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(TOCH) NAAR DENEMARKEN
Het oorspronkelijke plan was om deze zomer met onze Lugger
Swalker op eigen kiel vanuit Fryslân naar de randstad te varen en
daar wat rond te toeren. De weersverwachting en de (wandel)
ervaring van een week eerder geven echter de doorslag om met
tent en boot (op de trailer) naar Denemarken te trekken.
Ondanks het vroege vertrek (om 5.30) toch pas om 21.30 op de Galsklintcamping bij Middelfart aangekomen na een lange autoreis met de nodige
vertraging. Die vertraging liepen we op bij Oldenburg waar een lekke band
van de (Engelse) trailer, vervangen moest worden maar waarvoor in heel
Duitsland geen exemplaar voorradig was.
Eerst maar de tent opgezet. Ondanks dat het zomer is kan het heel snel
donker worden. De volgende morgen de boot te water. We hebben wel
gelezen dat hier in de buurt bruinvissen voor komen maar dat we die het
eerste tochtje al zouden zien hadden we niet verwacht. De grote verschillen
in de diepte van het water en de soms sterke stroming is daar volgens
kenners de oorzaak van. Dit zou ook veel andere vis
aantrekken waarop de Bruinvissen jagen. Dit zou
kunnen kloppen omdat er op de camping ook de
nodige vissers verbleven die wadend in het water of
vanaf hun snelle bootjes visten.
Kennelijk is er wel een lokale techniek voor
nodig die enkele buurkampeerders uit Nederland
(nog) niet bezaten. Zij kwamen ondanks een, in
onze ogen professionele visuitrusting, iedere
dag zonder vangst terug.
Op een andere hoek van de camping zaten
Denen echter echter wel iedere avond enkele
grote vissen te roosteren.

Aan het water

Een rustig en mooi plekje
met zicht op het water en
de meerboei.

In het water

Een kleine gladde helling
van betonplaten en we
wilden de assen niet in het
zoute water hebben. Na
enig geduw rolt Swalker
het water van de Lille Belt
in. In verband met de
stroming afgemeerd aan
een meerboei.
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S KÆ RB EK
Varen in Denemarken
Na meer dan 30 jaar wandelen en kamperen aan
het water in Denemarken nu een keer op het water en
zelfs in een eigen boot. Dat leek een onvervulbare
droom tot de aanschaf in 2008 van Swalker. Nu behoort
het tot een van de fijne mogelijkheden die met een
Drascombe binnen bereik komen.

Veel warrige stroming
Na enkele rakjes in het vaarwater voor de camping
dan nu toch het eerste tochtje. De stevige wind uit het
zuid-zuidwest stuwt het water in de lille Belt (Kleine Belt)
op zodat er voor de camping een stevige stroom staat.
Eerst tegen stroom en wind in kruisen in de richting van
het kleine eilandje Fæno Kalv. Een drascombe is bij
vlagerige wind zeer betrouwbaar maar vaart niet zo erg
hoog aan de wind. Mede door de nog aanwezige
golfslag schieten we maar weinig op. Door in de
stroomluwte van het eiland op te kruisen weten we toch
enige voortgang te maken. De stroomranden zijn goed
te voelen aan het roer en te zien aan de rafelingen in
het water. Het lijkt alsof dit ook de plek is waar de
meeste vis zit. Deze conclusie trekken we omdat we
juist hier regelmatig bruinvissen ontmoeten. Ook de
Deense sportvissers drijven met hun bootjes in de buurt
van deze lijn.
Na de passage van het eiland de sterke stroom nu
mee. We blazen halve wind op Skærbek af waar we
tussen de netten de havenmond van vissershaven
vinden. We mogen langs een viskotter afmeren.

Zicht op de camping

Afscheid van Skærbek

Skærbek of Skærbek
Met een quilt-fan in huis ontkom je in Denemarken niet aan
het bezoek aan meerdere quiltwinkels. Gelukkig hoeft het geen
speurtocht te zijn want de adressen zijn op Internet allemaal te
vinden. Ook in Skærbek zou er een moeten zijn. Na het nodige
navragen bleek dat er meerdere Skærbekʼs zijn en dat dit niet
het Skærbek was waar de bewuste quiltwinkel zou moeten zijn
(een andere postcode). Er was echter wel een winkel in de
buurt van Strib op het grote eiland Fyn (Funen).
Nog inkopen gedaan bij de lokale “super” en op de
terugweg bij de haven enkele vers gebakken visjes besteld en
deze onder de kraan verorberd om het verdriet te verdringen.
Daarna voor de wind weer richting camping. Langs de
buitenbocht is de kust van Jylland (Jutland) flink uitgesleten. Dit
levert spectaculaire beelden, afgekalfde oevers, unieke
woonplekken en een flinke tegenstroom op. We hebben dus
lekker lang kunnen genieten.
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F RED ERI C I A EN S TRI B

