkijk 

onder de enorme hangbrug door op de stad. Helaas …. heel vaag zie je nog net de 

hangbrug door de regen en de mist. We varen nu tussen eilanden en kreken met 

prachtige buitenhuizen en dan weer kleine weekend optrekjes. Het is een wirwar van 

doorgangen en binnenmeren, maar uiteindelijk komen we aan op de jachthaven van 

de Bergense Zeilvereniging in Kviturspollen. Wat heerst hier een rust na deze wilde 

tocht. Het is er haast windstil en de zon schijnt. Je kan je hier nauwelijks voorstellen 

hoe wild het daarbuiten is. 

 

Dit was het laatste stukje van deze tocht samen met Jana. Het is heerlijk samen zo’n 

tocht te kunnen maken. 
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1 - 4 AUGUSTUS (JANA EN MAARTEN IN EN ROND BERGEN) 

Jana en ik hebben een paar dagen om Bergen en omstreken te verkennen voordat 

Jana weer terugvliegt naar Nederland. Als eerste gaan we naar het Grieg museum. 

Het ligt een eindje buiten de stad. We proberen uit te puzzelen hoe we er per bus 

kunnen komen. Meteen bij de 

jachthaven is een bushalte, 

maar die lijn rijdt een andere 

route naar de stad. Eenmaal in 

de bus komt er een dame 

direct hulpvaardig op ons af, 

waar moeten jullie heen? Oh, 

ik wijs jullie wel waar je moet 

overstappen en op welke lijn. 

Bij de volgende bus wijzen we 

weer op onze kaart aan waar 

we heen willen, geen pro-

bleem, de buschauffeur zal ons 

waarschuwen wanneer we er 

uit moeten. Na op de bewuste 

halte te zijn uitgestapt is het 

een eindje lopen en komen we 

via een prachtige bomenlaan 

bij het huis van Grieg en het 

museum. Bij de receptie van 

het museum horen we dat er 

die middag een concert zal zijn 

met muziek van Grieg en dat 

willen we niet missen. We hebben nog even tijd voor de aanvang en bezoeken eerst 

het woonhuis van Grieg. Het is een eenvoudig huis, maar prachtig gelegen, hoog 

uitkijkend over een baai. De belle etage is nog net als vroeger ingericht, gezellig en 

stijlvol. We lopen naar beneden naar het tuinhuisje waar Grieg componeerde. Het is 

eenvoudig ingericht met een piano, een kachel, een sofa, zijn bureau met zijn spulle-

tjes er nog op. Het kijkt eveneens uit op de baai.  
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Boven dit huisje is de concertzaal, verscholen tegen de heuvel op gebouwd. Eenmaal 

binnen blijkt het een groot amfitheater dat eindigt in een toneel met als achterwand 

ramen die op Grieg’s werkhuisje uitzien. Twee jonge, uitstekende artiesten, een pia-

nist en een zangeres vertolken liederen van Tveitt en dan horen we de G-moll ballade 

van Grieg, zijn meesterwerk. Tot slot horen we liederen over het Bergmeisje (Haug-

tussa) van Grieg. Het is een bijzondere ervaring zijn muziek in zijn eigen omgeving te 

horen. Buiten zien we zijn beeltenis. 

Het blijkt dat bij ons entreekaartje ook de busreis naar Bergen centrum is inbegre-

pen. Het is verrukkelijk weer om door de stad te wandelen en Jana rond te leiden 

door de binnenstad die ik zo langzamerhand een beetje ken. We drinken een biertje 

in een kroeg aan de haven en blijven er ook maar eten.  
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De volgende dag gaan we naar een 

van de weinige staafkerken die 

Noorwegen nog heeft. De Vikingen 

waren goed in huizen en schepen 

bouwen. Toen ze bekeerd werden 

tot het christendom gingen ze op 

hun eigen wijze kerken bouwen. Het 

is een heel aparte stijl met prachtig 

houtsnijwerk. De staafkerk even 

buiten Bergen is helaas door een gek 

in brand gestoken en totaal afge-

brand, maar er is een prachtige 

replica voor in de plaats gekomen. 

De kerk is zowel van buten als van 

binnen versierd met mooi houtsnij-

werk. 
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’s Middags reizen we door naar 

Bergen centrum. Nadat we 

samen in het centrum zijn gelo-

pen, spreken Jana en ik af el-

kaar aan het eind van de mid-

dag in een kroeg aan de haven 

weer te ontmoeten. Ik ga nu 

een deel van de stad bekijken 

waar ik nog niet ben geweest, 

het deel ten zuiden van de Vå-

gen, de oude haven. Hier vind ik 

nog veel van het oude Bergen 

met sfeervolle, af en toe steile 

straatjes met oude houten 

huizen, marktpleintjes, een 

burcht en een oude kerk. 
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Ik een parkje zie ik een 

beeld van moeder met kind, 

het blijkt ter nagedachtenis 

van de vele jonge mannen 

die in de oorlog omkwamen 

en die hun vrouw en kinde-

ren achterlieten. In Neder-

land beseffen we vaak niet 

dat Noorwegen ook zo 

enorm heeft geleden onder 

de Duitse bezetting. Zweden 

was neutraal, Noorwegen 

niet. 

 

 

 

 

 

 

Op dinsdag is het dan toch echt zo ver, Jana vertrekt ’s middags met de SAS terug 

naar huis. Ik bestel een taxi die ons van de haven ophaalt. De taxichauffeur kletst 

graag. We hebben het over de band tussen Nederlanders en Noren, het schaatsen en 

dat zij (de Noren) ons zullen verslaan, dat de Nederlanders over de hele wereld zulke 

goede handelslui waren, zoals ook in de slavenhandel. De Vikingen deden dat heel 

anders, als zij gebieden veroverden dan handelden zij niet, maar zij namen, zij namen 

goederen én de vrouwen. Luid gelach van de taxichauffeur.  

