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Van Rostock via Kopenhagen naar Roja (Letland) 

 

Kopenhagen 
Zondagmorgen rond 7 uur zijn we vertrokken richting Kopenhagen. Weer met een zonnetje, geen wind 

en de motor aan zijn we de Warnov afgevaren. Om halfnegen varen we samen met een andere zeilboot 

koers 350 op een totaal blakke zee (geen wind). Net de vaargeul en komen er weer van alle kanten 

grote ferry’s aan. Na een uurtje kunnen de lappen toch omhoog en de motor uit. 

 

Ook deze vaardag wordt getracht tijdens langzame vaart onder zeil en een gezellig zonnetje, een visje 

te verschalken, weer zonder resultaat. Omdat Kopenhagen niet voor donker te bereiken is, besluiten we 

om op het eiland Falstar de havenplaats Støbbekøbing aan te lopen. Deze haven kennen we nog van een 

eerder bezoek van een aantal jaren terug. Net als de vorige keer, is de aanloop wat ondiep (2.40 m 

terwijl we 2.05 diep zijn). Dat is even de adem inhouden en hopen dat er geen grote golf komt. Ook nu 

weer gaat het prima. De haven is nog niets veranderd en even rustig gebleven als de vorige keer. Na 

46,5 mijl meren we rustig in een box af. 

Er ligt nog een Nederlands schip, waarvan de bemanning waarschijnlijk is gaan stappen, want we zien 

geen mens. 's Avonds vroeg naar bed want als we maandag in Brøndby Havn (vlak bij Kopenhagen) willen 

zijn, moeten we stevig doorvaren, het is namelijk nog ruim 60 mijl! 

 

Nadat we vroeg waker zijn (van de wekker) starten we om 6 uur! Er is (weer eens) amper wind, zo vroeg 

in de ochtend en ons Zeezwaluwtje snort met 5 mijl/hr op de motor de Sund tussen Falstar en het 

eiland Mön uit. Als we het nauwe gedeelte doorgevaren zijn, worden de zeilen gehesen en kan de motor 

af, wat een rust! Net de kaap van Mön met hele mooie krijtkliffen gerond, valt de wind weg en bouwen 

zich grote cumulus wolken rond de klif op. Wordt waarschijnlijk onweer zoals de weersverwachting al 

aan gaf. Met deze wolken, geen wind en onweer in het verschiet, starten we de motor om te kijken of 

we uit het "bedreigde" gebied kunnen komen.  

Na 6 uur op de motor, zonder wind en regen maar met zon, zijn we het lawaai zat en besluiten om zo 

snel mogelijk Fakse Ladeplatz de dichtstbijzijnde haven die diep genoeg voor ons is. 

(Rødvige, de andere haven, blijkt de informatie van 2 boeken verschillend te zijn als het om 

de exacte diepte gaat. Wel belangrijk en we durven daar niet te landen. op te zoeken) 

Brøndby Havn is nog 5 uur op de motor en we daar geen zin in hebben! Net als we de koers verlegd 

hebben lijkt er wind op te steken (4m/sec), de zeilen gaan weer omhoog, de motor af en terug op de 

oude koers. Het blijkt meer een windkuchje te zijn en de Zeezwaluw wil er niet op zeilen! 

Alle zeilen weer naar beneden, motor aan om weer koers te zetten naar mogelijk Fakse Ladeplatz. Na 

een half uur lijkt er toch wat meer wind te zijn, dubbend of we weer de koers zullen verleggen om toch 

door te varen, hijsen we eerst maar eens de zeilen op de huidige koers. Dan blijkt dat de wind iets 

toegenomen en gedraaid is. Daardoor spuiten we er met 7 mijl/hr vandoor. 

Gauw de koers voor de laatste keer weer richting Brøndby Havn nu het nog kan. Als we deze snelheid 

kunnen aanhouden, zullen we rond 18 uur (borreltijd) aankomen. We genieten beiden dat we zo heerlijk 

kunnen zeilen na bijna 7 uur motorboot gespeeld te hebben. 

