3-Juli.
Vanochtend de stad Nyborg verkend, nou niets nieuws sinds vorig jaar. Nog
steeds Tilbud in de winkelstraten. Voor de niet Denen is Tilbud uitverkoop en
werkt net als bij ons als een rode lap op een stier bij de dames. Vroeger was er
in mijn herinnering in het vroege voorjaar uitverkoop en werden we
getrakteerd op Ford sandalen, deze werden iets te ruim aangeschaft zodat zij
het hele jaar mee konden, nog een zogenaamde drollenvanger wat staat voor
een plusfour er bij en we konden er weer een jaartje tegen. Nu moet er eerst
wat weggegooid worden anders kan de kastdeur niet meer dicht. Dit alles zit ik
te mijmeren op een terras lekker in de schaduw met een lekker Grimbergen
abdij biertje en de lady een Gin-tonic met slices cucumber en blokjes ijs, zijn we
hipsters of niet op onze oude dag. Voor ons zitten 3 jonge moeders die zijn
aankomen lopen met van die snelle kinderwagens die per stuk net zo duur zijn
als een Citroen-Berlingo , waar je volgens mij veel meer aan hebt. Maar de
dames hebben alle tijd en showen hun kroost onder genot van bergen nacho
chips en cola. Op onze vraag hoe de schaapjes genoemd mochten worden
kwam en een paar klanken naar voren die wij wel wilden herhalen maar
wijselijk niet deden. Ook Deense moeders zijn net als bij ons immers apentrots
op hun boreling . 1 van de drie ( de baby’s ) was een beetje minder mooi maar
dat kan altijd nog opknappen zoals een goede vriendin van ons zegt. Beste lezer
U zult zich ongetwijfeld afvragen wat dit alles met reizen en watersport te
maken heeft , niets dus maar het is wel waar wij onze dag mee vullen want
mijlen maken laten we aan de Volvo-Ocean zeilers over. Dus me nog maar door
de schipperse een volgens haar spotgoedkoop T-shirt laten aansmeren, en
aangezien ik een bloedhekel heb aan passen in een bloedhete winkel maar 3x
XL aangeschaft (past altijd Ha Ha) . Beiden tevreden naar boord en de dag vol
geluierd met lezen ,ikzelf met het tijdperk Pim Fortuin en Liesbeth met voor de
tweede maal Knielen op een bed violen van Jan Siebeling wat meteen verklaard
waarom ze een beetje snibbelig is na het lezen. Mijn schuld is het niet en je
hoeft het niet te lezen zeg ik dan maar. Toch lief he dat ze zich zo inleeft met de
hoofdpersonen in deze roman. Op zich dus een normale dag ware het niet dat
onze Sarah ziek is en maagproblemen heeft wat inhoud dat ze continu gras wil
eten om haar maag te schonen. Vervelend dat je zo een maatje niet kan helpen
met een pilletje of zo, maar ze houd je wel bezig. Hopelijk komen we rustig de
nacht door. Tr vrinden.

4-Juli.
Waren er al een beetje bang voor met Sarah, om 05.00 liep ik al op de kade
met de patiënt. Na een uurtje was ik verkleumt want het zonnetje was nog
achter de huizen en het beestje had met moeite tussen het verdorde gras een
paar groene sprietjes kunnen vinden. Terug aan boord het verkleumde lijf nog
maar even neergevlijd dicht tegen de schipperse waarbij nu geen woord van
protest te horen was, dat dan weer wel het is immers haar hondje. Om 09.00
van wal gestoken en zeilend de baai van Nyborg verlaten, na 4 mijl geen zuggie
wind meer. Moter maar bij want omkeren is ook geen optie. Na 3 uur
motorzeilen het anker er voor gezet in het oppertje van Agersö en met de vlet
naar de bekende groene boei gevaren en aldaar een mooie portie kabeljauw
gevangen binnen een uurtje. De vissen zitten op exact de zelfde plek wat
inhoud dat je telkens weer een stukje terug moet varen want ben je 50 meter
verder zit je voor de kat z’n viool te hengelen. Leuk tijdverdrijf en eigenlijk weet
je na al die jaren dat het hier altijd prijs is. Aan boord de visjes netjes gefileerd
en een plekje in de koeling gegeven. Zo weer een dag gevuld en nu luisterend
naar de meeuwen die hier een grote kolonie hebben vermoeid maar tevreden
de dag afgesloten .tr vrinden
5-Juli.
Sarah is gelukkig aan de beteren de hand want zij zat pas om 07.30 voor onze
kooi om uitgelaten te worden. Het is bewolkt met 18 gr dus even wennen en
nu maar een jasje aan en niet op blote voeten naar het strand. Rustig genoten
van de stilte en we zijn hier alleen in de baai. Er liggen 4 ankerboeien van de
Deense sailjerbond maar er wordt nog niet veel gebruik van gemaakt . In de
middag met Cornelis en Gerrie naar de groene boei geweest want zij hadden
ook wel trek in een visje. Na een uurtje hengelen hadden we voor een aantal
dagen kabeljauw in de boten. Terug aan boord van de gulletjes van gisteren
visburgers gemaakt. Voor de kook fanaten het recept;
Gestoofde witvis.
Gekookte piepers.
Eieren.
Gesnipperde lente ui.
Paneermeel.
Sojasaus.
Geblancheerde zeekraal. ( geplukt op het eiland)
Zout en peper.

