
 Deel van ons logboek “Denemarken” 

We maakte deze reis met onze motorboot, een Linssen yacht (multi- knikspant, stabilisatoren, 

twee motoren).  Onze twee Drentsche patrijshonden waren aan boord. Denemarken is erg leuk 

ook voor de honden. Veel ruimte en vrijheid. We hebben af en toe afgemeerd in een visserijhaven, 

deze liggen meestal naast de passantenhaven (vaak wordt in de zomer een oude visserijhaven 

aangewezen voor pleziervaart.  

 

Varen op de Duitse Oostzee/ Deense Zuidzee 

De Oostzee heeft nauwelijks getij, dus daar hoef je geen rekening mee te houden. De wind en vooral 

waar deze vandaan komt is wel een belangrijk aspect om rekening mee te houden. We hebben een 

paar keer met veel wind gevaren maar onder de wal, de golfhoogte valt daardoor mee. Dus niet 

alleen de windkracht maar ook de golfhoogte is bepalend of je prettig kan varen. De Oostzee heeft 

gemiddeld diep water wat zorgt voor langere golven. Linssen yachts zijn geschikt voor dit soort water 

vanwege de rompvorm, de vormvastheid door de stalen romp en het totale gewicht. De Rietvaer 

heeft stabilisatoren wat het varen met wind en golven prettiger maakt. Bij het uitschakelen van de 

stabilisatoren zijn de slingeringen groter maar het schip blijft wel veilig varen. Wat opvalt, is dat 

polyester motor- en zeilschepen die op de motor varen veel meer slingeren dan wij. 

Van en naar Denemarken maak je een oversteek van ongeveer 5 uur over open water. Het is 

belangrijk dat je de oversteek maakt met goed weer. Je kruist de scheepsroute van Kiel naar 

Scandinavië dus je moet erg goed opletten en zo recht mogelijk oversteken om veilig bij de Deense 

eilanden aan te komen. Wij hebben een AIS-systeem aan boord en hierdoor is het precies te zien hoe 



hard de zeeschepen varen. Ik kan zo gemakkelijker bepalen wanneer ik het beste kan oversteken. De 

zeeschepen varen een vaste koers, dit maakt het duidelijk en overzichtelijk. Het is een mooie ervaring 

om de statige zeeschepen op zee in volle actie te zien. 

Eenmaal tussen de eilanden heb je niet meer te maken met zeeschepen, de Deense Zuidzee is hier 

voor de pleziervaart en de visserij. 

Wanneer je tussen de Deense eilanden doorvaart heb je meestal weinig last van de wind. Wanneer de 

wind echter recht over de zee aankomt, kan dat zelfs op het smalste water flinke golven veroorzaken. 

In de periode dat wij er vaarde was het weer erg wisselvallig en hebben het meegemaakt van windstil 

tot 8 Beaufort. De luwte van de eilanden voorkwam dat wij er echt hinder van hadden. Het weer kan 

hier wel snel omslaan, in het tijdbestek van één uur kun je van mooi in slecht weer zitten of 

omgekeerd. Op een dag sloeg het weer vier keer om wat op zich wel een boeiende ervaring is. Wij 

vinden het een prachtig vaargebied omdat je zonder oponthoud van bruggen en sluizen van haven 

naar haven kunt varen.  

 

 22 juli – Fehmarn  

We zijn nu precies 3 weken onderweg en zijn er nu klaar voor om de Oostzee op te gaan. Het weer is 

er prima voor; 0-5 knopen wind, zonnig met af en toe wat lichte bewolking. We vertrekken om 

9.00uur en komen na een prachtige tocht om 15.00 uur aan bij het Duitse eiland Fehmarn en meren 

af bij Hafen Orth aan de kade met meerpalen. De haven ligt aan een mooi natuurgebied waar een 

wandel/fietspad doorheen loopt. Het is nu de tijd voor zomerfeesten en daar is overal wat van te 

merken. Naast ons meert het oude stalen zeilschip RYVAR uit Flensburg (DK) af en na een half uurtje 

klinken er vanaf het schip zeemansliederen van de Shanty Freunde Gimte. De RYVAR is in 1916 door 

D & Joh. Boot in Alphen aan de Rijn gebouwd en de drie eerste eigenaren waren Nederlanders. De 

Shanty Freunde Gimte trekken de zomermaanden rond met de RYVAR om hun liederen ten gehore te 

brengen en zorgen nu naast ons voor een lekker nautisch sfeertje. 

