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Info over havens en onze tocht,
verhalen staan in het weblog.

Mei
Enkele dagen na Bevrijdingspop zijn we vertrokken richting IJsselmeer om de boot te laten
nakijken en enkele mankementjes zoals de niet- opladende dynamo te laten repareren. Maar eerst
nog even naar de Sixhaven voor een ontmoeting met de zonen. De haven is nog steeds mooi en
comfortabel (kosten € 25)
Waterland Monickendam (€ 21,58 dus 10 cent duurder dan vorig jaar) is administratief en qua
communicatie een troep! Eerst werd gevraagd hoe diep we staken en werd ons een box
aangewezen waar maar 1,50 water stond, daarna een box waar een boot lag en toen we daar
naast gingen liggen en ons te verstaan werd gegeven dat we moesten verkassen, weer een
andere box waar óók een boot lag. Ik was witheet. Maar uiteindelijk mochten we toch blijven
liggen. Een zware onvoldoende voor de haven.
Na reparatie van een aantal onderdelen van de boot (hoera, na twee maar laadt de accu weer op
via de motor!) zijn we naar de binnenhaven van Enkhuizen gezeild. Het blijft een lieve haven met
een lief stadje. Dit jaar kost hij € 22,60 ex douche en stroom (die we niet meer nodig hebben)
Franeker is spotgoedkoop met €13,75. Maar dan ben je wel 50 cent extra kwijt voor de douche.
Helaas is die alleen geopend van 8 tot 9 ‘s avonds. Je ligt aan het van Harinxmakanaal en het
sanitair is 150 m weg, maar wat wil je?
In Leeuwarden kun je in het centrum liggen aan de stadswal. Voor € 20,80 heb je alles, hoewel het
sanitair wat beperkt is en meer op het design lijkt te zijn neergezet dan op functionaliteit. Op de
staande mast route richting Groningen waren we verkeerd gevaren. Vandaar de grote tocht voor
een klein eindje.
Eigenlijk is het hier te ondiep voor onze 1,80. Ook bij een ligplaats in Dokkum liepen we weer vast.
Er is een plek speciaal voor “diepstekende” jachten, maar daar is het ook maar 1,90. Je ligt leuk
dicht tegen de stad aan. De douches kosten een euro en de havenmeester kwam € 11,25
afrekenen. Stroom hebben we niet gebruikt. Die kost € 2 per dag. De camping heeft
wasmachines.
De binnenhaven van Lauwersoog is geweldig. Schoon, ruim, aardige mensen en niet duur (€ 20
all-in) Een aanrader dus. Bovendien is het varen over het Lauwersmeer erg mooi. In de omgeving
is niets, behalve een kleine supermarkt en een professionele watersportzaak die gas kan
bestellen. En veel mooie natuur natuurlijk.
We zijn verkast naar de buitenhaven (€ 23,10 ex stroom en douche) waar je aan gladde
roostersteigers ligt. Het sanitair is alleen toegankelijk als je een havenbetaalkaart koopt voor € 5.
Gelukkig konden we de onze uit Enkhuizen ook gebruiken. Maar hij werkt alleen als er geld op
staat. Belachelijk, je moet dus in feite betalen om naar de wc te gaan.
Norderney is gemütlich, redelijk kleinschalig en van alle gemakken voorzien. Het sanitair is
uitstekend. Ze rekenden de eerste nacht € 22,20 maar vanaf de tweede nacht kwam daar € 4 (per
persoon!) aan toeristenbelasting bij. Elektriek moet je extra betalen.
Cuxhaven kost € 23, je krijgt een kaart voor 10 euro en daar zit dan 6 op voor het sanitair. Stroom
was me onduidelijk, ze zeggen dat je moet betalen maar de gleuf ontbreekt. We zaten 100% vol
dus hebben geen walstroom aangesloten. Douches zijn geweldig maar aan de prijs voor één
vijftig. Kaartjes zijn in de automaat in te leveren als je geld terug wilt.
Verder via de sluis in Brunsbüttel (slechts 10 min.
wachten!) over het Kielerkanaal naar de sluis Gieselau
Kanal / Eider. Je ligt gratis aan een steiger bij de sluis. Er
zijn geen douches, elektriciteit of water maar wel wc’s.
De haven van Rendsburg ligt ca 2 km. rechtsaf van het
kanaal helemaal aan het eind. Dat is vlak bij het
stadscentrum. Het is rustig, beschut en schoon. We
betaalden € 21 incl stroom. Douches zijn € 1.