Wat hebben Jana en ik genoten om in vier weken die prachtige tocht te maken van 

Tromsø via de Lofoten naar Bergen. Het afscheid is moeilijk, maar gelukkig niet 

voor zo lang meer, ergens medio augustus, hoop ik weer in Nederland aan te ko-

men. 
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BERGEN - MUIDEN 

5  AUGUSTUS (DAG VAN AANKOMST FONS) 

Jana heeft geboft met het heerlijke zonnige en warme weer. Als Fons aankomt, slaat 

het weer om. De bewolking komt opzetten en af en toe regent het. Het deert Fons 

niet. Opgewekt en vol verwachting over de voor hem nieuwe zeezeilervaring komt hij 

met de taxi van het vliegveld naar de haven. Na Jana’s vertrek gisteren heb ik eerst 

boodschappen gedaan en vervolgens hard gewerkt om het schip weer anders in te 

richten. De achterhut met de kastruimte heb ik vrij gemaakt. Daarvoor moest de 

dingy van achteren naar mijn hut voor, moest ik de etensvoorraad herverdelen, 

handdoeken verschonen, gebruikte kaarten opbergen en die voor de tocht naar huis 

tevoorschijn halen, kortom, ik was druk bezig tot vlak voor Fons’ aankomst. Een pro-

bleem is, dat Fons (naar hij me enige weken geleden reeds had gemeld) eerder dan 

gepland, terug in Nederland moet zijn. De mogelijkheid (het oude plan) om via de 

Orkneys en de Schotse en Engelse oostkust terug te varen onderzoek ik aan de hand 

van de weerkaarten. Ik kom tot de conclusie dat we daar definitief vanaf moeten zien 

en via de Noorse kust naar het zuiden moeten varen. De reden is, dat het een heel 

stuk om is, maar vooral omdat er weinig wind zal zijn, dus veel op de motor. Ik besluit 

dat we eerst korte dagtochten maken om het prachtige eilanden- en fjordengebied 

ten zuiden van Bergen te verkennen, om daarna de ruim driehonderd mijl naar Vlie-

land met gunstige wind over te steken. De Engelse route blijft een mooie optie voor 

volgend jaar. Eigenlijk vind ik het vooruitzicht om na 12 weken weer thuis te komen 

en bij Jana te zijn ook wel een prettig idee. 

Nadat Fons zijn spullen heeft ingeruimd en we koffie gedronken hebben, vertrekken 

we meteen. Het zal de komende dagen vanuit het zuiden blijven waaien, geen gun-

stige wind om te zeilen. Fons, die in zijn leven vele tochten door eenzame natuur 

heeft gemaakt, kan gelukkig, net als ik, erg genieten van bewolkt weer met vele 

schakeringen van grijs, van bergen die tussen de wolken tevoorschijn komen, van een 

zonnestraal die in de verte een dal verlicht, van een dichte regenbui die je in de verte 

voorbij ziet trekken.  



- 105 - 

 

 

We steken een aantal brede wateren over. We zien in de verte een booreiland ge-

sleept worden. Dan komen we in een gebied met vele eilandjes, we moeten hier heel  
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erg goed oppassen want er zijn verraderlijke ondieptes. Fons staat voor op het dek  

te speuren naar mogelijk gevaar van ondieptes. In eens is het heel ondiep, maar ik 

vaar langzaam, dus kan ik snel de boot stilleggen. Ik blijk aan de verkeerde kant van 

een eilandje te zitten dat daar midden in de doorvaart ligt. Even later zien we een 

paar huizen en een leegstaand hotel aan een wonderschoon binnenmeer door eilan-

den omsloten. Het is Godøysundet waarover ik had gelezen in de pilot, het blijkt een 

goede keuze hier te overnachten. We meren af naast het café annex restaurant. Het 

tapbier smaakt er goed, en we blijven er voor een garnalen maaltijd. 

 

 

6 AUGUSTUS (GODØYSUNDET – HUGLO) 

Als we ’s morgens wakker worden is het windstil, het water is spiegelglad, er hangt 

een haast mysterieuze sfeer. 

We trekken er snel op uit om een wandeling te maken. We lopen over een hangbrug 

waarvan het wegdek uit een stalen rooster bestaat waar je dwars doorheen kijkt. Het 

is een constructie die je haast het gevoel geeft dat je in de lucht zweeft. We wande-

len door naaldbos met weelderige varens als ondergroei. Hier en daar staat een stijl-
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vol houten huis. Even later gaat het landschap over in weilanden met koeien. Wat 

hebben die koeien het hier goed als je dat vergelijkt met de nieuwe trend in Neder-

land om permanent de koeien op stal te houden. Hier kunnen ze onder een boom 

gaan staan en hebben ze prachtig uitzicht over de eilanden. Ze kunnen zelfs nog 

pootje baaien in zee.  

Vandaag varen we door de smalle Lukks-

und met links en rechts imposant graniet 

in velelei vormen. Het is leuk je fantasie 

te laten gaan en er gezichten of dieren in 

te zien. Het weer klaart op en als we op 

ruim water zitten, gaat Fons helemaal 

voorop op de preekstoel zit met iPod en 

sigaar. Puur genieten!  

We komen nu bij eilanden waar ik ge-

pland had te overnachten, alleen wist ik 

nog niet precies waar. Na wat zoeken 

zien we een klein haventje, dat  is gele-

gen in een beschutte baai.  We zijn er de 

enige zeilboot. Het dorpje heeft, zo te 

zien, een  voornamelijk agrarische bevol-

king. Naast de haven is een winkeltje 

voor alles en nog wat, altijd leuk om er 

doorheen te lopen. We zien ’s avonds 

visbootjes uitvaren en met het late licht met vis terugkeren. Wij voeren met het 

plankje achter ons schip, maar waren minder succesvol, wij hadden niets gevangen. 

Met een motorbootje kan je snel naar een goede plek en daar stil liggen. Met een 

zeilboot lukt dat niet. Ze vissen met een lange lijn met een loden gewicht dat ze tot 

wel 60 meter laten zakken.  

  



- 108 - 

 

7 AUGUSTUS (HUGLO – HAUGESUND) 

’s Morgens is het niet koud, Fons voelt eens aan het water en merkt dat de tempera-

tuur erg mee valt. We kijken elkaar aan en al snel hebben we besloten allebei een 

duik te nemen. Wat een verschil met een paar weken eerder toen het water nog 11 á 

12 graden was. We maken een ochtendwandeling over het eiland. Langs de weg 

groeien bramen, er zitten vele rijpe aan waar we ons flink aan te goed doen. 

 

We varen nu voor het laatst door beschutte binnenwateren. Om Haugesund te be-

reiken gaan we een stuk over open zee. De zee is vlak en af en toe valt er een buitje. 

