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(WEER) NAAR DENEMARKEN
Na de schitterende ervaring in 2009 was er geen discussie
mogelijk. Dit jaar weer naar Denemarken met onze Lugger
Swalker. Vorig jaar nog kamperend in een tent. Dit jaar met een
VW-T3 camper(tje) uit 1989 en een boot uit 1974
Het rijden met een ca 12 meter ca 2,5 ton lange combinatie was een
nieuwe ervaring. Niet meer nerveus inhalend maar rustig tuffend met het
vrachtverkeer mee deden we 12 uur over de 760 km. Dit keer zonder
technische problemen met alleen enkele files in Duitsland vanwege
wegwerkzaamheden. Om 18.30 melden we ons bij de receptie van de
Vindebyeøre camping bij Svendborg.
Thuis via Google en mail een uitgebreide studie gemaakt van geschikte
campings. Dat viel toch tegen voor zoʼn waterrijk gebied. Veel campings met
een strand op het zuiden hadden geen steiger, boei of geschikte ankergrond.
Men haalde daar de boten er iedere avond uit i.v.m. sterke wind of golfslag.
De Vindebyeøre-camping lag beschut aan de Svendborgsund en voor de
camping stak een steiger het water in. Dit werd onze eerste keus.
Twee campings ten oosten van Svendborg kwamen op de reservelijst.
Dat bleek niet nodig want men had voor ons nog een plekje ook al was men
eigenlijk vol. We moesten echter wel bereid zijn om te verkassen. Dat
resulteerde uiteindelijk in een fantastisch plekje met vrij uitzicht op de
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In de file

Tussen Bremen en Hamburg
is men bezig de weg om te
bouwen van 2 x 2 naar 2 x
3 rijstroken. In de spits is
dit duidelijk te merken aan
de Stau die bij de 7 Baustellen optreed.
Zelfs in Denemarken staan
we op een bepaald
moment zo maar een
kwartier stil.
Op de Raststatte

Met een camper heb je
alles bij de hand. Toch is
een loopje op de raststatte
om een kopje koffie en de
benen strekken lekker.
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Geen eb en vloed maar wel stroom
Bij het afmeren aan de steiger voor de camping
ontdekten we al dat er een behoorlijke stroom liep die
afhankelijk van de windsterkte nog verder toe kon
nemen. Iets om met het plannen van tochten rekening
mee te houden. Via de Svendborgsund werd het water
van de Lille Belt en het Skagenrak heen en weer
geperst. Dat resulteerde in diepe geulen op de smalste
gedeelten en in de buitenbocht en zandige strandjes in
de binnenbocht. Ook rond de peilers van de 30 meter
hoge Svendborg-sundbroen kon het water flink stromen.
Verder de Sund uit in oostelijke of zuidelijke richting viel
de stroming snel weg en nam de langzame golfslag van
het ruime water het over.

Een avondtochtje
Een van de eerste avonden een rustig tochtje naar
Troense dat we eerder al op de fiets verkend hadden.
Het helder water maakt het navigeren makkelijk. Pas als
we de schelpen op de zandgrond konden herkennen
moesten we opletten. Ondanks dat het kruisen met het
zwaard half omhoog minder hoogte winnen, komen we
in de binnenbochten toch flink vooruit.
Ook de Denen lijken na het eten graag nog even
van de zonnige avonden te genieten door een tochtje te
maken. We zien echter weinig zeilboten maar wel veel
snelle speedboten die ons aan bak- en stuurboord
voorbij vliegen.

