
Vakantie  naar de Duitse eilanden en Denemarken met onze Hurley 800-Lars. 

 

 

                               

 

                              

 

                                      

 

10-07-2010 vertrokken van onze 

thuishaven in Hoorn gesluisd in 

Kornwerd naar zout. 

Veilig gevoel dat 

ze op ons letten. 

Terschelling 

mooi weer veel 

zon 

  

Lauwersoog  erg 

druk met vissers 

Vroeg met het 

weggaande water  

uit Lauwersoog, 

om boven Schier 

de vloed mee naar 

Borkum te hebben 

 



                               

 

                            

  

                           

 

De 

voorspelde 8 

Beaufort 

kwam en 

bleef. 3 dagen 

verwaaid op 

Borkum. 

Na 3 dagen 

strand, 

weer  op 

pad via de 

prikken 

naar Juist. 

Juist het 

smalste 

eiland van 

Duitsland. 

Alles gaat 

daar met       

paarden          



 Rondom Juist valt haast alles droog ook de haven. 

Droogvallende Hurley. 

 

                                            

 

 

                                           

 

De volgende dag  

naar Norderney 

via het mooie 

wad veel zon en 

een 4 beaufort 

hoe gelukkig kan 

je zijn.  

Mooie 

zonsondergang 

strand 

Norderney.  



                                                            

 

                                        

 

                                

 

                               

 

Mooi weer 

lekker windje 

om Norderney 

heen op naar de 

T19 om daar de 

trafficlanes over 

te steken naar 

Helgoland 

Onderweg 

viel de wind 

compleet weg  

en werd het 

zinderend 

heet, S.A.M. 

nam het roer 

over konden 

wij eten. 

In de avond 

bereiken we 

Helgoland 

waar we 

een mooi 

plaatsje 

hebben in 

de local 

haven. 



 

Zonder woorden. 

 

 

Goed beschut mooi weer heerlijk gesnorkeld giga kreeften en krabben  Helgoland. 

 



 

Onderweg naar de rivier de Eider om van daar naar Friedrichstadt te varen. 

Tussen de zandplaten door best goed opletten, veel zeehonden. 

 

 

Van uit het westen zware buien voorspeld in de nacht, helaas lijkt het er op dat de buien er eerder 

zijn dan aangekondigd, Hopen dat we op tijd door de stormvloed kering heen zijn anders hebben we 

een probleem (lees uitdaging) 

 

 

 



 

Op tijd de kering door! na overleg stond alles open en konden we zo naar binnen varen Top!! 

Twee minuten binnen en de hel barste los zware windstoten en bakken water . 

 

In Toning overnacht en de volgende dag met het tij mee naar friedrichstadt de “Hollanderstad” 



                                                 

  

 

 

                                                   

 

                                                    

 

                                        

 

Friedrichstadt is een 

bijzondere stad in 

vroeger tijden door 

Hollanders gebouwd. 

Amsterdam C is 

compleet met 

grachten nagebouwd 

zelfs de straten 

hebben dezelfde 

naam 

Op de Eider staat een beste 

stroom. 

 

Onze nationale driekleur 

maar dan op zijn kop, dit is 

de vlag van Sleeschwijk 

Holstein 

De sluis bij Giselau waar 

je weer op het 

Noord/Oostzeekanaal 

komt. 

De verplichte 

vergunning gekocht. 

Het 

Noord/Oostzeeka-

naal op samen 

varen met de grote 

jongens. 

Best stoer toch. 



 

                                      

 

                                

 

Mooie 

architectuur 

vroeger. 

Mooie bruggen 

Een nacht in 

de  mooie stad 

Rendsburg 

met zijn mooie 

mondaine 

stadsparken. 

De volgende 

dag de  sluis in 

zicht. 



 

 

                                                    

 

                                      

 

Na de sluis door  de 

Kielerbocht naar Laboe 

erg warm tot laat in de 

avond op het strand 

met live muziek en 

wijn. 

In de vroege 

morgen langs 

het loodswezen 

en eindelijk kan 

de Deense vlag  

in het want. 



 

                                       

 

 

En wennen aan het Deens. 

 

In de verte het 

eerste Deense 

eiland Marstal 



 

En hier doe je het voor heerlijk zeilen zonder tij in het gastvrije Denemarken. 

 



 

Van marstal zijn we eerst naar Abernako gevaren helaas lag het piepkleine haventje vol, doorgevaren 

naar het eiland Fyn de oude handelsstad Faaborg waar je nog lekker verse vis voor de B.B.Q kan 

kopen bij de vissers. 

 

                                        

 

Van uit Faaborg 

naar Fynshav op 

het eiland Als 

gevaren, 

Windwaarschuwing 

en buien maar toch 

lekker gezeild met 

een rifje. 