Mieter dit alles naar eigen inzicht door elkaar en vorm daar burgers van en bak
ze af in scheutje zonnebloem olie. Serveren met remoulade saus en smikkelen
maar.
We hebben met z’n 4 tjes een stuk of 20 burgers weg gewerkt en een passend
glaasje er bij genuttigd, we vinden dit het ultime Agersö gevoel, lekker in een
oppertje met NW 5 en in de verte de zeeschepen te zien varen in de
shippinglane die net voor het eiland een knik maakt naar de grote Belt brug .
Na het eten voor Cornelis de grote gullen gefileerd en nu tevreden samen met
Elena de dag afgesloten. Zacht klotst het zilte water tegen de boeg en ligt
deinend worden we zo meteen in slaap gewiegd, een rijkdom die aan een
landrot niet uit te leggen is. Helaas werd de avond overschaduwd door een
mededeling van het thuisfront, zwager Joop is aangereden in Amsterdam en
ligt gewond in het Ziekenhuis met breuken in schouder en been. Niet zo best
voor hem om met de zomer voor de boeg waarschijnlijk in het gips te moeten
starten. We duimen voor hem ,meer kunnen we helaas niet voor hem
betekenen. Weer een bewogen dag, hoe hou ik het vol. Tr vrinden.

6-juli.
Wind, teveel wind, ergo we blijven lekker in het oppertje achter het anker
zwieren en met wisselende bewolking is het best uit te houden. Het is nog
immer rustig in de baai en de 4 gele ankerboeien van de deense sejler verbond
zijn nog onbezet dus de hele baai is voor ons. Vandaag is zwager Joop geholpen
en worden zijn ledematen weer zo goed mogelijk aan elkaar gezet. Joop
kennende zal hij wel een oogje in het zeil houden zodat ze niet de verkeerde
schroeven gebruiken. Hoop dat je snel hersteld Joop en nog een mooi zomertje
kan mee maken. Vandaag uiteraard gebakken Kabeljauw filé gegeten die
Cornelis voor ons bereid had. Beetje remoulade saus er bij, lekker oor. Hadden
tegen de avond nog de neiging om een par visjes te gaan vangen maar de
krullers op de golven gaven aan dat het meer rodeorijden zou worden dan
gezapig kabeljauw in de boot helpen. Met de hond gaat het gelukkig beter wat
een zorg minder is, het is een bejaard beestje en eens moeten we afscheid van
elkaar nemen maar liever niet op de reis. Avonds nog even tante Clothilde
gekieteld want we liggen op het anker van Cornelis waar dan weer het gehele
eiland Agersö aan vast zit dus geen risico voor ons. Wel voor het slapen gaan
nog even de touwen nagelopen, dat dan weer wel.tr vrinden.

7 Juli.
Nog een dikke bries met opstaan, waggelend de hond uitgelaten in een klein
zeetje in de baai. Gezamenlijk besloten om niet te gaan vissen want er staan
schuimkopjes op de visstek. We gaan naar SKAERSKOF, nooit geweest en schuin
aan de overkant van de sund. Buiten bleek er door de ebstroom een flinke
deining te staan waar de schouw zijn neus diep in stak. Na 2 mijl kon het fok er
op en gleden we de smalle geul in naar het stadje. Nooit geweest maar idyllisch
slingerend door een laag landschap afgemeerd in het centrum van de stad.
Gezelligheid alom rond de haven ,het is immers zaterdag dus traditioneel
gezelligheid met dixieland band op de haven en volop biertjes. Wij ook aan de
gezelligheid deelgenomen met een paar glaasjes en daarmede de middag
volgemaakt. Terwijl Liesbeth op haar accordeon gezellig deuntjes speelde voor
haar luisteraars op de kade maakte ik het avondmaal klaar. Het was het
volgende recept, wat overigens gekopieerd mag worden. Men nemen het
volgende ; neem een groot stuk dubbel gevouwen alufolie en leg daar op fijn
gesneden lente ui paprika en gebalanceerde zeekraal , daarop een paar mooie
stukken kabeljauw file peper en zout het geheel en leg er een paar flinke
kluiten roomboter op ,top af met 2 plakken citroen en wat dille . Vouw dicht en
leg in grote hapjes pan of zo met laagje water. Laat 20 minuten zachtjes aan de
kook komen. Geef er nieuwe piepertjes bij of aardappelpuree. Serveer het
pakketje bij het bord met puré of piepertjes en lepel de gesmolten boter over
de aardappels. Ik garandeer dat bij opening van het pakketje de hemel een
klein beetje open gaat. Wij nuttigen er een glaasje chardoney bij en zijn stil
totdat alles op is. Prachtig toch dat dit alles rond het schip zwemt en van het
eiland komt. Na dit festijn enigszins klaar met deze dag toch even voetbal
gekeken bij Cornelis en Rusland zien verliezen van de Kroaten. Er kwam een
Deense op de kade ons uitnodigen om dinsdag in haar restaurant te komen
eten onder voorwaarden dan Liesbeth haar accordeon mee zou nemen, we
gaan het beleven vrienden. Zo komt splinter door de winter .Ha Ha . Zo nog
even een klein walsje met Elena en dan de kooi in . Heftig dagje vandaag, van
kruipend op het voordek om de fok te hijsen terwijl de golven haast over het
voordek krullen tot de rust aan de kade met allerlei mensen die vragen stellen
over het vreemde gevaarte waarop wij vertoeven. MAAR WEL LEUK. Ga toch
nog even dansen met de 1 ste stuurvrouw op de tonen van de heer T .Jones.
Iets met een oude eikenboom en groen gras van zijn ouderlijk huis. Het is
tenslotte zaterdagavond. De rest is privé . Tr vrinden..