Valdemarsslot
Fyn en de daaromheen liggend eilanden staan bekend om zijn vele kastelen en “buitens”. Dit jaar
hebben we een bezoek gebracht aan slot Valdemars op een schitterende plek aan de Storebælt. Het slot
zelf is een museum en de moeite waard om te bezoeken. In een van de vleugels is het Lystsejladsmuseum
gevestigd. Hier wordt de historie van de Deense pleziervaart uitgebeeld. Naast oude speedboten (Rennjolle
en Rivaʼs ) met de eerste Seagull en Volvo Penta motoren, is er ruim plaats voor de verschillende
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Classic Regatta

m/s Helge Svendborg
Voor de aanleg van de bruggen
werd de verbinding tussen de
eilanden verzorgd door
motorschepen. Een van die
schepen de M/s Helge is
gerestaureerd en verzorgt
volgens een strak “sejlplan” een
pendelvaart voor toeristen
tussen de verschillende oude
havenplaatsen. Een kleiner
schip, de Kaia dat van 1923 tot
1947 s’nachts van 1.00 tot 7.00
uur de dienstregeling verzorgde
wordt nu gerestaureerd.

Tusen Svendborg en Æro ligt
Het maritieme centrum van Denemarken. Veel historische havenplaatsen met oude gerestaureerde
werfjes die allemaal het bezoeken
waard zijn. In Svendborg vormt
“Maritimt Centrers pakhus” het
centrum van de scheepvaart
activiteiten. Hier vinden we onder
andere een kleine tentoonstelling
en een maritieme boetiek. Onder
een afdak is verder de restauratie
van de “ nachtboot” Kaia te volgen.
Voor de restauratie gebruikt
men het liefst lariks-hout op eiken
spanten. Hout dat 10 tot 20 jaar na
het wateren en zagen heeft liggen
drogen verwerkt het mooist.
In het weekend van 30 en 31
juli 2010 vormde Svendborg de
finish van een van de etappes van
de Fyn-rundt-regatta voor historische zeilschepen. Zoʼn 20 grote
houten zeilschepen zien we op de
zeilen binnenvaren. Na het afmeren zijn ze ook te bezichtigen.
De traditionele schepen die
Svendborg als thuishaven hebben
zijn overigens ook al een bezoekje
waard. De liefhebber van traditionele en/of overnaadse lijnen kan
hier zijn hart ophalen.
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TH URØ

Een rondje eiland
Svendborg is van oorsprong een havenstad waarvandaan
verschillende veerdiensten onderhouden werden naar de
omliggende eilanden. Veel diensten zijn vervangen door
bruggen maar het is nog steeds mogelijk om tochten naar en
rond de eilanden te varen. Een van die tochten voerde ons rond
Thuro.
Het is westenwind krachtje 3 en we dobberen langzaam voor de wind op
de brug toe. Ook hier is het al goed op de vaargeul letten. Onder de brug
door zien we verschillende staken staan en boeien liggen. Het duurt even
voor we het systeem door hebben. Naar zee toe groen bakboord en rood
stuurboord. Voor de haven van Thurø By maakt de geul twee haakse
bochten. Bij het afsnijden raken we met half opgetrokken zwaard en geen
opklapbaar roer, toch nog een paar keer de grond.
Een catamaran met de zwaarden ophoog wijzend wijst ons de smalle
uitgang van de lagune waarna we ineens op het open water van het Kattegat
zijn. De golfslag neemt toe maar de wind helaas af. We zien veel grote
zeiljachten op de motor varen op de diepwaterroute tussen de beschutte
havenplaatsen zoals Svendborg, Rudkøbing, Aeroskøbing en Marstal. Wij
dobberen rond Thuro Rev een ondiepte die zoʼn mijl in zuidoostelijke richting
het water in steekt. Bij Valdemarsslot steekt de wind weer op en we krijgen
weer wat vaart. Langs Grasten en Troense varen we tegen de nog zwakke
stroom in naar onze ligplaats bij de camping. Een tochtje door een mooie
omgeving met heerlijk zonnig weer (allemaal verbrand) van ca 25 km in 4,5
uur met eigenlijk wat te weinig wind.