Het is ook zalig als de zon schijnt, de wind rond je hoofd waait en je in je polo buiten kunt sturen! De 

wind blijft gunstig en steeds ruimer inkomen. Met een bakstag windje (de wind komt iets meer van 

achteren dan dwars in) zijn we om 17.25 uur bij de aanloopton en gaan de zeilen omlaag. 

We willen op de motor de haven binnenvaren omdat ook hier de diepte rond de 3 meter is en we rustig 

willen aankomen. Op de plaatjes in de 2 pilot-boeken, lijkt Brøndby Havn een vrij grote haven met 300 

plaatsen, als we echter binnenkomen, varen blijken de plaatsen bijna allemaal kleine motorbootjes of 

zeilboten te zijn. Gelukkig kunnen we aan de buitenkant een box, die breed en lang genoeg is vinden 

voor ons Zeezwaluwtje. Alle boxen met groene bordjes zijn vrij en daar mag je liggen. 
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Terwijl we ons plaatsje uitkiezen en binnenvaren komen er twee heren aangelopen met een bedenkelijke 

blik op hun gezicht, als ze ons bootje zien. Is wat aan de grote kant voor deze haven, blijkt ons later. 

Maar aanmeren met de hulp van deze twee heren die na het vastleggen met een hartelijk "tak" weer 

ieder naar hun eigen bootje wandelen, gaat feilloos. Om halfzeven liggen we vast en zeker na 63,7 mijl 

en 8 uur op de motor varen van de 12,5 uur die we onderweg zijn geweest. 

Morgen kunnen we per e-mail contact opnemen met de firma Skanti voor ons probleem met de 

marifoon. Daarvoor zijn we uiteindelijk naar deze haven gegaan. 

 

Technisch intermezzo 
Wanneer we de nachten doorvaren is maar een van ons tweeën bezig met de navigatie, de zeilvoering en 

alles daaromheen. Dat houdt in dat we willen kunnen zenden en ontvangen vanaf de plaatsen waar je dan 

waarschijnlijk zit. We hebben daarom een marifoon in de kajuit bij de kaartentafel en een tweede unit 

in de kuip naast de stuurstand. 

Het merk Skanti had speciaal voor dit doel een waterbestendige uitvoering van de marifoon die 

bovendien als intercom kon dienen. Uiteraard wordt nieuwe apparatuur voorzien van de beschikbare 

toeters en bellen. In ons geval toeters en bellen die je in geval van nood kan activeren om schepen en 

kuststations te laten weten dat je in de problemen zit. Tijdens onze reis naar de Shetlands (2001) 

werd deze voorziening door een storing geactiveerd. 

Binnen een uur konden we de onderkant van een helikopter bewonderen en hadden we een interessant 

gesprek met de Shetlandse kustwacht. Ondanks de waterdichte uitvoering bleken er aansluitingen 

onder de roest te zitten waarmee we de oorzaak van de storing dachten te hebben. Afgelopen winter 

hebben we van Skanti en compleet nieuwe buitenunit gekregen, die er wat waterbestendiger uitzag. 

(zonder commentaar) Deze nieuwe unit werd aan het begin van onze reis gemonteerd. 

 

Tijdens het klaarmaken voor vertrek uit Den Helder werd de nieuwe unit in gebruik genomen en na een 

kwartiertje vestigden we weer de ongewenste aandacht op ons door een vals noodsignaal uit te zenden. 

Ditmaal hadden we een interessant gesprek met de Nederlandse kustwacht. Via de E-mail hebben we 

direct contact gezocht met Skanti, de fabrikant in Denemarken. Uiteraard was dit een geheel nieuw 

probleem dat nooit voorkwam en na enige weken van mailtjes over en weer was de conclusie van Skanti 

dat er een probleem met het installeren ontstaan moest zijn. 