Denemarken 

 



De havens 

Wat ons direct opvalt, is dat de jachthavens is Denemarken goede voorzieningen hebben. Overal is 

stroom, goed sanitair, brede houten steigers en ook niet onbelangrijk; toegang tot het Internet. 

Nagenoeg iedere haven heeft hetzelfde systeem; je mag aanleggen wanneer er een groen plaatje 

hangt en rood betekend bezet. Via een automaat betaal je havengeld, je ontvangt een 

sticker/betaalbewijs voor aan de boot en een internet –inlogcode. De ligkosten varieerden van 23 tot 

38 euro per nacht (voor een boot van ongeveer 14meter) Denemarken is een enorm zeilgebied dus 

zeilers zijn duidelijk in de meerderheid, maar ook motorjachten en speedboten komen voor. Behalve 

héél veel Denen zie je hier ook veel Duitsers, enkele Nederlanders, Zweden en Noren. In het 

hoogseizoen zijn er veel watersporters en kan het lastig zijn om een ligplaats te vinden wanneer je na 

het middaguur aankomt. De vaartijden zijn relatief kort, dus wanneer je op tijd weggaat, is er wel een 

plek te vinden. 

 

23 juli – 25 juli – Rudkøbing 

 

De Deense vlag kan aan de mast! Wanneer we om 10.00uur de haven van Fehmarn uitvaren is het 

stralend weer. Het doel van vandaag is het eiland Langeland in de Deense Zuidzee. In de Kiele bocht 

krijgen we voor het eerst te maken met lange golven. We hebben te maken met een flinke 

dwarswind, het is echter mede door de stabilisatoren goed te doen en langzaam slingeren wij de 

zeegang in. We willen naar de populaire grote haven Marstal maar deze blijkt overvol dus varen we 

door naar Rudkøbing waar we een plekje vinden in de werkhaven die gelegen is naast de (ook volle) 

jachthaven. Ook in Rudkøbing is het zomerfeest, het is leuk om de Denen weer te zien. In 2008 

hielden we er onze (laatste) kampeervakantie, het is goed om hier weer te zijn. De volgende dag 



leggen we de boot in de vrijgekomen plek in de jachthaven, met de achterkant naar de zee, we 

genieten een paar dagen van het uitzicht, mooi weer en ‘s avonds een prachtige zonsondergang. 

 

26 juli – Troense Badelaug – eiland Tasinge 

Een korte oversteek brengt ons naar het eiland Tasinge en we meren in Troense af aan de 

buitensteiger. Het water is kraakhelder, je kunt de krabben over de bodem zien lopen en er zijn 

enorm veel kwallen. De speedboten veroorzaken af en toe grote golven en we hebben voor het eerst 

te maken met opstuwend water (20cm). Deze haven wordt nog geleid door een traditionele 

havenmeester in een smetteloos uniform zoals je ze niet vaak meer ziet. Deze al op leeftijd zijnde 

havenmeester spreekt een 

woordje Nederlands omdat hij 

ooit verkering heeft gehad met 

een Hollands meisje. In dit 

prachtige plaatsje zijn Deense 

huisjes zoals je ze in de folders 

ziet. Met riet gedekte 

vakwerkhuizen in geel, wit en 

rood en romantische tuinen met 

stokrozen, rozen, lavendel en 

fruitboomgaardjes. We maken in 

de namiddag een prachtige 

wandeling door de korenvelden 

en het dorp.  

 



27 juli – Svendborg –eiland Funen 

Om de hoek ligt Svendborg op het eiland Funen, de bestemming van vandaag. Funen is het eiland 

met de meeste zonne-uren. Binnen 20 minuten arriveren we in deze havenstad. Deze drukbezochte 

haven is zeer levendig, ondanks dat vinden we direct een afmeerplek aan de brede steiger. De haven 

ligt direct aan het gezellig winkelcentrum en het treinstation van Svendborg. Er varen veel oldtimers 

binnen vanwege het havenfeest dat dit weekend plaatsvindt. Tot nu was het zomers weer, maar in 

de avond begint het flink te waaien en te regenen. 