Varen waar weinig water
staat

Het mooie van onze lugger
is dat we makkelijk de mast
kunnen strijken. In Fryslân
is dat makkelijk als je
buiten bedieningstijden van
bruggen toch vroeg of laat
wilt varen. In combinatie
met de geringe diepgang
kunnen we ook in
Denemarken varen op
water waar zelden een
zeiljacht komt.

Het water tussen Thurø en
Fyn is gemiddeld 0,5 meter
diep, de vaargeul maakt
rare slingers en is slecht
betond. Een avontuur op
zich dus.
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Een rondje Skarø
Na een wandeling over het
eiland en een “ store kaffe” bij tante
Sofie weer terug bij de haven.
Twee grote jachten waren bezig
te vertrekken onder stormtuig met
een erg klein fokje. De wind was
een stuk aangetrokken en het leek
ons verstandig om ook maar een rif
te steken. De eigenaar van een
snel motorjacht naast ons
complementeerde ons eerst met
onze mooie boot en vroeg toen
verbaast of wij echt uit wilden
varen. Hij was bezig alles vast te
zetten omdat zij terug naar
Svendborg moesten.
Uiteindelijk hadden we een
schitterende tocht. Eerst
opkruisend naar de steile en hoge
klifkust en toen ruime wind “op het
oog” langs de ondieptelijnen terug
naar Svendborg.
De archipel wordt ook druk
doorkruist met sea-kayaks van
waaruit men soms jaloerse blikken
werpt op onze boot.

Skarø
Op Skarø zijn we eigenlijk per ongeluk terecht gekomen. Het is een
van de kleinere eilanden van de archipel ten zuiden van Fyn.
De grote wens van de schipper was om het eiland Tasinge te ronden.
We zijn vroeg opgestaan en met de stroom mee in zuid-westelijke
richting vetrokken. Op de Svendborgsund viel de wind nog mee en
konden we een mooie lange slag maken. Tegen de tijd dat we moeten
besluiten om de koers in zuid-oostelijke richting te verleggen neemt de
wind echter af en gaat bijna helemaal liggen. Dobberend besluiten we
om dan maar in twee slagen Skarø aan te doen.
Later zou blijken dat we Tasinge misschien wel hadden kunnen ronden
omdat de wind weer aan zou trekken. Een bezoekje aan Skarø is
echter ook zeer de moeite waard.
Het eiland heeft 36 bewoners en heeft een klein supermarktje, een
atelier/cafe (Tante Sofie), een haringrokerij een piepkleine camping
en een kerkje. Dit alles is met elkaar verbonden via wandelroutes.
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Landrotten
De Sud-Fynse archipel is
schitterend vaarwater voor Drascombes. Soms heel erg ondiep
maar ook meer beschut dan het
Kattegat of de Oostzee.
Onze actieradius is (nog) niet zo
groot omdat we het overnachten
aan boord van onze Lugger nog
moeten ontdekken. Iedere avond
keren we dus terug naar onze
uitvalsbasis; de camping.
Omdat we fietsen echter mee
hebben kunnen we ook op het land
het nodige ontdekken en dat is
iedere keer weer de moeite waard.

Op het hoogste punt van Tasinge is de kerk van het
dorpje Bregninge gebouwd. De toren kun je soms
beklimmen waarna je bij helder weer een schitterend
uitzicht hebt in alle windrichtingen (zie raampjes). Al onze
vaar-, fiets- en wandelroutes kunnen we hiervandaan in
een blik overzien.
Het eiland en de omliggende wateren hebben ons al
veel moois gebracht. De archipel in het zuiden trekt.
Misschien dat we volgend jaar eens proberen om met
camper en trailer op het eiland Ærø te komen en vanuit
Ærøskøbing of Marstal het gebied verder te verkennen.
Met de overwegend zuidwestelijke wind ligt het
vaarwater dan aan de luwe zijde van het eiland.
Iets om de komende winter al over weg te dromen.
Lugger Swalker
Thea, Frank en Tom Plattel
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