8-Juli.
Zo zondag vandaag en zowaar een wolkje aan het zwerk, het is een bijzonder
verschijnsel . Maar na een uurtje was onze koperen vriend er weer en was het
eitje in de kuip weer volgens Jan vd Hoorn. In de ochtend Cornelis geholpen
met zijn koelwater probleem. Een uitlaat demper bleek door de jaren vervuild
met roest en kool aanslag. Na wat flinke klappen met de hamer spoelden we
grote brokken roest uit het apparaat wat na montage ook het euvel bleek te
zijn geweest. Dus dit probleem voorlopig opgelost. Toen wederom gaan stoeien
met mijn verslag waarvan het versturen maar niet wou lukken. Na overleg met
Bert en Derk kwamen we nog niet veel verder. Inmiddels 28 gr in het schip en
een veelvoud daarvan in mijn bovenkamer de mail maar per ontvanger
aangeklikt, wederom op de verzend knop en JAWEL het lek was boven. Er
kwam een melding dat er een paar foute ontvangers tussen zaten. Op zich niets
abnormaals maar heb je het bestand in een verzendlijst zitten weigert het
systeem het te verzenden. Moet je met je grijze muizen hersentjes wel even
kunnen oppikken. Ergo een leerzame dag vandaag. Minpuntje is dat onze Sarah
weer gezondheid problemen heeft, het beestje heeft het slecht en we moeten
morgen maar een arts zien te raadplegen. Ze eet en drinkt normaal maar wil
almaar gras eten wat op maagproblemen duid. Zomaar een zondag in Skaulgor
met toch weer veel belevenissen. We gaan te Bé zoals ze op Marken zeggen. Tr
vrinden.
9-Juli.
Weer een heftig dagje vandaag. Vroeg met de hond naar de dierenarts gegaan,
deze was niet hier in het stadje maar in de kliniek in Korsor 15 km verder. Of
we maar even langs konden komen. Dat lukt dus niet en na overleg werd er
afgesproken dat de hond opgehaald ging worden. Na telefonisch overleg met
de arts moest Liesbeth haar Sarah mee geven en zij zou om 15.30 weer
opgehaald kunnen worden. Werden wat spannende uren voor ons. Nadat
Sarah weer kon worden opgehaald kwam Liesbeth met een zak medicijnen en
test resultaten retour aan boord. Alles was onderzocht ,bloed waardes X ray
enz .resulterende in de conclusie dat haar pancreas niet goed werkte. Zij moet
van nu af aan zeer vetarm eten en heeft een speciaal dieet voor 2 weken mee
gekregen. Dit hele gebeuren maakte ons wel 650 eurotjes lichter maar dat
hebben we er graag voor over, we houden het wel van haar zakgeld in. Dus
geen lekkere stukjes meer, geen likjes ijs enz. Alle pleziertjes die we haar
gunden hebben een verkeerd resultaat opgeleverd. Zal ff bijten worden voor
haar, of juist niet. Besloten om de rest van de dag nog maar in de haven te

blijven mede omdat er buiten een dikke 5 blaast en morgen is het een stuk
rustiger en gaan we weer wat vis proberen te vangen. Werd vandaag ook op
getelefoneerd door mijn dochter Irene die mij verraste met haar promotie die
ze gemaakt heeft in het bedrijf waar zij werkt. Werd er even beduusd en beetje
emotioneel van. Wat gaat de tijd dan snel als je terug denkt aan dat kleine
larfje dat in haar kamertje haast niet stil te krijgen was en haar ouders haast
radeloos maakte. Zij had toen al de neiging om haar zin te krijgen de rakker.
Maar let op meisje, hoe hoger in de boom, hoe minder echte vrienden je hebt.
Na dit emotionele dagje maar een paar troostdruppeltjes in het bevallige lijfje
van Elena laten walsen, heeft opa wel verdiend vind hij zelf. Proost op alle
mooie dingen in het leven. Tr vrinden.
10-Juli.
Om 08.00 uur de haven verlaten na eerst Sarah haar ochtend exercitie te
hebben laten doen. De rakker lijkt weer aardig opgeknapt wat ook wel mag
voor die prijs, kwam aardig in de buurt van haar aanschaf prijs. Maar het is toch
een beetje je maatje aan boord. Ga thuis maar proberen haar in het
ziekenfonds pakket te krijgen. We zouden nog een dagje in de baai van Agersö
gaan liggen omdat alle kabeljauw filé al opgevr---- is en de kwaliteit zo goed
was dat we nog een paar vriendjes van hun mee willen nemen. Liep een beetje
anders als gepland, we lagen aan lagerwal en niet met het voorspelde zuchtje
2/3 maar even wat pittiger. Eigenwijs toch in de vlet en bij de groene boei een
ankertje er voor aan 30 mtr lijn. Hobbelend 6 gulletjes gevangen maar de
golven werden te hoog dus met de grootste moeite het anker uit de vette klei
getrokken en weer retour aan boord. Ben er inmiddels achter dat
enthousiasme geen rekening houd met een stram lijf van 74 ( en een tikkie te
zwaar). Besloten om het fok te hijsen en naar de Haven van Korsur te zeilen,
dat is ook een TS haven met voor ons een gratis ligplaats bij het centrum. Voor
het windje en 2 knoopies stroom mee lagen we 2 uur later aan de kade en wat
gebeurd er; REGEN weliswaar een paar spatjes maar voor het eerst sinds
weken, ja haast maanden regen. Volgens DMI maar van korte duur maar elk
grassprietje zal er blij mee zijn. Afijn liggend aan de kaai konden we wel mooi tv
kijken bij de Fiat Voluntas en helaas onze zuiderburen strijdend ten onder zien
gaan tegen de Fransen. We hadden die friet knagers het zo graag gegund ter
compensatie van onze Oranje Leeuwen die dit toernooi dolend over de velden
hebben gelopen en te slecht waren om nog voor ballenjongen te mogen
fungeren bij Bal op dak 6.
Toch nog een lichtpuntje vandaag, zwager Joop is weer thuis na een pittige
operatie om zijn ledematen weer enigszins op de juiste plaats te fixeren, hij is