                                   

 

                                       

 

 

Windwaarschuwing 

buien en hoge golven 

2,5/ 3 mtr was de 

voorspelling. Alles 

gehad behalve de 

buien. Tegen de 

avond in 

Aeroskobing. 

Een wilde zee en veel wind vanuit Aereskobing naar vindeby, een lief haventje aan de overkant 

van de stad Svendborg te bereiken met de fiets over de brug. Liggeld in het potje stoppen dat op 

de koelkast staat. I love it. 

 



                      

 



 

De COBB onze B.B.Q die haast iedere avond zorgt voor een rijk gevoel qua leven en eten. 



 

Een plaatje van de Hurley net voor de brug van Rudkobing rondje bijboot. 

                         

 

Mooi 

uitzicht in 

de avond 

vanuit de 

kuip. 



                        

 

 

 

                                             

 

                  

 

Van uit Rudkobing de volgende dag naar Bagenkop het laatste Deense haventje want we zijn al 3,5 

week onderweg. 

Weer het hele gebied doorkruisd met onze fietsen,  picknik boven op een kaap met mooi uitzicht. 

 Afscheid van Denemarken heerlijk 

genoten in de haven waar iedere  

avond live muziek is (verzorgd en 

uitgevoerd door de locals) 

Het loodswezen weer voorbij einde Oostzee op weg naar de Olympia haven in Kiel onverstelbaar 

wat een mooie schepen daar liggen van hout, en zo tateloos als of ze gisteren gebouwd zijn 

inplaats van een tijdperk geleden. 



 

 

Het Noord/Oostzeekanaal af naar Brunsbuttel blijft een eind 100 km, 

Maar wat een mooi plekje tegen de sluis aan, feest en kermis en dat met de nodige 

biertenten  zorgden voor een latertje. 



                                        

 

Blijft toch imposant die grote jongens vlak naast je. 

De sluis door en met een beste stroom mee naar Cuxhaven best druk op de Elbe. 

Cuxhaven 



                                          

 

 

                 

              

 

 

In Cuxhafen het uitgebreide weer binnengehaald en natuurlijk verkeerde wind en slecht weer 

op komst. 

Dus na gezellig gegeten te hebben maar een paar uur naar bed en in de nacht om 01:00 uur 

vertrokken erg donker geen maan en vreselijk druk op de Elbe hoge golven en veel stroom. 

Na de donkere nacht kwam de zeemist opzetten jammer want wij wilden naar Spiekeroog  en 

het was zo vreselijk druk met containerschepen en het loodswezen bij de trafficlanes van de 

JadenBusen. Wel bruinvissen gespot in de nacht.  

En toch op Spiekeroog ons lievelings eiland. 

Na een dag Spiekeroog onveilig gemaakt te hebben op onze fietsen gaan we verder naar 

het eiland Langeoog we krijgen een beste puist wind om er te komen twee riffen en 9,5 

knoop met de stroom mee is toch genieten. 



 

                        

 

                       

 

                       

 

Van 

Langeoog 

naar 

Norderney 

heerlijke 

wind en 

geweldig 

weer. 

Mooie 

luchten 

met buien 

en veel 

zeehonden 

op de 

platen. 

Veel wind 

van 

Norderney 

naar 

zonnig 

Borkum 



 

Op Borkum de fiets in de boot gelaten en maar met het dieseltje naar de stad wat toch altijd een 

leuke ervaring is. 



   

 

 

  

Vuurtoren van Schiermonnikoog 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vroeg in de morgen Borkum verlaten op weg naar Lauwersoog, mooi zeilweer. 

De wind draaide wat noordelijker wat een paar beste  grondzeeen opleverden in het plaatgat 

voor Schiermonnikoog. (het wasmachine gevoel) 

Het plaatgat werd het jaar daarna afgesloten qua betonning.

 

Van uit Lauwersoog zijn we binnendoor via de staande mast route naar Harlingen gevaren 

omdat het weer omsloeg met zware windstoten en regen. 

Op 17 augustus gearriveerd in Harlingen heel veel wind en regen. 

Op 18 augustus om 06:00 uur gesluisd als enige boot en naar buiten waar nog een beste zee 

stond, als een speer via de boontjes naar Kornwerd waar we om 07:10 uur de sluis opriepen of 

we lang moesten wachten qua verkeersaanbod. Ik laat u naar binnen het is veel te slecht 

buiten haha dank u en dat tijdens de spits. 

Na gesluisd te hebben de zeilen met een rif weeromhoog, en met een dikke 5 beaufort ruime 

wind op weg naar Hoorn. 

De dekwaspomp aan en de boot wassen en ontzouten onder de volle zon. 

Totaal zijn we 5,5 week onderweg geweest. 

Totaal 748 mijl gevaren. 

Het is een plaatjes album geworden i.p.v. een logboek beschrijving wij vinden dat een plaatje 

meer zegt dan tekst. 

Groet Kees en Joke van de Hurley 800 “lars” 

 



 