Haugesund ken ik van de heenweg. Toen was het er vol met schepen en mensen die 

uit wilden gaan. Nu is het, ondanks dat het vrijdagavond is, veel rustiger. We zoeken 

een overdekt terras aan de kade op en laten ons heerlijk bedienen. We eten eend en 

lam, en aardbeiensoep vooraf, heel speciaal en lekker. Hier in Haugesund kan ik weer 

makkelijk een wifi verbinding krijgen met mijn laptop. Ik bestudeer de zojuist bin-

nengehaalde gribfiles. Overmorgen begint er een gunstige wind te staan voor de 

grote oversteek, lees ik uit deze informatie. 
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8 AUGUSTUS (HAUGESUND – SKUDENESHAVN) 

Het begin van de tocht is wat saai langs werven, opgelegde schepen en een alumini-

um fabriek. Spannend wordt het als er een heftige regenbui over komt waardoor je 

slechts houvast hebt aan de elektronische kaart om te weten waar je zit, hoe je ver-

der moet en waar de tegemoet en achterop komende schepen zitten. Zo plotseling 

als de bui kwam, zo plotseling is hij ook weer verdwenen. We komen aan bij de zui-

delijkste punt van het eiland en varen Skudeneshavn binnen. Evenals op de heenweg 

ben ik weer verrukt van de schoonheid van dit antieke vissersdorp. Ook hier haal ik 

de gribfiles binnen om te checken wat het weer de komende dagen gaat doen. Het is 

altijd belangrijk het juiste startmoment voor een grote oversteek te kiezen. 

Het moment waarop de wind niet meer vanuit het zuiden, maar vanuit het noorden 

of westen zal gaan waaien is weer minstens 24 uur naar achteren geschoven, naar 

overmorgen. Daarom besluit ik eerst naar het 50 mijl zuidelijker gelegen Egersund te 

varen. 

 

9 AUGUSTUS (SKUDENESHAVN – EGERSUND) 

Vandaag moeten we vroeg vertrekken en lang doorvaren voor de 50 mijl naar Egers-

und. Het weer is goed, wind is er haast niet, we varen rustig op de motor op open 

zee waar een rustige deining staat. Later kunnen we wat zeilen. Het laatste stukje 

naar Egersund varen we door een smal vaarwater met mooie vakantiehuizen er 

langs. Het stadje zelf ligt een stuk minder fraai. We vinden er een Chinees voor een 

snelle avondmaaltijd. We gaan vroeg naar bed voor de laatste goede nachtrust voor 

de oversteek.  

 

10 - 12 AUGUSTUS (EGERSUND – VLIELAND) 

We staan om zeven uur op. De zon schijnt, de Nederlandse driekleur hangt slap naar 

beneden. Na een kop thee vertrekken we meteen. De zuidelijke uitgang van de fjord 

brengt ons snel op open zee. Rustig tuft de motor en pas na uren is er iets van wind 

te merken: Zuid! We zien de Noorse bergkust na vier uur in nevels verdwijnen. Er 
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komt deining pal tegen te staan, maar ook een dwars er op, de wind trekt iets aan. 

We vorderen slechts langzaam. Het loont niet te gaan zeilen. Hotsend over zee kook 

ik een eenvoudige warme maaltijd. Het wachtschema ligt klaar. Het toont overdag 

drie wachten van vier uur, ’s nachts vier wachten van drie uur. Zo’n schema zorgt er 

voor dat je de volgende dag de andere wachten loopt. Pas ’s nacht om en uur of twee 

ruimt de wind naar het westen en trekt behoorlijk aan. Het grootzeil stond, ik zet fok 

en kluiver bij. De boot glijdt met zeven knoop over de golven. De maan schijnt tussen 

de wolken door, het is een prachtige nacht. In de vroege ochtend blijft de zon achter 

laaghangende wolken verscholen, maar later zie ik dat de zon wel hoge wolkenvel-

den verlicht, en weer later komt de zon tussen de wolken door schijnen. Het is een 

genot te kijken naar de lichtblauwe lucht de wolken met wit, donkergrijs en oranje, 

de horizon donker oranje. 

 

Na 24 uur zijn we 130 mijl verder. De wind trekt verder aan tot zes a zeven BF. Ik heb 

het grootzeil gereefd en de kluiver gestreken. Maar nog stuiven we met een halve 

wind voort over de golven. We houden ons keurig aan de wachttijden. Daardoor ben 

je al snel allebei in een ander ritme, de een heeft zin in soep, de ander in thee, de 

een wil wat eten, de ander wil slapen. Het zeilen is best spannend. Je ziet de wind-

meter 30 knopen wind of meer aangeven, je ziet de golven hoger worden tot twee, 
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soms twee en een halve meter. Door buien is de wind niet constant en weet je niet 

wat er komen gaat. Fons blijkt een prima zeeman, hij heeft geen last van zeeziekte, 

kan onder alle omstandigheden slapen en als hij de wacht houd, dan zijn het hooguit 

hazenslaapjes en is hij altijd weer op tijd wakker om de situatie buiten goed te con-

troleren. Slechts heel af en toe komen we hier een schip tegen. De tweede avond 

kook ik een eenvoudige spaghetti maaltijd. Het half cardanische fornuis hangt onder 

30 graden scheef in het kombuis, het water echter blijft keurig in de pan. Natuurlijk 

allemaal gezichtsbedrog, je heb niet in de gaten dat je zelf zo scheef staat en het 

fornuis met pan met  kokend water er in, helemaal recht. In het holst van de donkere 

nacht houd ik de wacht als plotseling de wind helemaal gaat liggen. Dan ben ik altijd 

alert voor wat er komen gaat. Ik strijk de fok. Het grootzeil klappert, en dan plotse-

ling komt de wind met kracht 7 van pal zuid i.p.v. west. Ik zet de motor bij om de 

gang er in te houden en wacht verdere wilde veranderingen van de wind af. Uitein-

delijk blijkt het allemaal wel weer mee te vallen en ruimt de wind terug naar pal 

west, tijdelijk naar zuidwest en dan weer naar west. We zijn ondertussen wel in een 

veel drukker scheepvaartgebied terecht gekomen. Een keer zie ik drie schepen op 

een rijtje langs ons heen varen, een schip dwars op onze koers en in de verte iets wat 

later een olie- of gasplatform blijkt te zijn.  
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’s Morgens komen we bij de shipping lane, later passeren we de tweede shipping 