In de marina van Laboe (€ 30 all in) na een schutting in de
grote sluis van Holtenau (€ 18) naast een gigantisch
zeeschip. De Baltic Bay jachthaven is van alle gemakken
voorzien en het stadje is levendig toeristisch. Alleen is de
supermarkt met 1,8 km wat ver weg.
Schleimünde is een oude loodshaven op het schiereiland aan de mond van de Schlei aan een
natuurgebied waar je niet door mag. Je hebt er niets behalve 2 wc’s, 2 douches en een dichte
kroeg (open v.a. 16/6) de haven kost € 22, douches een euro.
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Na windstille tocht in Sønderborg, Denemarken. Je betaalt hier € 25,90 all in. Wel vreemd dat
omrekenen van geld. Liggeld wordt berekend naar afmeting van de box, niet naar
scheepsafmeting. Opletten dus waar je gaat liggen. Voorzieningen zijn uitstekend.
Årø is een eiland met een lief haventje wat niet uit de verf kwam door de harde wind en het
sombere weer. We betaalden € 25,14 inclusief 2 muntjes voor de douche. Het sanitair is oud en
voor het hoogseizoen waarschijnlijk volstrekt onvoldoende maar voor nu zalig.
Bij het wegvaren moet je niet uit de haven direct op de rode ton rechts aansturen. Er is daar
minder dan 1,6 m water. We liepen dus vast!
Middelfart heeft een leuke haven aan de zuidkant van het schiereiland. De prijs is weer DKK 170
maar dan moet je nog wel een halve kroon per halve minuut douche betalen. Stroom en water zijn
ook niet gratis. Alles werkt weer met een automaat.
De havens in Juelsminde zijn samengevoegd. Er is nu nog maar één marina met een
havenkantoor dat verkeerd op de plattegrond staat vermeld. Het is er druk, terrasjes en ijstenten,
maar die drukte kan ook pinksterdrukte zijn. Hij kost DKK 195. Dat is ex douches en stroom.
Tunø is een schattig eilandje met een lie ijke haven. Wat oud en nostalgisch, maar sfeervol.
Autoloos en in het seizoen waarschijnlijk vergeven van de toeristen. Voorzieningen zijn ook wat
gedateerd. De haven is aan de prijs met DKK 198 ex douches, stroom en water.
In Ebeltoft in de rechter haven (er zijn er twee). Hoge steigers en alweer een automaat. (DKK 180
incl douches maar ex stroom) Voorzieningen weer uitstekend. Het stadje is leuk toeristisch maar
zonder bakker. Ik moest voor brood naar de Aldi.
Grenå heeft een marina met leuke huisjes er omheen, vlak bij de grote veerbootterminal. De haven
is aan de prijs (DKK 220) maar stroom en water zijn inbegrepen.
Douches niet, die kosten DKK 10 voor 4 minuten. Erg vreemd is de
wi . Na je te hebben geregistreerd krijg je 10 minuten internet,
daarna moet je gaan betalen. Handige jongens, eerst je gegevens
vragen om die door te kunnen verkopen en je dan een poot
uitdraaien. Schandalig!
Dat was beter geregeld op Anholt, het vakantie-eiland dat door
René Vleut is beschreven als het Vlieland van Denemarken. De
haven ligt nu niet vol maar dat is over een maand waarschijnlijk
anders. We betaalden DKK 165 excl. Alleen water was gratis. De
voorzieningen zijn uitstekend, tot en met een gratis barbecue.
Læsø is rustig in dit jaargetijde. Je ligt er met een vieze lazyline aan een betonblok met de neus
naar de kant. De haven is van alle gemakken voorzien. Water is gratis, voor de rest moet je
betalen. Liggeld: DKK 200. De benzinepomp voor het vullen van jerrycans ligt op loopafstand.
Vervolgens zijn we overgestoken naar Gothenburg. De Lägedrag Marina ligt vrij ver buiten de stad.
Er loopt een tram naar het centrum. We vonden de haven vrij duur (SEK 330, deel voor het gemak
maar door tien) maar daarbij was wel alles inbegrepen, ook een sauna en leen etsen. Alleen voor
wi moet betaald worden.
Lila Edet, aan de eerste sluis in het Trollhättekanaal heeft een klein overnachtingshaventje met
helemaal niets. Ook geen kraantje voor water. Het is dan ook gratis. In het plaatsje liggen op
loopafstand drie supermarkten. Dat dan weer wel. En je ligt er idyllisch.