Momenteel (……) liggen we vlak bij Skanti die op ons verzoek een service engineer hebben laten komen 

(doet normaal zendinstallaties voor Mearsk, grote handelsvaart) om de boel te checken. Na een 

kwartier was zijn conclusie dat het installeren correct was uitgevoerd (tot Riens zijn grote opluchting). 

Maar ergens moest een software probleem zitten. Na 4 uur overleg met de ontwerpers en diverse 

testen zijn we het weekeinde ingegaan met een testopstelling die bij uitblijven van een alarm moet 

aantonen dat het probleem ergens anders zit dan in de waterdichte buitenunit. 

Het Deens is niet te volgen wanneer een service engineer met zijn achterban praat, maar zijn 

lichaamstaal had ons al verteld dat het probleem hiermee niet gevangen werd. Inderdaad alarmeerde 

de testopstelling opnieuw na een paar uur, gelukkig zonder tot uitzending te komen. 

 

Maandag wordt er verder gepiekerd (de service-engineer had in zijn achterhoofd om de complete 

installatie te laten vervangen maar de fabriek was daar niet zo happig op) en ondertussen zullen wij 

Kopenhagen maar weer eens over ons heen laten komen. 's Maandags na diepgaand overleg met de 

engineers van Skanti (Sailor) en de thuisbasis van de service-engineer was de conclusie dat het 

probleem in het onderdeel moest zitten dat ze toevallig op voorraad hadden liggen, de 

zender/ontvanger zelf (Tranciever). Het stadium van diepgaand denkwerk was hiermee vervallen tot 

inversed engineering en ook met de nieuwe tranciever werd na een paar uur een alarm gestart (niet 

uitgezonden). 
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Opnieuw contact met Skanti. Hoopvol werd er gevraagd of we soms al weg moesten maar we konden ze 

geruststellen, want we zouden ze gezelschap blijven houden tot ze het probleem opgelost hadden. Na 

vele diepe zuchten bleek dat het heel af en toe wel eens voorkwam dat de waterdichte units een 

probleem gaven. Maar dat gebeurde zo zelden dat het ze niet direct te binnen was geschoten. 

 

Toevallig hadden ze sinds j.l. maart een geheel nieuwe uitvoering van de waterdichte units op de markt 

gebracht die storingsvrij zou zijn. Deze units lagen alleen in de kop van Jutland en moesten naar 

Kopenhagen gevlogen worden. Aangezien alles garantiewerk was vonden wij dat geen probleem en 

genoten nog een dagje van de omgeving. Woensdagavond heeft de service-engineer de nieuwe 

buitenunit geïnstalleerd en sindsdien zijn we storingsvrij. Veel later, voor de kust van Letland, 

schrokken we ons 's nachts te pletter van een alarm uit de marifoon. We dachten weer een valse 

melding uit te zenden maar dit keer was het een bericht van de Letse kustwacht met een 

stormwaarschuwing. Uit het oogpunt van het afkicken van de marifoon neurose zijn we nog nooit zo blij 

geweest met een stormwaarschuwing. Einde technisch intermezzo door Riens. 

 

Brondby Havn 
Tijdens de dagen dat we niet vast zitten aanboord in verband met de komst van de engineer, gaan we 

op zoek naar bijzondere dingen in de omgeving van Brøndby Havn. 

Via de havenmeesteres krijgen we een folder over oude vestingwerken die rond Kopenhagen zijn 

aangelegd als verdediging tegen de (Zweedse) vijand vanaf de landzijde. Langs deze oude 

vestingwerken loopt een nationale fiets- en wandelroute van totaal 14 km. Van deze route hebben we er 

ongeveer 8 km gevolgd die langs bossen en open grasvelden loopt. Je hebt niet het idee dat je dicht bij 

een wereldstad fietst, zo rustig is het. 