Lillebelt Bro
De “gammle lillebeltsbro” was
vanaf 1935 de bekendste brug
in Denemarken. Toen in 1965
gestart werd met de nieuwe
brug (in 1970 geopend) nam
deze die functie over. Niet wetende welke immense brugverbindingen later nog zouden
volgen.
Den Gammle bro = 1178 m lang
met ca 33 m doorvaarthoogte
Den Nye Bro = 1700 m lang met
ca 44 m hoog

Na een paar flinke regen en
onweersbuien breekt de zon weer
door en lijkt het weer een beetje
stabieler te worden. Tijd om het
wandelen, door de overigens
schitterende bossen te verwisselen
voor een tochtje over het water.
De koers is
vandaag noordelijk gericht het
Kattegat in. Met
stroom en zwakke
wind mee dobberen we onder de
beide bruggen
door. Op het open
water krijgt de
wind wat meer
kracht en varen
we langs de
haven en
vuurtoren van
Strib. In 2005 hebben we op een
camping in Røjleskov gestaan en
terwijl we langs dit strand liepen
een kite-surfer geholpen met zijn
vlieger. Nu varen we er zelf op weg
naar de camping die een aantal
mijlen verderop ligt. Op het
Kattegat merken we het verschil in
deining die lang doorzet. Bij de
eerste uiterton keren we weer
om.en zetten koers naar de
aanloopboei voor Fredericia.

(Skanseodde). Fredericia ligt op
een schitterende plaats maar en
er wordt flink geïnvesteerd in de
herinrichting van het centrum.
Vanaf het water is de aanblik
echter een aanfluiting. Het lijkt wel
of je langs Moerdijk vaart alleen
maar olieterminals en
overslag.
Het stadsbestuur mag
wel een voorbeeld
nemen aan Middelfart.
Deze kern heeft zich in
de laatste 5 jaar
helemaal omgedraaid.
en nu een fraai,
uitnodigend (maar wel
modern) waterfront
heeft.
Naarmate het water
weer smaller wordt
ervaren we de
stroming weer meer. We worden
bij het kruisen weer ver terug
gezet. Het lijkt zoals het varen op
een rivier. Stroom op waards
netjes de binnenbocht houden
dan schieten we het meeste op.
Een dieptemeter hebben we niet
nodig. Je kunt ondanks de
golven op zeker 2 meter diep de
planten zien groeien. Dan heeft
een Lugger meer dan genoeg
water onder het zwaard.
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Inkopen doen
Een aantal keren zijn we wandelend over het eiland naar Middelfart
gelopen voor inkopen. Soms zelfs in een hevige onweersbui. Het wordt tijd
dat we dit ook eens met de boot doen. Afmeren langs de kade is voor grote
jachten mogelijk. Voor ons is dat vanwege de golfslag en passerende
scheepvaart echter geen optie. De oude jachthaven ligt te ver weg van het
centrum dus zijn we aan-gewezen op de nieuwe ligplaatsen bij de VVV.
In deze voor een lugger extreem grote boxen moeten we met lange lijnen
afmeren. Daarbij is het een hele klim om aan land te komen. Als we terug
keren zien we dat de vlag op de druilmast ongeveer een halve meter boven
de steiger uit komt en ongeveer op gelijke hoogte ligt als het gangboord van
onze buren.