waarschijnlijk meteen een beetje aangekomen want er zullen wel de nodige
schroeven bij gebruikt zijn. Hopelijk RVS 316 of 318 zodat het zwemmen in zee
straks geen problemen geeft. Beste Joop geduld zal je nodig hebben de
komende weken maar je hebt de hele zorgwinkel om je heen staan. Maar denk
er om met rolstoel of scootmobiel gelden weer andere voorrangsregels. Om
deze thuiskomst toch een feestelijk tintje te geven ging Liesbeth een bloemetje
bestellen bij Fleurop via haar mobiel. Ik dolle pret en Liesbeth stoom uit haar
oren. Na een klein half uurtje kon de bestelling afgerond worden met betalen
via de pinpas. Lukte niet omdat er ergens een foutje gemaakt in de bestelling.
Geef maar hier doe ik wel even lieverd. Twee tellen later was ik geen lieverd
meer want mijn dikke vingers hadden de site al naar de Filistijnen geholpen.
Mag nu na excuus toch weer in de kooi haar kaptein zijn. Dat dan weer wel. Zo
weer een dagje waar niet veel gebeurd is. Ha ha. Tr vrinden.
11 Juli.
Besloten om de lawaaierige haven van Korseur te verlaten en richting Troense
te gaan. Buiten bleek er een redelijk windje te staan maar de stroom stond
tegen en die loopt hier bij de grote Beltbrug zomaar naar de 2 knopen. Plan
was om naar Lohals te gaan op kopje van Langeland om daar de hond ( die
overigens weer aardig is opgeknapt) even een sanitaire tussenstop te laten
maken. Gaande weg in de schipping lane stond er zo een vervelende
kruisdeining dat we de moter moesten bij zetten. Slingerend naar Lohals
gevaren en het enige nog vrije plekje aan de kade ingenomen. Sarah haar plasje
en wij in de havne kiosk een koel biertje en frietje genomen. Fout fout fout,
kregen we daar een berg wat te zoute stengels voor een heel weeshuis. Nog
niet zo erg ware het niet dat je zelf een keuze kon maken uit 5 soorten saus.
Bleek mijn liefje er ook nog een braadworst bij besteld had terwijl ik de hond
aan het uitpersen was. Afijn na deze maaltijd ging er alleen avonds laat nog een
klein toastje in om de gaatjes op te vullen. Oja ook nog een ijsje na, doe maar 3
bolletjes in een bakje omdat ik met een hoorntje niet echt overweg kan met
snor en baard. Kwam daar toch een toren ijs tevoorschijn die we gezamenlijk
snel weg moesten eten wegens smeltgevaar. Waggelend en afsprekend dat we
dit nooit meer gaan doen terug naar de schouw en snel de haven verlaten.
Gelukkig bleek de wel spaarzame wind gedraaid zodat we voor het lapje weg
konden zeilen richting de Turo Bund bij Troense.
We liepen niet sneller dan 2a3 kn dus omstebeurt even lekker liggen uitbuiken
in de kooi waar de klotsende golven er voor zorgen dat je niet lang na ligt te
denken. Toen de snelheid terug liep naar 1 Kn waren we al vlak bij de Sund van
Svendborg en hebben het laatste stukje maar gemotord en zijn in de Thuro

Bund langszij Cornelis afgemeerd . Het was weer een mooie maar wel
afwisselend tocht geweest vandaag. Tot laat in de avond van de mooie
zonsondergang en de zwoele temperatuur genoten. Toen Elena het wel weer
mooi vond voldaan de kooi ingerold. Tr vrinden.
12 Juli.
Gewekt door de zon op me snavel, het zal niet. Prachtig weer en meteen met
de hond naar de wal. Het bos waar we aanliggen is nog in diepe rust en ik begin
met volle moed het bospad af te lopen met Sarah snuffelend achter me aan. Na
een paar honderd meter was Sarah weer eens haar eigen pad gaan volgen en
kon ik wederom op speurtocht naar haar. Rustig stond die rakker achter een
boom op mij te wachten, het was voor haar weer ver genoeg geweest. Bij de
steiger aangekomen wou de dame niet luisteren en ging weer richting het bos.
Wordt je minimaal even wat verdrietig van om zoveel onbegrip, geef je een
vermogen uit om haar weer een beetje hond te laten worden neemt ze je
ijskoud weer in de maling. Na een stevige terechtwijzing wou madam wel de
vlet in. Aan boord tijdens het ontbijt mijn beklag gedaan bij de bazin van het
mormel, ach merkte zij op kijk nou eens naar zijn pootje ,er zit een heel kaal
plekje op waar ze zijn bloed hebben afgenomen. Zielig hé, ja dan sta je met je
rug tegen de muur met 2 dames onder een hoedje. Soms moet je het verlies
maar nemen ,het is niet anders. Na het ontbijt maar even toilet gemaakt met
scheerschuim en shampoo en dit in het inmiddels lekkere water afgespoeld.
Wat een zomertje tot nu toe. Op de wal heeft Liesbeth nog even met Fin Larsen
gesproken die haar hartelijk begroeten inclusief omhelsing. Wij hebben een
aantal jaren geleden zijn schip van de ondergang gered in de Dyvig baai en
aangezien Fin een huis bewoond aan de Sund komt hij steevast nog even gedag
zeggen als we hier ankeren. Liesbeth heeft hem ook nog even uitgelegd
waarom De Mazzeltof met Bert en Willy er ook dit jaar nog niet bij kunnen
wezen. Het speet hem zeer en zij moest de oprechte groeten overbrengen aan
hun. Verder maar de dag vol geluierd met puffen en schuilen voor de zon en
laat nog maar een netje gezet. We zijn weer aan een visje toe. Rustig dagje
nietwaar. Tr vrinden.
13-Juli.
22 niet al te grote platvisjes in het net, voldoende om weer wat te koken en
bakken voorlopig. In de middag trok de wind wat aan wat voor een mooi
klimaatje zorgde. Af en toe een kleine wolkensluier een graad of 25 dus toppie.