Wij dachten (hoe argeloos) dat de Noordelijke landen in het verleden wat geciviliseerder waren ten 

aanzien van het voeren van oorlogen in vergelijking met de rest van Europa, maar niets is minder waar! 

Ze knokten wat af zo onder elkaar, zijn we nu achter gekomen. Naast de fietstocht zijn we een dagje 

naar Kopenhagen geweest met de sneltram. We zijn al 2 keer eerder in deze stad geweest en hebben 

nu via een VVV-folder een onbekend stuk van de stad uitgekozen om te bezichtigen. Omdat je met de 

tram uitkomt in het centrum moeten we ook via het Radhus-plein (het centrale plein). 

 

In de buurt van dit plein komen we hele rood-witte mensenmassa’s tegen. Bij het plein blijkt dat op dat 

moment de voetbalwedstrijd Engeland-Denemarken gespeeld wordt. Duizenden mensen zijn op het plein 

onder het genot van een biertje gezamenlijk het spel op een enorm beeldscherm aan het volgen, helaas 

staat het al 2-0 voor Engeland en wordt menig traantje weggepinkt bij de Denen. In tegenstelling tot 

wat we in Nederland ervaren hebben, is dit een groot feest en is het erg gezellig. Ook de mensen die al 

wat te veel drank genuttigd hebben, doen dat in gepaste dronkenschap en zonder lastig te zijn. We 

vermaken ons kostelijk want de hele stad is veel feestelijker dan dat we ons van onze vorige bezoeken 

kunnen herinneren. 

Via mooie winkelstraten, met allerlei zaken met "mooie hebbedingetjes" veel aan window shopping 

gedaan om uiteindelijk uit te komen aan de andere kant van het centrum, in een wijk die "klein 

Amsterdam" genoemd wordt. Een van de Deense koningen was zo gecharmeerd van de Amsterdamse 

grachten dat hij opdracht gaf deze wijk op dezelfde manier te bouwen, met pakhuizen en nauwe 

straatjes langs de grachten. 

Als je niet beter weet waan je je echt in Amsterdam (zegt Riens als rasechte Amsterdammer) en we 

hebben foto's gemaakt als bewijs. Vlak bij deze wijk ligt ook het wereldberoemde Christiania. In de 

jaren '70 hebben een stel jonge mensen een oud militair terrein "gekraakt" wat oogluikend door de 

Deense regering werd toegestaan. Deze gemeenschap, die veel kunstenaars aantrekt, betaalt geen 

belasting. We zijn niet in dit "dorp" geweest omdat de folder die we hebben, aangeeft dat men over 

het algemeen weinig prijs stelt op bezoekers. 
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Achteraf blijkt deze info niet te kloppen, jammer maar helaas! Omdat we langer dan de gemiddelde 

vakantieganger in Brøndby Havn liggen (uiteindelijk 9 dagen) kom je ook meer in gesprek met de 

mensen van buurboten. 

 

De havenmeesteres is ook erg behulpzaam en ondersteunend voor ons en biedt haar computer zelfs aan 

om foto's per e-mail te versturen. (Ingrid Abeln is namelijk bezig een website voor ons te maken). Via 

de havenmeesteres vernemen we ook dat in de haven 34 boten permanent worden bewoond! Dus zoals 

wij op ons bootje wonen, is in Denemarken heel gewoon.  

 

Eén van deze "bootbewoners" komt op een ochtend bij ons aankloppen of we nog boodschappen willen 

doen want dan brengt hij ons wel even met de auto. Dat zijn hele leuke onverwachte momenten, dat 

begrijpen jullie vast wel. 

Riens heeft ook nog op een avond in een mini "60-footer" gezeild. Dat zijn kleine zeilboten met het 

uiterlijk van de hele grote race monsters. Je bestuurt een dergelijk boot in je eentje en verdwijnt dan 

met je hele lichaam onderdeks. Alleen je ogen en je kruintje steken boven het dek uit en met het door 

de wind gaan moet er nog wel even gebukt worden om de giek 

te ontwijken. 