Een aanbieding en storm
Naast de gebruikelijke levensmiddelen zijn we al een aantal keer langs
een kledingwinkel gelopen waar een mooi (2 delig) pak voor een (zeker voor
Deense begrippen) zeer schappelijke prijs hangt. Het pak wordt gekocht
(altijd handig in een open scheepje) maar de overigens mooie bloes die er bij
hangt laten we maar achter. Die is alleen al een stuk duurder.
Met de inkopen aan boord veilig weg geborgen varen we weer terug naar
de camping. Er is weinig wind en om niet te veel te worden weg gezet toch
maar even de motor aan om naar de aan de overkant gelegen binnenbocht te
komen. Zachtjes voort dobberend tegen de stroom in genieten we van al die
huizen die op fantastisch mooie plekjes langs de oever gebouwd zijn.
Ook zien we veel bruinvissen die in groepjes van 3 tot 5 tegen de stroom
in zwemmen en min of meer in een vast ritme boven water komen. Het lukt
helaas niet om er eentje helemaal goed op de foto te zetten.
Dichter bij de camping betrekt de lucht. Toch maar even de motor aan.
Toen de bemanning weer op de steiger stond begon het te regenen en te
waaien. Enkele minuten later ligt de boot weer aan de meerboei. Dan
beginnen verschillende scheepshoorns te loeien. Er komt een wolk met een
donkere rand recht op de camping af. Het kuip-zeil zit nog niet helemaal vast
zodat ik er nog onder kan duiken. Dankomen de windvlagen en een stortbui.
Het lijkt wel een kwartier maar het duurt maar 5 minuten en dan is het over.
De golfslag blijft echter nog even door gaan zodat het naar de wal waden,
naar de wal zwemmen wordt. Bij de tent aangekomen schijnt de zon weer
maar er zijn wel enkele voortenten en luifels ingestort.

Meren aan een boei
Bij de camping kon je
meerboeien huren. Op zich
een ideale voorziening
maar er moest altijd
iemand het water in als we
varen willen. Die haalde
de anderen dan bij het
steigertje op.
Het water was gemiddeld
een halve meter diep en
nog erg fris. Daarbij kwam
dat de door de golfslag
soms wel tot onder je
oksels nat worden.
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Een rondje Fæno
Een aantal keren hebben we al
door de tuinen van Slot Hindsgalv
gewandeld en van de uitzichten
genoten. Nu varen we door dat
fantastische gebied op de Fæno
Sund zuidwaards langs het Slot en
de daarbij behorende, schitterend
gelegen woningen van de
werknemers. Eerst rustig onder vol
tuig voor de wind. Later toch de
druil maar weg genomen omdat
door de golven de boot af en toe uit
het roer dreigt te lopen.
In Teglgards Bugt passeren we
de immense jachthaven van
Middelfart. Aan stuurboord dicht
onder de oever liggen twee grote
Nederlandse platbodems voor
anker die we al vaker voor de
camping langs hebben zien varen.
We roepen en zwaaien maar
krijgen geen reactie terug.
Het water loopt nog verder door
als Gamborg fjord maar wij gaan
stuurboord uit richting Lille Belt. De
wind draait flink hier rond de
beboste eilanden. Hij lijkt nu Zuid

Hindsgalv Slot (of Heergaarde)
Op de westelijek kop van het eiland Fyn ligt Slot Hindsgalv met zijn
prachtig onderhouden, vrij toegankelijke tuinen. Vanaf 1231 hebben
hier verschillende belangrijke ontmoetingen plaats gevonden.
Nu is het in gebruik als modern congrescentrum, hotel en restaurant.
Ook de dichter H.C. Andersen heeft hier verschillende keren
gelogeerd. Hij schreef eens aan een vriend: “Vanuit deze tuin heb je
waarschijnlijk het mooiste uitzicht van Funen, ik denk zelfs van geheel
Denemarken. Je moet het gezien hebben. Deze plaats is zo mooi.”
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zodat we moeten kruisen terwijl we
eigenlijk halve wind varen. Als we
de engte ten zuiden van Fæno door
zijn is de wind weer meer Westelijk.
Even een paar slagen het grote
water van de Lille Belt op en dan
kruisend op de Snæfringen op naar
Fæno Kalv. De stroom neemt ons
weer met grote snelheid mee zodat
het helaas een kort tochtje wordt.
De diepte van dit vaarwater varieert
tussen de 60 en 80 meter. Wel iets
anders dan de 1 tot 2 meter van de
Friese Meren. Het lijkt wel of je dat
ook kunt voelen.
We zijn veel te snel weer terug
zodat we nog even doorvaren langs
de hoge kust van Jylland.
Vanavond trekken we de boot weer
op de trailer. Morgen breken we de
tent af en is de vakantie voorbij.
Een ding weten we zeker. Dit
doen we volgend jaar weer. We
hopen dan wel op iets bestendiger
weer. Wat is het een fantastische
ervaring om met je eigen boot in dit
schitterende vaargebied rond te
mogen varen.
Lugger Swalker
Thea, Frank en Tom Plattel
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