28 juli –29 juli – Faaborg – eiland Funen 

Omdat het vandaag de hele dag zal blijven regenen, besluiten we te vertrekken. Wanneer we de 

haven uitvaren, zien we alleen bewolking en mist. Het wordt een tocht door de regen met af en toe 

flinke windvlagen tot windkracht 5. Omdat we de wind op de kop hebben is het goed te doen. 

Faaborg heeft een haven in het centrum en 10 minuten verder varen is nog een jachthaven in het 

buitengebied. Wanneer we Faaborg binnenvaren blijkt geen plaats te zijn in beide jachthavens, we 

meren daarom af aan de houten stormkering van de haven. Tegen de avond klaart het weer op en 

trekt de mist weg, het wordt droog en zonnig en we blijken ons te bevinden in een lieflijk landschap 

van huisjes, gele graanvelden en bos. De volgende ochtend leggen we de Rietvaer om aan de 

stadskade.  

 

Faaborg is een lieflijk plaatsje met leuke straatjes en heeft de flair van een handelsstad uit de 19e 

eeuw. Het is een vestingstad en beschikt nog over een stadspoort, binnenplaatsen en 

vakwerkgebouwen. De haven is populair vooral bij zeilers. In de nabijgelegen industriehaven is verse 

vis te koop bij de vroegere rokerij. 



30 juli – 1 augustus - Assens – eiland Funen 

 

Vandaag nemen we afscheid van de Denen die we nu al twee weken tegenkomen in de havens en 

waar we ondertussen bevriend mee zijn geraakt. Wij varen naar Assens en zij gaan nu richting 

Esbjerg in Jutland, waar hun thuishaven is. In Assens meren wij af bij Jachthaven Marina Assens. Dit is 

een grote moderne haven met alle faciliteiten waaronder een wasmachine en een goed 

havenrestaurant met een terras met zeezicht. Bijzonder is dat deze Marina direct aan het 

(ruime)strand ligt. Een bepaald gedeelte is toegankelijk gemaakt voor zwemmers. Je kunt hier een 

beste strand- en duinwandeling maken. Vanaf de haven is het is ongeveer 1o minuten lopen naar een 

supermarkt en 15 minuten naar het centrum. 

Assens is een zeer oud handelsplaatsje (1231). Er zijn mooie oude straatjes met prachtige 

koopmanshuizen en binnenplaatsen. Tip: Kultuurhistorisch museum Willemoesgårdens Mindestuer 

met het ouderlijk huis van zee- en oorlogsheld Peter Willemoes en een kunst- en 

zeevaartverzameling. We hebben hier 3 mooie zonnige dagen gehad. 

 

2 augustus– 3 augustus - Kolding –Jutland – Kleine Belt 

We varen in 3 uur naar Kolding (uitgesproken als: Kòlling) een oude havenstad in Jutland. De reden 

dat we Kolding aandoen is de goede treinverbinding. Morgen reist onze dochter per trein van 

Nederland naar Kolding en zal een weekje bij ons aan boord blijven. Kolding is gelegen aan het einde 

van het Koldingsfjord, je vaart het fjord in en bereikt de commerciële haven met aan beide zijden 

jachthavens; de Zuid en Noord jachthavens. De Zuidhaven blijkt weinig passantenplaatsen te bieden.  

We kiezen in ieder geval de Noordhaven omdat die het dichtst bij het treinstation en het centrum 

ligt. De haven is voornamelijk een thuishaven met alle faciliteiten maar is een beetje uitgestorven, de 



directe omgeving blijkt een industriegebied te zijn. Met onze fietsjes zijn we echter in 10 minuten bij 

het treinstation en het oude maar modern aandoende, levendig stadscentrum. Na een treinreis van 8 

uur (vanaf Groningen) arriveert onze opstapper, het station ligt tegenover de industriehaven dus 

halen we haar op met het bijbootje.  

In het Koldingfjord zien we een groepje Tuimelaars zwemmen. Een van de mooiste musea van 

Denemarken “het Koldingshus” (middeleeuwen) is aan het Koldingsfjord gelegen. Naast dit museum 

ligt een populaire toeristische attractie; het kunstmuseum Trapholt. Kolding heeft ook een mooie 

geografische tuin met meer dan 2000 planten uit de hele wereld. 