lane, de Texel – Hamburg route. Beide keren is het goed opletten, maar we hoeven 

hier voor geen enkel schip uit te wijken. ’s Morgens zie ik op het log dat we het 

tweede etmaal 140 mijl hebben afgelegd, niet slecht. We zien in de verte de hoge 

duinen van West Terschelling en van Oost Vlieland. Fons en ik zetten onze mobieltjes 

aan en ja hoor, we krijgen contact met de Nederlandse GSM zenders. Eerst sms’en 

we en later bij meer signaalsterkte bellen we naar huis, familie en vrienden. Egenolf 

meldt dat hij ons zal opwachten en dat er nog plaats is in de haven. Ben Hoekendijk 

zit nog in Harlingen en lopen we jammer genoeg net mis. Ik zeilde vorig jaar met hem 

mee van Tromsø naar Nederland en ik had hem graag meteen verslag gedaan van 

mijn tocht nu. Vlak voor de kentering komen we bij de Westergronden en even later 

bij het Stortemelk, maar omdat er haast geen stroom staat vallen de golven mee. Pas 

in de Vliestroom krijgen we drie knopen stroom tegen. Ineens wordt ik aangeroepen. 

Ik zie een Waarscheepje op ons afkomen zeilen met daarin Egenolf  en zijn dochter. 

Wat een leuk welkom! Ze zeilen met ons op naar de haven. ‘s Avonds gaan we naar 

het  nieuwe havenrestaurant. Het eten is er prima. Op de boot kletsen we nog uren 

met Egenolf en zijn familie.   
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13 AUGUSTUS (VLIELAND – MAKKUM) 

Wat is het heerlijk om na zo’n lange zeereis eerst uit te slapen, dan uitgebreid te 

douchen en vervolgens rustig aan boord te ontbijten op een schip dat nu niet meer 

schuin ligt. We vertrekken pas om twaalf uur, op tijd om met de laatste vloedstroom 

naar Harlingen te zeilen en vervolgens met de prille ebstroom af te zakken naar de 

sluizen van Kornwerderzand. Voor ons zien we veel schepen op de sluizen af varen. 

Als wij bij de sluizen aankomen, is de ergste drukte voorbij en na een kwartier wach-

ten voor de brug en dan nog een kwartier voor de sluis, kunnen we worden geschut 

naar zoet water. Meteen na de sluis slaan we linksaf richting Makkum. De meeste 

zeilschepen varen de toch al volle jachthavens langs het Makkumerdiep binnen. Wij 

varen door naar de oude vissershaven vlak bij het centrum van Makkum. Hier is 

plaats te over en we voelen ons hier welkom aan deze prachtige en oeroude (onlangs 

gerestaureerde) steiger. We lopen langs het bekende café-restaurant De Prins door 

naar het marktplein en gaan bij café-restaurant De Zwaan op het terras genieten van 

een Palmbiertje. Zo’n biertje heb ik lang moeten missen! Aan de overkant eten we 

heerlijke sliptongetjes met ijs toe.  Langzaam begin ik te wennen aan het Nederland-

se gedoe, langzaam begin ik me weer thuis te voelen in ons landje.  

 

14 AUGUSTUS (MAKKUM – MUIDEN) 

De voorspelling was westen wind en prachtig zeer warm weer. Het weer is inderdaad 

warm, maar er staat haast geen wind en daarbij zuid, pal tegen. Dat wordt dus geen 

zeilweer. Rustig tuffend over een glad meer keren we huiswaarts. De automatische 

piloot brengt ons keurig richting Enkhuizen. Af en toe kijken we rond of er geen schip 

op ramkoers ligt. We kletsen veel met dit rustige weer. Ik kijk weer rond, maar zie 

geen schip op een voor ons gevaarlijke koers. Dan zien wij ineens een Duits zeilschip 

slingerend vlak voor onze boeg. De mensen roepen ons geen verwensingen toe, wat 

je zou verwachten als wij een fout hadden gemaakt. Wel zien we ze slingerend door-

varen. We schrikken ons kapot. Wat was hier aan de hand. Voer het Duitse schip een 

vaste koers, of hadden ze zelf niet opgelet en waren ze plotseling van koers veran-

derd? Het lijkt sterk op het laatste, maar zeker zullen we het nooit weten. Het is 

gelukkig goed afgelopen, maar het stemt je weer tot nadenken hoe dit soort zaken te 

voorkomen! 
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We varen de sluizen van het naviduct bij Enkhuizen binnen en worden meteen ge-

schut. We varen over een rustig Markermeer, maar vanaf het “Paard van Marken” 

(de oude vuurtoren) is het weer druk. Om vijf uur varen wij de pieren van Muiden 

binnen en komen dan langs “De Koninklijke”, het Muiderslot, vervolgens langs de 

oudste jachthaven van Muiden waar Ed, de havenmeester, me verwelkomt. Het is 

zoals gebruikelijk weer druk in de haven en er wordt druk geschut. Even later gaan de 

sluisdeuren open en kunnen we worden geschut. De sluiswachter vraagt waar ik al 

die tijd was gebleven. Ik roep Noorwegen en beloof hem het web adres van dit ver-

haal te geven. 

 

Bij café Ome Ko zit het terras gezellig vol. Het is voor velen vermakelijk hier te kijken 

op momenten dat er op een schip van alles fout gaat tijdens het schutten.  Met de 

hulp van Fons kom ik keurig door de sluizen heen. 
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Na een paar honderd meter varen liggen we voor mijn huis waar de buurvrouw klaar 

staat om de landvasten aan te nemen. Even later kan ik Jana, mijn vrouw, mijn lief, in 

mijn armen sluiten. Ik ben weer thuis! 

 

 

 

 

Afgelegde afstand: 2840 zeemijl = 5260 km in 84 dagen 
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ACHTERAF BEZIEN 

Achteraf bezien kan ik zeggen dat het een in alle opzichten geslaagde tocht was.  

De formule op steeds slechts één opstapper aan boord te hebben vond ik een groot 

voordeel. Met drie mensen aan boord krijg je al gauw een probleem dat je met de 

een beter op kan schieten dan de ander, met alle gevolgen van dien. Met vier of 

meer mensen heb je echt een gezelschap aan boord waardoor er meer aandacht is 

voor de groep onderling dan de individuele beleving en de beleving met de natuur. 