Alle zeilhandelingen doe je met een hele bos spaghetti 

onderdeks. Het feit dat je ooghoogte zich circa 10 cm boven 

water bevindt geeft dan bij een beetje wind en een paar leuke 

golven een sensatie of je met een 60ft'r door de "roaring 

forties" dendert. 

 

Twee mensen van de zeilvereniging in de haven varen ermee in 

de haven rond en komen langszij om te vragen of we wel eens 

in zo'n bootje hebben gezeild. Uiteraard niet, is ons antwoord 

en daarmee heeft Riens zich een tochtje gekocht! (Ik mocht 

ook wel maar het waaide mij te hard voor een eerste keer) Het is een schitterend gezicht die twee 

bootjes in de haven en het heeft uiteraard ook weer leuke plaatjes opgeleverd. Uiteindelijk zijn we de 

21ste juni (midzomer)'s middags uit Brondby Havn vertrokken en hebben de kortste nacht van het jaar 

doorgevaren. 

 

Op weg naar Zweden 
In Denemarken worden met midzomernacht grote vuren ontstoken, echter we zijn tijdens de schemer 

al zover gevorderd dat we daar niets meer van gezien hebben. We hebben tot 's avonds 7 uur lekker 

kunnen zeilen. Maar zoals gewoonlijk valt de wind weer weg en hebben we de volgende 20 uur op de 

motor moeten varen. Pas in de Kalmarsund, tussen het vasteland van Zweden en het eiland Öland, 

kunnen we weer de zeilen hijsen en lopen we om 5 uur 's ochtends Kalmar (Zweden) binnen. 

Alles was nog in diepe rust en in de drukbezette haven hebben we nog een goed plaatsje kunnen vinden. 

We zijn al eerder in Kalmar geweest, maar hebben toen weinig van de stad zelf gezien, omdat we er 

slechts 1 dag lagen. 

Deze keer dus eerst naar de VVV voor informatie om vervolgens te voet het oude en het nieuwe Kalmar 

te bekijken. Het blijkt dat deze stad in de middeleeuwen één van de drie rijkste steden van Zweden 

was(Stockholm en Visby waren de andere twee). Van het originele oude centrum is weinig meer te zien 

omdat de huizen van hout waren en menige brand in het verleden de stad heeft geteisterd. Wat nog 

rest is een schitterend oud kasteel wat je kan bezichtigen. Het heeft nog binnen-wallen met 

daaromheen een slotgracht en dan nog buitenwallen en dat allemaal in redelijk goede staat. Vanaf het 

water, als je Kalmar aanvaart, is dit slot nog beter te bewonderen, dan vanaf de landzijde. Naast het 

kasteel zijn er diverse musea die de geschiedenis van de stad en het maritieme verleden vertellen. 
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Bij het museumbezoek was het jammer dat de uitleg bijna nergens in het Engels of Duits was vermeld 

en daardoor voor ons niet altijd evengoed te volgen. 

 

In Kalmar ziet Riens nog een gepensioneerde collega die daar samen met zijn vrouw op hun schip in de 

haven ligt en uiteraard zijn we even gedag wezen zeggen. Dan is de wereld toch maar klein realiseer je 

je, zij zijn namelijk vanuit Middelharnis vertrokken. Ook Daan en Nel zeilen een aantal maanden rond in 

de Oostzee en we zullen elkaar waarschijnlijk nog wel eens tegenkomen. 