In de namiddag kwam de Nescio de baai binnen met Ellis en Marcel aan boord.
Als avondmaal maar weer een paar pakketjes gemaakt met de verse filé, was
weer hemels als ik dat van mijzelf mag zeggen. Minpuntje was dan onze vriend
Jan v A op Marken opgenomen was in het ziekenhuis met hoge koorts. Dan is
het vervelend dat je ver van huis bent ,maar via de app en sms hebben we wel
contact en hopen dat hij weer snel opknapt. In de avond bij de Nescio gezellig
bijgepraat over koetjes en zo. Wederom een mooi dagje vrienden de zoveelste.
Loof de kooi in en grote knorren geven. Tr vrinden.
14-Juli.
Betijds ankerop en naar de haven van Svendborg gevaren, stukje van een paar
mijl maar zoals altijd in de Sund de stroom tegen. Hebben inmiddels wel een
tabel van hoog en laag water in Svendborg maar zijn er nog niet achter waar
hoog of laag heen stroomt. Gezellig gebabbeld met een echtpaar uit
Purmerend die met hun tjalk hier voor het eerst zijn. Wat mooie plekjes
aangewezen waar zij kunnen ankeren. In de middag bij Cornelis onze Patat
knagende zuiderburen overtuigend zien winnen en de 3de plaats in het WK
veilig zien stellen. Kijk domme Hollanders daar eens goed naar in plaats alleen
maar geïnteresseerd te zijn in de laatste mode wat tatoeages en diamanten
oorknopjes betreft. Beetje stoer doen en mensen een hoofdprijs laten betalen
voor en potje voetbal dat het niveau van het jaarlijkse schoolvoetbal toernooi
op de dam niet in de verste verte kan halen. Na het gezamenlijke avondmaal
,jawel visburgers met eigengemaakte ravigotte saus, daarna rollend de kooi in
om wat na te denken, kwam er op een of andere vreemde manier niet echt aan
toe,(dat denken dan) zal wel met de oude dag te maken hebben. Ha ha. Avonds
kwamen Ellis en Marcel op visite en zij had haar mokie trekzak of luizenpletter
mee gebracht waar zij zeer verdienstelijk op ging spelen. Daarna nog een paar
uurtjes levensbeschouwelijk zitten kleppen met chippies en drupjes in kleine
glaasjes en alweer een dag om. Terwijl op de kade de jeugd genoot van de
mooie nacht zijn wij onder gezang van de bekende wereld artiesten de kooi
ingekropen. Om de ergste bassen een beetje weg te filteren het voorluik waar
we onder slapen maar even dicht gehouden tot de rust weer intreed. Tr
vrinden .

15-Juli.
Een echte zondag met stralend weer. Bijtijds ontbeten en daarna voordat het
te warm werd een wandeling door de nog rustige stad gemaakt. Bij de grote
kerk was nog een dienst aan de gang met gezang en orgelspel. We wilden wel
even deze kerk bezichtigen maar niet tijdens de dienst, dus in de schaduw een
kwartiertje gewacht en de zondagse wandelaars bekeken. Veel moeders met
kleine kinderen waarbij het opviel dat de kleuters hier wel erg mondig zijn, de
baby’s met normaal krijsen en de kleuters met sarren van hun haast radeloze
ouders. Wonderlijk verschil met deze jeugd en wij op die leeftijd, als ik niet
luisterde was er altijd wel een ferme tik al dan niet met vlakke hand dan wel
matteklopper voor de billen, als je dit nu zou doen heb je zo maar een
aanklacht op de deurmat al dan niet ondertekend met hem of haar eerste
handtekening. En dat terwijl wij maar een dun broekje hadden en de kids van
nu allemaal met body protectors in het rond huppelen in de vorm van een
pamper. Lachen jo op een bankje in de schaduw van de grote kerk van
Svendborg. Afijn klokslag 11 is de dienst afgelopen en komt heer dominee naar
buiten om de Deense vlag weer te strijken en verdween weer in de kerk. Wij
vol verwachting op al dat moois binnen had eerwaarde de deur al op slot
gedraaid en was waarschijnlijk met zijn zwemspullen op weg naar verkoeling in
het heerlijke water van de Sund. Ja beste eerwaarde zo krijg je nooit dolende
schaapjes in je kudde. Als troost maar een terrasje opgezocht en iets koels
gedronken, je moet je dag dan maar op een andere manier vullen vonden wij.
In de middag de finale van het WK bekeken bij Cornelis en Frankrijk zien
winnen van een goede tegenstander. Kroatië was een geweldige ploeg voor
een landje met nog geen 5 miljoen inwoners. Cornelis wou de volgende
morgen vroeg weg omdat hij mogelijk wat stroom tegen zou kunnen hebben en
beslist niet wou moteren. Ik vind dat ik mijn hele leven al op tijd heb moeten
werken en wil als het niet nodig is rustig de dag vullen. Wij dus maar losgegooid
en met de stroom mee naar de Thuro Bund gedreven en daar een prachtige en
bladstille avond genoten met snaterende eenden en vogelgefluit in het grote
bos. Tr vrinden.
16-Juli.
Heerlijk dagje hier in de Thuro Bund gehad. We liggen op 25 meter van het
strand en kunnen met de hond uitlaten haar lekker laten snuffelen langs de
oever en zelf in de schaduw op een boomstronk de baai en hun nu wel in grote
getalen aanwezige schepen bekijken. De vakantie tijd is nu echt aangebroken
met hordes Duitsers. In de middag kwam de Maritje-Anna de baai in en