Met slechts één opstapper heeft elk veel ruimte voor zijn eigen beleving en bezighe-

den terwijl je toch de gezelligheid van elkaar hebt en taken kan verdelen. Bij meer-

daagse oversteken kan je de wachten goed verdelen in ‘s nachts 4 wachten van 3 uur 

en overdag 3 wachten van 4 uur. Je wisselt zo elke dag van wachttijden. Dit schema is 

eenvoudig weken lang vol te houden.  

Ik heb mijn best gedaan voor afwisseling tijdens de tocht. Die was er op verschillende 

manieren. De opstappers waren heel verschillende mensen waardoor ik steeds uit-

gedaagd werd me aan te passen, een ander soort gesprekken te voeren, anders te 

eten, andere prioriteiten te stellen wat betreft bezigheden op het schip en aan de 

wal. In de dagtochten afwisseling te brengen door het plannen van lange en korte 

tochten, tochten over open zee of tussen eilanden en door fjorden, naar een stad of 

naar een stil eiland, voor anker gaan, een klein dorpshaventje of een grote stadsha-

ven. Zodra er een mogelijkheid was om een wandeltocht te maken, stippelde ik die 

uit waarbij ik soms het risico liep dat de opstapper niet mee te krijgen was. Vele van 

die wandelingen bleken prachtige tochten te zijn waarbij we samen genoten van de 

natuur, het uitzicht, de dorpjes of de steden.  

Als je met z’n tweeën bent kom je ook sneller in aanraking met andere mensen. Er 

waren vele waardevolle ontmoetingen met anderen, vooral met andere zeilers, 

waarbij sommige tot echte vriendschapsbanden leidden.  

Het weer bleek heel erg mee te vallen. Het is bekend dat in de voorzomer de wind 

vaak uit het noorden komt en in de nazomer vaak uit het zuiden. Daarbij komt dat je 

in fjorden en tussen eilanden de wind of recht van voren of recht van achteren hebt. 

Heb je hem van achteren, dan nog is het regelmatig zo dat er in eens een harde 

windvlaag van voren komt. Dan heb je nog de heftige valwinden die afgewisseld 

worden door heel weinig wind. Het komt er daarom op neer dat je veel op de motor 
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vaart. Daar had ik me op voorbereid, en dat bleek ook zo te zijn. In Noorwegen valt 

veel regen en in Bergen valt het meeste regen van heel Noorwegen. Maar de zo-

mermaanden zijn relatief droog. Het noorden van Noorwegen bevindt zich ten noor-

den van de depressiezone, waardoor je in het hoge noorden vaak prachtig weer hebt 

in de zomermaanden. Dat gecombineerd met 24 uur zon per etmaal maakt het heel 

aantrekkelijk daar. Het is wel wennen met dat vele licht om toch nog een normaal 

dag- nachtritme te behouden met voldoende slaap. De Noren zijn zo uitgelaten bij 

dat vele licht dat ze vaak de hele nacht door lawaai maken. Je kan het ze moeilijk 

kwalijk nemen als je bedenkt dat ze ’s winters de zon lang missen daar boven de 

poolcirkel.  

Noren zijn trouwens wel erg verlegen. Als je in dat dunbevolkte land eindelijk iemand 

tegenkomt, dan blijkt hij of zij je bij het passeren je in het geheel niet aan te kijken en 

door te lopen zo iets te zeggen. Dat is dus verlegenheid, ze zijn het niet gewend ie-

mand tegen te komen. Spreek je iemand aan, dan heb je vaak een heel leuk gesprek.  

Van de autoriteiten heb ik niets gemerkt. Je voelt je daardoor erg vrij. Niemand die 

zegt dat iets niet mag, geen borden met verboden, geen inklaren, geen douane offi-

cieren die je achtervolgen. Aan de kust van Zuid-Engeland kreeg ik de narcotica bri-

gade aan boord (zes man in kikvorspakken, druipend van het zeewater, de hele boot 

doorzocht, niets gevonden, er was ook niets, had ik ze meteen al kunnen vertellen), 

in Duitsland de douane langszij voor de papieren, in Frankrijk bij vele havens vraag 

naar bootpapieren, in Nederland naïeve jongens van de douane of de kustwacht die 

beleefd in de sluizen vragen waar je vandaan bent gekomen. Niets van dat al in 

Noorwegen, alleen een duikboot die naast je omhoog komt uit het water, maar rustig 

verder vaart. Wat een natuur in Noorwegen, zo mooi, zo woest, die ineenvlechting 

van land en water, die extremen van dieptes en loodrechte rotswanden, water en 

gletsjerijs, van knalblauwe luchten, witte wolkenluchten en donkere regenwolken.  

Het is beslist een zeilgebied waar ik naar terug wil, maar dan om een kleiner gebied 

uitvoeriger te bezoeken. 
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BIJLAGEN 

 

RECEPTEN VAN JAN 

Jan is een voortreffelijke kok. Hij heeft elke dag voor ons tweeën gekookt.  

Hier volgen zijn aantekeningen. 

24 JUNI 

Dit is de dag waarop de kennismaking met de keuken plaats vindt. Willem is er ook 

nog en er wordt dus voor drie gekookt. Vele ingrediënten zijn reeds aanwezig. De 

inventaris laat niets te wensen over. De leidraad is in deze periode: snel klaar (max 

45 minuten), afwisselend en smakelijk. We houden allemaal van pittig en veel groen-

ten. De eerste dag worden het pittige roergebakken wortelen, rijst en varkensvlees 

gaar gestoofd in een rendang-boemboe. Uiteraard een glaasje wijn erbij, wit deze 

keer. Toe voor de liefhebber chocola en/of yoghurt. Dit zal niet meer vermeld wor-

den aangezien dat standaard blijkt te zijn. Onvermeld zijn ook de lunches. Praktisch 

dagelijks wordt een kleine maat koolvis gevangen en die wordt binnen het uur op de 

boterham geserveerd. 

25 JUNI 

We zijn nu samen en aangezien er nog voldoende varkensvlees is wordt het nasi 

goreng. Het recept komt uit het Haagse kookboek, de leidraad in vroeger dagen voor 

meisjes van gegoede huize die naar de huishoudschool aan de Laan van Meerder-

voort in Den Haag gingen. Vele voortreffelijke gewone Hollandse recepten in dat 

boek. Een aanrader. Glaasje bier erbij. 