 

Gotland (Zweden) 
Dinsdag 25 juni, zijn we vertrokken uit Kalmar met bestemming Visby op het eiland Gotland. Als we 's 

ochtends vertrekken, komen we 's nachts aan. Omdat we de aanloop niet goed in detail op de kaart 

hebben, willen we dat liever niet en zijn daarom 's middags om 2 uur vertrokken. Het was zonnig met 

redelijk wat wind, de voorspelling was west 5Bft. En in buien iets meer. Omdat we een koers 

noordwaarts hebben naar Visby is dat goed te doen. De buien komen snel nadat we vertrekken en het is 

goed dat we het kleine voorzeil gehesen hebben want in een bui trekt de wind ineens aan van 8 m/sec 

(4 Bft) naar 14 m/sec.(ruim 6 Bft). De buien zijn geen regenbuien, althans de regen gaat ons voorbij 

maar wij krijgen dan windbuien. 

 

Op zich is het goed te doen en gaat het uiteraard ook erg snel! We maken al berekeningen wanneer we 

aan zullen komen met een gemiddelde snelheid van 7,5 mijl/uur. Dat moet je dus nooit doen, want om 20 

uur valt de wind plotseling weer weg en dat duurt 5 uur waarop we weer eens als motorboot verder 

gaan. Vanaf 21.00 uur is er weer wind en kunnen we pal voor de wind met alleen het kleine zeiltje op 

koers zetten naar Visby. Gedurende de nacht is de wind constant 6 Bft en na een aantal uren hebben 

de golven zich ook aardig ontwikkeld zodat we geregeld surfen op de toppen van de golven. Net als met 

je surfplankje en het gevoel hebben dat je met je voeten moet sturen! 

Omdat de zee tussen Öland en Gotland erg diep is, zelfs tot vlak bij de kust van Visby worden de 

golven erg hoog en vlak bij de kust kun je bij aanlandige wind (zoals wij hadden met westenwind) 

branding achtige effecten krijgen. De golven zijn wel hoog en wat onstuimig maar het is prima te doen 

en met de wind in de rug en een ferry vlak voor ons lopen we 's ochtends om 7 uur de haven binnen. Aan 

de havenkade vinden we met de kop in de wind een plekje waar we eerst maar eens een paar uurtjes 

gaan slapen voor we de stad verkennen. 

 

De havenmeester vindt om 11 uur dat we genoeg hebben geslapen en klopt ons wakker voor het innen 

van de havenpenningen die zelfs voor Zweedse begrippen aardig aan de prijs is. Een havenkadeplaats 

(zonder elektriciteit en water) voor het luttele bedrag van 28,50 Euro/dag. Even dachten we dat we in 

Scheveningen waren beland, veel geld voor extra weinig faciliteiten! Maar goed, Visby moet een unieke 

plaats zijn en dan moet je er wat voor over hebben niet waar!? Maar die bijzondere stad zullen we wel 

in record tempo bezichtigen en dan vlug doorgaan naar Riga! 

 

Visby 
De stad is inderdaad heel bijzonder. In 1830 heeft Zweden Visby al tot historisch monument benoemd 

dat betekende dat deze middeleeuwse ommuurde stad zo goed mogelijk voor het nageslacht bewaard 

moest worden. Wij hebben nog nooit een stad gezien die nog volledig ommuurd is en in een dergelijk 

goede staat. 

Je kunt zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde van de muur wandelen met goed uitzicht op de 

vele torens en poorten. In een van de torens was vroeger de gevangenis en dient nu als museum en 

vertelt over welke lijfstraffen gegeven werden evenals de soorten doodstraffen die ze voor je in petto 

hadden! Geen zachtzinnige jongens in die tijd! Aan de buitenzijde van de muur is zoveel mogelijk het 

oude landschap intact gelaten en je kan ieder moment een ridder te paard verwachten omdat je jezelf 

in de middeleeuwen waant. 
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In de middeleeuwen had Visby een stuk of 14 kerken (wel wat veel lijkt ons) waarvan er nu nog 1, de St. 