meerden naast ons af. We hadden elkaar alweer weken niet gezien dus
verhalen te over gelardeerd met af en toe een drupje en toastje. Na nog een
bezoek aan Hans en Ellie die ook de baai waren binnen gezeild voldaan de dag
afgesloten met een welgemeend , nou genacht oor en, doordrenkt van zon en
water, (gepikt van het gedicht op het luik bij Cornelis) zachtjes de luikjes
gesloten. Tr vrinden.
17-Juli.
Pottedorie alweer zon met opstaan. Pottedorie een gevleugelde uitspraak van
een man genaamd Eddie Dunne die bij de Waalpaal waar ik werkte dit altijd zei
als er iets stuk ging of niet naar wens verliep. Waarom ik dit opmerk? ,nou als
je zoveel tijd hebt als wij nu gaan je gedachten vaak terug aan de jaren waarin
je nog aan het arbeidt proces deelnam en komen er een macht aan flitsen voor
je geest. Mooie maar ook minder fijne dingen, maar het zijn de dingen die je nu
deelt met je mede reisgenoten die naast ons afgemeerd liggen en die ook een
heel werkzaam leven achter zich hebben. Zo kom je de dag wel door
afgewisseld door even opfrissen in het nu wel erg lauwe water waar we in rond
dobberen. En voor dat je het weet is het weer avond en genieten we van een
prachtige zonsondergang en een totaal vlakke zee, er staat geen zucchie wind
meer. Liesbeth meende dat er zalm om het schip heen zwom dus ik in de
verleiding gebracht om het net te water te zetten. Was zo gebeurt maar
wegens de drukte van de ankerende schepen was het laveren om het net er
tussen door te zetten, moet de wind niet gek gaan doen morgenochtend want
anders heb ik een probleem. Nog even gebeld met onze vriend Jan v A op
Marken en aangehoord dat het genezing proces maar moeilijk op gang komt .
kop op Jan het komt allemaal goed vriend. Makkelijk praten voor ons en we
voelen ons best wel bezwaard maar morgen kunnen wij ook aan de beurt zijn,
dus pluk de dag is ons motto we vullen de bevallige torso van Elena met nog
maar een paar troostdruppeltjes en toasten op het leven . tr vrinden.

18-Juli.
En jawel hoor de wind was gedraaid en begon om 05.00 aardig door te zetten.
Ik er uit om het net te halen en jawel hoor waar ik al bang voor was gebeurde.
Door het draaien van de wind lag mijn laatste stuk net recht onder een mega
catamaran door. Goede raad is dan duur en ik heb voorzichtig schuifelend langs
de huid van de catamaran het net er onder door kunnen trekken. Jemig wat
een gedoe voor een handje platvissen maar je bent wel wakker op zo een

moment. Afijn 16 platvissen en een regiment aan krabben later weer aan boord
en meteen het net geschoond en vis panklaar gemaakt. Na het ontbijt ankerop
en naar de museumhaven van Svendborg gevaren. Onder het varen de vis
gestoofd en na uitpluizen in de koeling om er morgen weer visburgers van te
maken . is het net an 09.00 uur lig je weer vast in de museum haven van
Svendborg en gaan de dames na de koffie de stad in voor ja weet ik veel. In de
museumhaven is er altijd wat bedrijvigheid en toeschouwers drentelen over de
steigers met immer weer de zelfde vragen over onze scheepjes. We staan ze
graag te woord en zijn best trots op onze zelfmade schepen . tot in het donker
in de beide kuipen levensbeschouwelijk zitten kleppen totdat het echt begon af
te koelen, nog even dit verslagje even afronden en dan de kooi opzoeken. Het
was weer een mooi dagje vrinden. Truste,
19-Juli.
Alweer zon dus snel de zonnetent opgetuigd voor de noodzakelijke schaduw.
Na de koffie zetten de dames een pendeldienst op tussen de verschillende
winkels en supermarkten. Telkens was er nog iets vergeten, ja ja en vertrokken
zij weer de stad in. Je moet het maar leuk vinden, maar alles wat gekocht werd
was sterk afgeprijsd volgens de trotse eigenaars. Ik lekker in de kajuit stoeien
met de fabricage van de beloofde visburgers en zelfgemaakte remoulade saus.
Het werd een mooi stapeltje van een stuk of 25 mooie bruine schijven. Samen
met de buurtjes hebben we met veel puffen er 20 van verorberd waarbij de
deur van de kajuit open moest blijven om de knoflook dampen te laten
ontsnappen. Het was weer gezellig met druppeltjes van het een of ander en
koffie na. Tot laat in de kuip van de sterren en nostalgische muziek genoten
met Hazes Elvis en Jan Dulles. Tevens ontdekte mijn kooimaatje de
mogelijkheid om te filmen met haar mobiel, werd hilarisch en moet nog wat
ervaring opbouwen. Hou me hart vast voor de familie app. Ha ha. Uiteindelijk
toch maar besloten om de kooi op te zoeken. Na een welgemeend je mag er
nog best zijn matroosje was het antwoord , geen polonaise kaptein of anders
op de bank. Ja vrinden verliezen is niet altijd leuk, maar toch met een tevreden
glimlach de kooi in geklommen waarna we beiden tevreden in slaap zijn
geschommeld op het zachte deinen van de Svendborg Sund.
20-juli.
Over het weer zullen we het maar niet meer hebben, wordt zo eentonig
anders. Als het veranderd zal ik het melden. In de museum haven werd het
rustig omdat alle oude schepen naar Faborg vertrokken voor de start van het