26 JUNI 

Het wordt tijd voor een flinke hap groenten. Aangezien Maarten gewend is aan In-

disch en dat zeer waardeert,  wordt het een sajoer- lodeh- boemboe,  gevuld met 

wortelen, prei, paprika, bloemkool en witte kool. Een paar gedroogde Spaanse pe-

pertjes erin  voor de pit. Verder kipfilet blokjes in een besengeh-boemboe en rijst.  
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De rijst is reeds thuis afgepast in 2-persoonsporties en in kleine plastic zakjes gedaan. 

Juiste hoeveelheid water erbij en er kan niets fout gaan. Weer witte wijn erbij. 

27 JUNI 

Vandaag een grote sensatie: om 11.00 uur ’s morgens een grote zalm gevangen (zie 

voor details de weblog). Het is genoeg voor twee dagen. Voor deze avond vier dwar-

se moten gereserveerd, de rest in de koeling. Dus dat wordt smullen. De zalm zal 

naturel in de boter worden gebakken. De vis niet zouten, maar zout bij de boter in de 

pan. Daarmee een keer bedruipen en twee keer draaien. Na 20 minuten is het klaar, 

zacht vuur. Erbij ook rechttoe rechtaan: gemengde sla en gebakken aardappeltjes. De 

aardappelen kort voorkoken (10 -1 5 minuten) en dan bakken in veel, niet te hete 

olijfolie (Spanish style). Een liter fles witte wijn. Er is iets te vieren tenslotte.  De olijf-

olie, mits dus niet te heet gebakken, kan hergebruikt worden voor de volgende ron-

de.  Maarten merkt  met tact op  dat zoveel olie in de pannen niet scheepsvriendelijk 

is. Ik negeer dat. 

28 JUNI 

Aangezien we steeds vlees of vis gehad hebben, nu weer veel groenten. Het wordt 

pecel uit een pakje van de Indische winkel. Ze zijn er in twee soorten: mild (gado-

gado in geel pakje) en pittig (pecel, in groen pakje). Ik doe het half om half. Erin gaan 

weer wortelen, witte kool, bloemkool (allen half gaar gekookt), komkommer, gebak-

ken uitjes (ook uit een pakje) en eieren. Je zou het vegetarisch kunnen noemen.  Van 

origine hoort hier veel kroepoek en taugeh bij, maar dat hebben we niet. Rijst erbij 

uit het bekende afgepaste zakje en zomaar klaar. Rode wijn erbij, want in geen dagen 

gehad. 

29 JUNI 

Wegens succes geprolongeerd: het menu van 27 juni. De fles witte wijn is er zomaar 

door. In trance kijken wij elkaar aan: zoveel goeds heeft deze zee te bieden   

30 JUNI 

We hebben nu Indisch en Hollands gehad. Dus logisch dat het vandaag iets uit India 

wordt. Mijn favoriet: gebakken appel, peer en aubergine met een kruidenmengsel 

van cayennepeper, kurkuma en venkel zaden. Dat laatste hebben we niet, dus het 
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wordt een vleugje Provençaalse kruiden. Ik proef wel het verschil. Erbij kipfiletstukjes 

in een opor-boemboe. De olijfolie gaat er als een speer doorheen, maar Maarten 

heeft met een vooruitziende blik 2 flessen mee genomen. Bier erbij want het is 

enigszins pittig. 

1 JULI 

We vinden dat we nog niet echt pittig hebben gegeten, dus wordt het vandaag tijd 

en er is gelegenheid. Uit voorzorg toch eergisteren een gestoomde makreel gekocht 

die in de pepesan- boemboe kan worden afgegaard. Dat voldoet aan de norm pittig. 

Erbij een mengsel van roergebakken champignons en schijfjes courgette, op smaak 

gebracht met verse gember, veel  groente dus. Weer het bekende rijstzakje gebruikt. 

Helaas per vergissing alcoholvrij bier gekocht. Wel op de prijs gelet maar niet op de 

verpakking. Het was de helft. Ik had het kunnen weten. We drinken er toch twee, dan 

nog maar 4 te gaan.    

2 JULI 

We hebben lomp gegeten. Helaas zelf geen vis gevangen,maar van een paar vriende-

lijke Zweedse sportvissers (helemaal uit Stockholm komen rijden om hier te vissen) 

een stuk lomp gekregen. Dit is een grote op de bodem (diepte > 40 m) levende vis, 

ons totaal onbekend. Hij staat wel op de grote visplaat in de WC. Heerlijke vis, doet 

het meest denken aan rode poon.  Erbij deze keer gekookte aardappelen, gesmolten 

boter en sla met paprika, komkommer, tomaat en uien. Witte wijn natuurlijk. 

3 JULI 

Weer geen vis gevangen en al drie dagen geen boodschappen gedaan. Dus het wordt 

het menu van 28 juni met bier. Wel iets pittiger gemaakt. 

 4 JULI 

Hoera, weer zalm gevangen. Een mooie maat, kan in 1 dag op. Erbij gekookte worte-

len en “Petersilie-Kartoffeln” en botersaus. Als rauwkost tomaat met uiringen, in de 

kant en klare kruidenolie met feta. Een feestmaal, mede dankzij de wijn, een restje 

rood van gisterenavond en toen nog wit.  

 



- 121 - 

 

 

5 JULI 

De laatste avond. We kunnen niet genoeg krijgen  van de boemboe variaties. Vanwe-

ge de groenten weer een sajoer lodeh met 5 groenten en daarbij een hete kip boem-

boe: ajam pedis. We slagen erin de laatste blikken alcoholvrij bier weg te werken. Dat 

is niet iets om achter te laten voor Jana of Fons. Het koken heeft vandaag iets melan-

cholisch: voor het laatst op je knieën om de juiste pan tussen of achter de andere 

pannen vandaan te wurmen, op je kop in de koelbox voor de juiste zak groenten en 

afval in de plastic zak te gooien en er niet naast. Ik herinner mij dat ik altijd tegen 

Tineke heb gezegd dat ik bij grote tegenslag in het leven kok op de wilde vaart zou 

worden.  Wel deze vaart kwam niet voort uit tegenslag en was ook niet wild. Maar en 

beetje van die roeping heb ik toch uit kunnen leven, te midden van woeste, deels nog 

besneeuwde bergen, wateren die stijf staan van de vis en op een heerlijk schip, dat 

onder alle omstandigheden een lust is om op te vertoeven. 
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MEEGENOMEN MATERIALEN 

Kaarten:  

• Norske Sjøkart detailkaarten 1 : 50.000 en de overzichtskaarten 1 : 350.000 

van de Noorse westkust 

• Båtsportkart fra Norges Sjøkartverk, Serie E, zuidwestkust Noorwegen 

• BA1000 en BA1001, Noordzee Noord en Midden 

• BA3271 en 3282 Shetland eilanden 

• BSH236 Orkney, Kirkwall 

• Imray kaarten van de oostkust van Schotland en van Engeland 

• De 1800 serie van de Nederlandse Hydrografische Dienst: Waddenzee, 

Noordzee en IJsselmeer 

• Kaarten van Denemarken en de Noord-Duitse kustwateren voor het geval ik 

wegens weersomstandigheden daar naar zou moeten uitwijken. 