Maria Domkyrka, in goede staat en in gebruik is. De rest van de kerken zijn ruïnes. Maar staan er nog 

wel en zijn opgenomen in het hedendaagse straatbeeld van Visby. De oude- en de nieuw tijd zijn 

daardoor onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

 

Zowel Kalmar als Visby behoorden in het verleden ook tot de Hanzesteden net als de Hanzesteden die 

we in het voormalig Oost- Duitsland bezochten. Zoals blijkt waren de volkeren aan de Oostzee 

welvarend en met een slimme handelsgeest begiftigt. 

Op 29 juni hebben we het mooie Visby verlaten en gaan op weg naar Riga in Letland het middelste land 

van de Baltische staten die sinds 1991 onafhankelijk van Rusland zijn. Vanuit Visby is het ongeveer 240 

mijl varen, wat betekent dat we waarschijnlijk 2 nachtjes door zullen moeten varen. 

 

Beiden hebben we wel weer zin om 's nachts door te varen, het is heerlijk om 's nachts te zeilen en 

bovendien leg je dan ook redelijke afstanden af (tijdwinst), waardoor je op de plaats van bestemming 

wat langer kunt rondkijken. De weersverwachting lijkt goed, weer west- zuidwestenwind en dat is weer 

bijna pal voor de wind op de koers naar Riga. 

 

Golf van Riga 
Gedurende de dag kunnen we zowaar 8 uur spinakeren en hoeft pas weer naar beneden omdat het 

wachtsysteem begint. Als er 1 slaapt willen we geen spinaker voeren. Met de genua op, pal voor het 

lapje gaan we rustig de nacht in en moeten nog even op de motor (2 uurtjes) vanwege weinig wind en 

hoge golven, die er voor zorgen dat we geen voortgang op het zeil maken. 

Om 5 uur neemt de wind weer toe en om 11 uur hebben we weer een 6 Bft en scheuren we alleen op de 

genua met 7,5 mijl/uur richting Riga. Als we in de aanloop van de Golf van Riga zitten in de Kura Kurk 

(hoe verzinnen ze zo,n naam) wordt het ondieper en worden de golven steeds hoger. 

Om 13 uur horen we een stormwaarschuwing van de Letlandse kustwacht met een voorspelling van 

windkracht 8 W-SW. Aangezien het nog zeker 12 uur duurt voor we Riga kunnen aanlopen besluiten we 

om aan de westkant van de Golf van Riga, een beschutte haven te zoeken zodat we voor het ergste van 

de storm losbreekt, veilig binnen zijn. 

Er blijkt 20 mijl ten zuiden vanaf de vuurtoren van Kolka, een klein vissershaventje Roja, te liggen waar 

de diepte 2,5-5m is. Dat wordt onze noodhaven dus! Gelukkig wordt de zee wat minder hoog als we de 

punt bij Kolka gerond hebben, we komen dan gedeeltelijk in de luwte van het land te liggen en wordt 

het wat aangenamer om te varen. 

 

's Avonds om 7uur lopen we Roja binnen. Op het eerste gezicht is het 3 x niks, gewoon een kale kade 

zonder boten. Als we door varen zien we helemaal verscholen in een klein zijkanaaltje van de haven 

mastjes komen. Als we erheen varen is er een hele kleine steiger waar al 4 boten liggen en wij kunnen 

langszij een Engels schip afmeren. Ze beginnen  met Happy Hour en nodigen ons ook uit voor een net

borrel bij hen aan boord. Daar hebben we wel zin in na 36 uur varen! 

De volgende dag blijkt ons "noodgedwongen aanloophaventje" een pareltje te zijn. Een dorpje van 

houten huizen en een paar flatjes geheel opgaand in het oorspronkelijke bos en doorkruist door diverse 

riviertjes. Voor de inkopen zijn er een aantal kleine winkeltjes en de prijzen zijn zodanig dat je bijna 

het gevoel hebt de boodschappen te stelen. 

De omgeving heeft ook veel moois in petto en we besluiten hier een aantal dagen te blijven. Riga moet 

nog even wachten. 

 

___/)___ 