4 augustus – Assens 

5 augustus – 6 augustus – Sønderborg - Jutland 

Na een nog een dagje Assens vetrekken we naar Sønderborg. Bij het uitvaren van de haven zien weer 

twee Tuimelaars. Het wordt een prachtige vaartocht van 3,5uur. Het is zonnig en helder weer, 

hierdoor hebben we een mooi zicht op Funen met de gele velden en groene heuvels (tot 125m). We 

varen het Alsfjord in en komen aan in de schilderachtige haven van Sonderborg en meren af aan de 

gezellige stadskade. Tien meter verderop staat een ijscafetaria, de Denen zijn gek op ijs, de hele dag 

staat er een file met mensen van jong tot oud om (megagroot)ijs te kopen. We kijken uit op de 

grootste attractie van deze stad, het kasteel. Deze werd in 1170 in opdracht van Valdemar I gebouwd 

als onderdeel van de kustbeveiliging tegen de Wenden. Het was oorspronkelijk niet meer dan een 

zware, versterkte toren, maar in de loop der eeuwen onderging de vesting een gedaanteverwisseling 

tot renaissancekasteel. Na 1864 werd het gebruikt als kazerne en later, na de hereniging, als 

museum. Je kunt in prachtig Sønderborg wandelen langs de zee, het kasteel en het oude 

stadcentrum.  

 

 



 

7 augustus – 8 augustus Rendsburg – Duitsland  

Om 9 uur vertrekken we uit Sønderborg en daarmee ook met een beetje weemoed, uit Denemarken. 

Het doel van vandaag is Rendsburg in Duitsland. Het zal een lange dag worden. Het is windkracht 3-5 

en regenachtig met buien. Grotendeels varen we onder de kust. Wanneer we de mondingen van 

Flensberger Fjord en Eckern Fjord passeren is de wind sterker en zijn de golven hoger maar het schip 

kan het goed aan.  

 

Kieler Bocht – Noord Oost Zeekanaal of Kielerkanaal 

De Kieler Bocht is een van de drukste vaarroutes van de wereld. Hier varen continue grote zeeschepen 

en cruiseschepen van de Noordzee naar de Oostzee en omgekeerd. Bij Kiel worden deze schepen 

worden met behulp van loodsen het Kieler Noord Oost Zeekanaal ingevaren. Via de marifoon is te 

volgen dat de ze onderling steeds contact houden en met elkaar afstemmen zodat het schutten en 

elkaar passeren in het kanaal logisch en duidelijk verloopt. Continue is te volgen welk schip waar 

vaart met vermelding van diepgang en schipbreedte. De vaarsnelheid van deze zeereuzen is 10 – 

14km per uur en daardoor hebben wij er weinig hinder van. Het kanaal is 160 meter breed, dus ruim 

genoeg. De loodsen hebben maar één belang en dat is de veiligheid op het kanaal waarborgen, ze 

houden dan ook goed rekening met de aanwezige pleziervaart. We hebben een A.I.S-zender en 

ontvanger aan boord, hierdoor is het vaarverkeer nauwkeurig te volgen, dit maakt het varen in een 

dergelijke omgeving gemakkelijker en veilig. Het Noord Oost Zeekanaal is 100 km lang en is het beste 

in twee dagen te doen. Er varen jaarlijks 19000 plezierschepen door het kanaal, dus je vaart er niet 

alleen. 

 

Zeesluis Kiel 

Het schutten in de zeesluis is heel eenvoudig; de zeeschepen varen eerst in, leggen vast en de 

schroeven gaan uit, daarna krijgt de pleziervaart toestemming om in te varen. Het invaren van de 

pleziervaart gaat op volgorde van aankomst en moeten doorschuiven zodat zoveel mogelijk binnen 

kan. Bij het uitvaren, vaart de pleziervaart uit voor de beroepsvaart.  

 



Het (voor de eerste keer) aanleggen in deze sluis was wat minder gemakkelijk. Je moet van boord om 

vast te kunnen maken aan de ringen op de steiger. Je stapt op een spekgladde drijvende steiger (ook 

het rubber is glad!). De steiger deint behoorlijk en daarbij is het (toen wij er waren) erg druk met 

invarende pleziervaart waarvan verwacht wordt zo goed mogelijk aan te sluiten. Via de sluistrap 

moet je omhoog om je te melden bij de Duitse sluiswachter. 
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