Pilots: 

• Norwegian Cruising Guide, zie http://www.norwegiancruisingguide.com/ 

•  Imray Pilot Norway, Mainland coast, fjords, islands, Svalbard, J.Mayen, Judy 

Lomax 

• Imray Pilot Shetland Islands, Gordon Buchanan 

• Vaarwijzer Engelse Oostkust, Anje Valk 

• 100 Häfen in Norwegen, Oslo bis Spitsbergen, Georg Schuster 

Elektronische hulpmiddelen: 

• Raymarine S2G koerscomputer met giro 

o ST6000 stuurautomaat met aandrijving binnenboord 

o ST60 wind, diepte,log, graphics 

• Windows boordcomputer (6-8 Watt verbruik) 

o 15 duims touchscreen  

o MaxSea navigatie programma  

o CMAP vector kaarten 

o AIS 

• Navtex (ICS Nav6A+) 490 en 518 MHz gelijktijdige ontvangst, lcd display 



- 123 - 

 

• Deutsche Wetterdienst ontvanger met lcd display (Clipper Navtex) 

• SSB ontvanger (Icom) 

• Sailor / Skanti klasse D marifoon 

• Radar verklikker voor de 3 en de 10 cm radar 

• EPIRB 

Voedsel 

De koelbox blijkt een uitstekende plek om verse groentes van goede kwaliteit éen tot 

twee weken goed te houden. Vanuit Nederland had ik een flinke voorraad mee van 

houdbare basis ingrediënten zoals macaroni, spaghetti, pastasausen, gevriesdroogde 

aardappelpuree, linzen, rijst, couscous, velerlei kruiden, soepen in plastic zakken van 

Unox, cup-a-soep, thee, gemalen- en oploskoffie. Onderweg vingen we af en toe vis. 

Van het meegenomen voedsel in blik blijken we minder gebruikt te hebben dan we 

dachten. Omdat zo veel Noren aan het water wonen en de mootboot een populair 

vervoermiddel is, zijn er veel supermarkten aan het water, vaak bij havens of met 

eigen aanleg faciliteiten. Al is het assortiment vers vaak zeer beperkt en duurder dan 

we gewend zijn, je vindt er wel de basis ingrediënten om weer een paar dagen voor-

uit te kunnen.  Met enig zoeken vindt je vaak brood van zeer goede kwaliteit. De 

groente heeft duidelijk te lijden onder de lange aanvoerlijnen in deze afgelegen ge-

bieden. In lokale winkels kochten we vers vlees voor de eerste paar dagen, daarna 

kan je het langer houdbare vlees, zoals worst, gebruiken. Fruit kan je bij het Noorse 

klimaat makkelijk lang goed houden in de boot. Alcoholische dranken zijn zeker vier 

keer zo duur als in Nederland. Daarentegen zijn de marges die kroegen en restau-

rants op de dranken zetten veel minder. Een biertje in de kroeg is omgerekend naar 

het aantal cc niet veel duurder dan bij ons.   
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REACTIES OP MIJN BLOG 

 
pietpont zei  
Wat een leuk plan, Maarten! Sprak gisteravond je eerste opstapper Zwier, maar 
kreeg natuurlijk ook jouw "vertrek-mailtje". Ben zelf weer actief met (opnieuw) erg 
mooi opgeknapte Pollebol III, maar verwacht dit jaar niet meer dan Oost-Engeland in 
juni. 
Behouden vaart! 
Piet MP 
10 mei 2009 10:42  
 
Ilmari zei  
Goede vaart, Maarten! 
Lofoten is heel mooi zoals je al weet; wij moesten er alleen maar snel voorbij vanwe-
ge de lengte van onze zeiltocht (3600 mijl). 
Groeten uit Finland, 
Ilmari Schepel 
s/y "Ilmatar" 
(zeilde in 2004 rondom Scandinavië heen: finland-denemarken-noorwegen-
moermansk-witte zee-stalinkanaal-onega-svir-ladoga-neva-finland) 
11 mei 2009 9:00  
 
Michiel v zei  
Dag Buurman, Hebben wij onze zeilboot net verkocht en dan moeten we ook nog 
zolang het uitzicht op jouw mooie Sirius missen. Ga vooral heerlijk genieten, de lege 
box doet ons aan je denken. Behouden vaart weer, en wij passen op Jana;-) 
groet, 
Michiel 
11 mei 2009 11:30  
 
Nick zei  
Maarten 
Misschien zien we je binnenkort (en kort! - zeer zeker ;-) voor jouw vertrek, als we 
(ongepland) weer naar NL zullen stappen ... we bellen toch van tevoren ...  
Nick 
11 mei 2009 20:37  
 
margo zei  
Hoi Maarten, 
Pracht tocht. 
Misschien had je dit al ontdekt:  
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e-boek pilot noorse kust: www.norwegiancruisingguide.com.  
Als voorbeeld zijn de Lofoten opgenomen. 
Wij zijn rond half juli in de Lofoten. 
Margo 
12 mei 2009 23:11  
 