rondje Fyn. Dit jaarlijkse festijn is het hoogtepunt van alle bemanningen die het
hele jaar aan hun schip hebben gewerkt en het resultaat dan kunnen tonen aan
het publiek op de kades. Elke dag een andere stad op het eiland Fyn waarbij er
feest wordt gemaakt met muziek en veeeeel bier. Na een week komen de
schepen met uitgebluste bemanningen weer terug in Faborg en wordt de week
afgesloten met een groots vuurwerk. De Denen hebben bij lange na niet zo een
grote historische vloot als de Hollanders maar ze zijn wel prachtig om te zien.
We zouden nog een dagje blijven om de juiste wind af te wachten om naar
Avernako te zeilen maar tegen de avond draaide de wind en lagen we aan
lagerwal. Nou dan nu maar los en de stroom in de Svendborg Sund stond ook
mee. Net onder de brug door hadden we wel de stroom mee maar de wind
draaide pal tegen. Dus op de motor naar het eiland Skaro die een mooie baai
heeft om te ankeren. Er lagen al een aantal schepen dus wij er tussen door
geschoven waarbij op 2 mtr water de Marritje-Anna nog net even een steen
aantikte. In het glasheldere water even rond gekeken en hopla het anker er
voor en van een prachtige zonsondergang genoten. Met een klein drupje in het
lijfje van Elena nog even een gelukkig mens zitten wezen tot de sterren aan het
firmament stonden. Met een knipoog naar de grote Beer de kooi opgezocht.
Nachts met het afgieten van de piepers een vallende ster gezien, normaal mag
je dan een wens doen maar ik heb geen wensen meer alles is al vervuld. Mooi
hé.
21-Juli.
Mooie ankerplek hier bij het eilandje Skaro en rustige nacht gehad. Na het
uitlaten van onze Sarah snel even opgefrist onder aan het trapje bij het roer.
Afdalen gaat nu in één vloeiende beweging met deze watertemperatuur,
hebben we wel eens anders meegemaakt in voorgaande jaren toen we de
laatste 4 treden onder gekrijs afdaalden. Na ankerop naar de volgende baai
gevaren, een tochtje van een uurtje en we lagen weer op het vertrouwde
plekje op 25 mtr van het strand van Avernako. Hoeveel keer we hier al zijn
geweest is niet meer te tellen maar telkens is het weer een feest om je anker
hier te laten zakken. De Fiat Voluntas lag hier ook en in de middag gezamenlijk
bij ons aan boord bij geklept met de bekende drupjes en nootjes. Het is
gemiddeld rond de 26 gr en er staat gelukkig een klein windje dus met af en toe
een klein hazenslaapje in de hangstoel en op de bank in de kuip houden we dit
nog wel even vol. Afgelopen nacht met het afgieten van de piepers zag ik een
vallende ster en had geen idee wat ik wensen moest. Moet wel erg
slaapdronken zijn geweest want wensen heb ik wel. We hebben een aantal
vrienden die lichamelijke problemen hebben en ik zou wensen dat het hun op

korte termijn beter gaat. Mogelijk krijg ik vannacht nog een herkansing. Nu
groet ik jullie namens mijzelf en mijn goede vriendin Elena, het is immers
zaterdagavond dus zij had dienst . tr vrinden.
22-Juli.
Blak deze nacht, als je het zacht ritselen van de waterstag langs de ankerketting
niet hoort weet je het al. Dat wordt weer wakker worden aan de onderste
trede van de touwladder die aan het roer hangt. Fris is het water allang niet
meer met een graadje of 23 en van blauwalg hebben ze hier nog nooit
gehoord. Wel kan ik met afdalen langs de trap dwars door het roer kijken, het
is nog nooit voorgekomen zolang we het schip hebben dat de zware eiken
delen open trokken van de droogte. Weer een klusje deze winter, ja een
platbodemschipper zit nooit zonder. Verder deze dag een aantal malen rond
het anker gedraaid en opgepast dat je met zwemmen geen bruine kwal
tegenkwam zoals een bekende van ons die plots prikkels in zijn pielemoos
kreeg terwijl zijn vrouw gewoon in de kuip zat. Verder niets bijzonders vandaag
gebeurt en bij kaarslicht en nachtdrupje tevreden naar elkaar zitten kijken en
het leven nog altijd fijn vinden op deze manier en met elkaar, romantisch hé.
Of het nou door de mooie maan kwam of de nachtdrupjes maakt ons beiden
niets uit. Het enigste wat mijn duifje mist is haar relaxstoel, dat haalt dan weer
wat glans van het romantische moment af, dat dan weer wel. Tr vrinden.