Anoniem zei  
Hoi Maarten 
Spannend verhaal je vertrek. 
Wat een gedegen voorbereidingen, kaarten toch mee als elektronica het opgeeft. 
Nieuw Muidens spreekwoord: "Laveren is vooruitzien". 
Houd koers en rijdt "geen scheve schaats" en ga nu vooral WEL "door het wak" bij 
een doorsteek !  
Behouden vaart ! Tot zings 
Groet Tom 
27 mei 2009 8:07  
 
alphonsus zei  
Wat heerlijk om dit te lezen. Mijn eigen bootje wordt almaar mooier maar ik sta de 
scheepstimmerman steeds toe zijn goede ideeën uit te voeren. Verlang naar de dag 
dat ik met de Tempus Fugit mij een beetje kan voorbreiden op de terugreis met jou 
Maarten. Denk dat het volgende week wel zover is. Behouden vaart en tot gauw Fons 
van W 
31 mei 2009 23:16  
 
alphonsus zei  
Maarten jij denkt vast dat de wereld groot is op je mooie reis. Toch is die kleiner dan 
je denkt. Kom ik zondag bij een happening van het Koninklijk Concertgebouw Orkest 
je zoon tegen. Een kopie van zijn vader. Aardige jongen, maar ik had niet anders 
verwacht. Heerlijk om je verslagen te lezen. Mijn bootje ligt nog op de wal maar bijna 
is het zover. Als nieuw te water . Ga morgen vissen in Schotland. Het leven is mooi 
Behouden vaart verder en tot gauw fons 
8 juni 2009 23:21  
 
Cleo zei  
Ha Maarten,  
Wat een fantastische reis, wat een prachtige beelden! 
Heel veel plezier en succes en avontuur nog, liefs, Cleo 
25 juni 2009 13:11  
 
Anoniem zei  
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Jaloers jaloers. Heb vrienden die een maand in Noorwegen visten en geen zalm ge-
zien hebben.  
Heb nog niet geboekt maar geef maar aan wanneer je in Bergen weer denkt te zijn 
dan ga ik maar eens een plaatsje reserveren in het vliegtuig. Wat een prachtige reis 
maak je. Een feest om te lezen. Mijn bootje gaat deze week eindelijk te water. Als 
nieuw dat mag wel na al die maanden van herstelwerk door echte vaklieden. Hoop 
voor ik bij je kom weer wat ervaring op de Markerwaard en het IJsselmeer te hebben 
opgedaan. Kan niet wachten. Behouden voortzetting van je heerlijke avontuur. Fons 
29 juni 2009 22:59  
 
Ed zei  
Die Beh vergeet ik niet meer, Maarten! Ik zie het voor me! 
Geniet enorm van je verhalen! 
Lieve groet, 
Carla 
9 juni 2009 20:49  
 
alphonsus zei  
Wat een reis. Prachtig beschreven, ook door Jana. Je bent er gewoon bij. Ben wel een 
beetje jaloers. Maar toch mag ik niet klagen net met Hennie heerlijke week gehad in 
Toscane. Wat betreft onze gezamenlijke terugreis: Op 17 augustus wil Plasterk, mi-
nister van OCW mij over iets spreken. Ik heb geprobeerd dit te verzetten maar hij kan 
niet anders. Beperkt dit ons te zeer voor de terugreis? Of redden we het wel in die 12 
dagen. Laat mij dat even weten want ik zit er nogal over in. Ik vind het vervelend dat 
we ons aldus beperken maar het is niet anders. Fijne reis verder. Ik hoor van je groet-
jes aan je liefje. Fons 
25 juli 2009 21:16  
 
Oliver zei  
Waar hang je uit Maarten. Mijn bootje is eindelijk klaar. Als nieuw werkelijk. Maken 
grappen op de werf dat ie nu te mooi is om te varen. Zal foto’s meenemen volgende 
week. Morgen zeil ik hem van Amsterdam naar Monnickendam. Alles ingericht om 
alleen te kunnen varen (wel met mijn hond natuurlijk. Nu maar veel ervaring gaan 
opdoen kan ik misschien ooit ook een lange mooie reis maken zoals jij. Is er nog iets 
dat ik voor je mee moet nemen. je zegt het maar. tot gauw en gr aan Jana 
30 juli 2009 22:34  
 
Anoniem zei  
Op naar het echte werk. Gisteren heerlijk onder vol zeil in mijn uppie het IJsselmeer 
bevaren. Alles werkte perfect. Kan nu vanuit de kuip veilig alles omhoog en omlaag 
krijgen. Begint nu nog meer te kriebelen om je daar te zien, te genieten en vooral ook 
van je te leren. Heb het fijn daar samen. tot zo Fons 
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2 augustus 2009 10:08  
 
Michiel van Walsem zei  
Hi Captain en bemanning. 
Weer even de mooie verhalen en foto's doorgelopen. Ziet er allemaal heel goed uit. 
(vooral de gletsjer is prachtig hier boven) 
Blijf vooral zo genieten en houd ons op de hoogte. 
groet Michiel (buurman) 
24 juni 2009 9:57  
 
Anoniem zei  
Hoi Maarten, wat een mooie verhalen en wat een fantastische plaatsen hebben jullie 
al gezien. Lekker hoor verse wilde zalm aan boord. Heb zojuist Jana op Schiphol afge-
zet, zij verheugt zich enorm op de vakantie. Onze boot is inmiddels naar Oostende, 
beetje kaal hier voor de deur. Wens jullie fijne weken samen, geniet ervan! Liefs, 
Monique. 
8 juli 2009 10:33  
 
Anoniem zei  
Hi, Maarten, heb alles nog eens in rust doorgelezen en weer genoten, niet alleen van 
ons deel maar van het geheel. Ik schreef in mijn scheepsbericht Dit is Leven en zo is 
het ook. Misschien een volgende reis toch maar eens aan een boekje denken ik kan 
je daarbij graag helpen. Liefs aan Jana. ps ben intensief met mijn eigen bootje bezig, 
blijf maar complimenten krijgen over zijn schoonheid. 
19 augustus 2009 9:59  
 
Anoniem zei  
Nu verder samen genieten...wij reizen weer heerlijk met jullie mee. 
Veel plezier en behouden vaart! 
Liefs van Ed en Carla 
We missen jullie! 
15 juli 2009 20:47  
 
Anoniem zei  
Hoi Maarten, Net met Jana gesproken die mij in haar enthousiasme over de reis ook 
vertelde over de weblog die je bijhoudt. Natuurlijk alles gelezen wat je hebt geschre-
ven en de prachtige foto's bekeken. Het lijkt me een schitterende reis. Het maakt me 
nog meer enthousiast over onze geplande reis naar Noorwegen maar dan over land. 
Behouden terugreis. 
Margriet Schellekens 
8 augustus 2009 21:19  
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