Vandaag het weerbericht gehoord voor de komende 20 jaar. Het blijft
overwegend warm met temperaturen ruim boven de 28 gr en droog tot zeer
droog. In Zuidoost Drenthe kan er op 29 juli 2024 wat stapelwolken ontstaan
die in de loop van de dag snel oplossen. In Augustus 2031 kan de
nachttemperatuur mogelijk onder de 22 gr zakken maar de meningen daarover
zijn verdeeld. Na 2038 zijn de voorspellingen te onzeker om daar nu al een
zinnig antwoord te geven.

23-Juli.
Eigenlijk niets te melden, het is een copy van gisteren. Zon ff zwemmen,
parasol op, koffie met Deens koekje, ff zwemmen, in de schaduw nieuws op
Handy, wat eten, zwemmen en opdrogen in de zon, klein knippie onder de
parasol, beetje lezen , ff zwemmen, (kijk uit voor die bruine kwal) avondmaal,

klein knippie , poeh wat is het nog heet, koffie , hé het koelt nu toch een beetje
af, ja lekker, Dag om. Tr vrinden.

24-Juli.
Om 05.00 het netje gehaald met een blak zeetje, geen sterveling op het water
in de wijde omtrek. Afijn 14 platvisjes later komt er toch in de verte een
speedboot aanscheuren recht op mij af , het visnet weer overboord en het
laatste eindje nog maar even vast gehouden. Blijkt het een visserman te wezen
die mij als collega vrolijk toezwaaide in het voorbij varen. Ja je moet wat
voorzichtiger zijn omdat de Deense overheid ons geen vergunning meer wil
verkopen, lang leven Europa terwijl de Deense vissers langs onze kust zoveel
netten hebben staan dat er voor de plaatselijke visserman geen stek meer te
vinden is. Maar de visjes die hier zwemmen kunnen best wel eens verwekt zijn
in onze kustwateren dus meen ik het voordeel van de twijfel te mogen hebben.
Na het passeren van de visserman het net weer aan boord getrokken en
langzaam tuffend weer naar de schouw gevaren met de zon inmiddels weer
hoog aan de hemel. Meteen het net geklaard en aansluitend de vis gefileerd en
panklaar in de koeling geparkeerd. Cornelis ook een paar visjes gegeven want
zijn vangst was niet optimaal en niets is leuker dan delen vind ik persoonlijk.
Verder de dag een kopie van gisteren zien worden. Wel als avondmaal de vis
gestoofd a la Klaas Tuyp dus met butter en eek en gezamenlijk met de crew van
de Marritje-Anna opgevret---- ,jongens wat een konings maal. Lekkere koele
brokken meloen toe en de dag was weer top. Alleen een beetje warme nacht
voorspeld dus als Adam en Eva de kooi in en ergens hoorde ik nog zeggen ;
geen polonaise schipper maar dit kan ook gedroomd zijn.
25-Juli.
Het was me het dagje wel vandaag (en nacht), lees maar. Warm tot zeer warm
weer met 28 tot 32 gr. Dit was wel uit te houden onder de zonnetent met een
vleugje wind. Helaas steeds skivtende vind volgens de DMI dus heb je net een
plekje uit de zon zit je er na een kwartier weer volop in. Afijn met afkoeling in
het water was het wel te doen. De skivtende vind zou ons later wel een loer
draaien. In de ochtend koffiebezoek gehad van Marcel en Ellis van de Nescio ,
lekker bijgebabbeld en daarna snel weer te water voor de afkoeling. Voor het
avondmaal werden we uitgenodigd bij de Marritje-Anna en daar aan boord
kwamen boven Aero plots flinke wolken tevoorschijn ,niets aan de hand de bui
trekt wel voorbij. Helaas kwam er wel een dotje wind langs die verschillende

schepen van hun anker deden gaan, waaronder de Vrouwe Elisabeth.
Aangezien ik graag zelf aan het roer sta als ons schip voorbij komt snel met de
vlet aan boord en het anker opgedraaid en jawel onze nonchalance van 3
dagen draaien om het anker brak ons zo op met een ketting die netjes om de
vloei gedraaid zat en zo zichzelf er uit had getrokken. Dus alles weer in orde
gebracht en kort voor het strand wederom het anker gezet. Zo de dame lag
weer alsof ze midden op de dam in onze hoofdstad was gezet. Netjes afgegeten
bij onze gastvrouw en heer en nog in de kuip bij een graadje of 22 tot rond 24
uur naar de sterren en maan zitten kijken met een klein drupje in Elena en ons
afgevraagd hoelang we hier nog van mogen en kunnen genieten. Let op het
was totaal blak toen ik mijn gebronsde torso naast mijn Polynesische schone
neer vlijden. Tevreden vielen we beiden haast gelijktijdig in slaap. Om 02.00
werd ik wakker van het ruizen van de branding achter het schip, jawel de wind
was gedraaid en aangetrokken en omdat ik voor de zekerheid flink wat ketting
had gestoken lagen we te kort op de kust. Gaat wel sprak de Polynesische
schone , kom maar vlug weer de kooi in. Dan sta je als schipper best wel op een
tweesprong maar de verantwoording voor schip en bemanning overwint dan
de natuurlijke gevoelens. Dus motor aan en anker opgedraaid, met een volle
maan de landtong gerond en na een kwartiertje lagen we weer in rustig water
en zwierde we weer lekker heen en weer op 2 meter water. Snel weer de kooi
in en verder geknord. Een dag waarvan je bij aanvang denkt hoe krijg ik hem
weer vol vandaag. Nou zo dus. Tr vrinden.
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