Boven het sluizencomplex van Trollhätte ligt direct links een klein haventje tegen de ijsjeskraam en
het sluiscafé aan. Je ligt er gratis met water, stroom, wc’s en een douche. Een prima plek om de
oude sluizen te bekijken. Erg groen bovendien.
Aan het einde van het Trollhattan kanaal, direct voor de opvallende spoorbrug ligt de haven van
Vänensborg. Een prima plek om te foerageren met goed voorzieningen voor SEK 310. De ICA ligt
direct over de spoorlijn op 5 min lopen.
Dalbergså is een camping / haven aan een kreekje. Hij staat vermeld in onze pilot en bij René
Vleut, maar is gek genoeg niet bij Navionics bekend. Je ligt er lie ijk in het groen. Alle
voorzieningen zijn aanwezig maar er is geen winkel in de buurt. De kosten waren SEK 200.
Onder het kasteel van Läckö lig je heel erg mooi. Probleem is alleen de diepte. Aan de eerste
steiger waar Gästhamn op staat is het 1,60. We liepen dus vast. Iets verderop is het dieper. De
douches zijn erg ver weg, er is niets te koop maar het is een schitterend plekje. De kosten waren
SEK 180. Eventueel kun je beperkt boodschappen doen in Spiken, een wandeling van 2,5 km. Of
met de bus naar Lidkoping

In Mariestad hebben we gratis gelegen (SEK 190 uitgespaard) omdat we een volle stempelkaart
hadden van de havens op het meer. Ook de laatste nacht in Läckö hebben we niet kunnen
betalen omdat er niemand is langs geweest, waarschijnlijk vanwege het midzomerfeest dit
weekend. De voorzieningen in Marieburg zijn uitstekend, inclusief een gratis (!) wasmachine /
droger.
Op het Götakanaal zijn alle havens inbegrepen in de doorvaartprijs (€ 855,10). Het lijkt er op dat
alle sanitair goed is en dat wasmachines ook bij de prijs zijn inbegrepen.
Via 17 sluizen naar Jonsboda. Bij een brug in the middle of nowhere, maar met Gästhamn
voorzieningen en een cafeetje.
Vassbacken ligt 2 mijl verderop maar Jonsboda had geen water en de wandelmogelijkheden
waren ook beperkt. Bovendien werd er regen verwacht.
Voor anker op het Vikenmeer in 4 meter water. Met het bijbootje naar de kant. Wat is een
Torqeedo toch stil!
Via het meer en door zeer smalle passages naar de eerste echte sluis omlaag. Sanitair is als
gewoonlijk. Ik hoef het bijna niet meer te melden. Maar wat is het hier mooi!

Juli
Karlsborg, aan het Vätternmeer is een prima plaats om te bevoorraden. Er zijn drie havens twee
voor de brug met water en stroom en eentje er achter met niets. De douches (3x) zijn eigenlijk
onvoldoende voor het aantal ligplaatsen. De stad is ook niets veel, maar het weer en het
muziekfeest ter ere van het begin van de vakantie maakten veel goed.
Vadstena ligt niet op de route van het Götakanaal. Het werd aanbevolen als een mooi
middeleeuws stadje. Dat klopt. Je kunt er tegen de slotmuur aan liggen helemaal aan het einde
van de haven. Het sanitair is eenvoudig maar voldoende met gratis wasmachines. We moesten
wel weer SEK 230 betalen, incl. stroom.
Motala is weer “gratis”. We hebben voor de eerste sluis aan de Vätternmeer-kant gelegen. Je ligt
er mooi met de Coop op loopafstand. Het plaatsje zelf stelt weinig voor.
In Borensberg is het sanitair, net als in Motala trouwens, splinternieuw. Je ligt er langszij in het
kanaal. De ICA ligt op loopafstand.
In Berg (upper) lig je in een hele grote kom onderaan 4 kort na elkaar
liggende dubbelsluizen en bovenaan de beroemde Carl Johansluis van
zeven sluistraptreden. Het is er levendig en toeristisch, vooral vanwege de
sluistrap. Je ligt er in een grote havenkom.
We zijn verhuisd naar onderaan de trap, beperkt plek, maar wel water,
elektriciteit en één douche.
In Norsholm lig je met een mooi vakantiegevoel langszij, maar dat kan ook
aan het weer liggen. De Ica is net over de brug en verder is alles
aanwezig.
Söderköping is erg toeristisch maar dat is wel eens leuk voor een keertje.
Met de punt naar de kade voor een restaurang. Weer een standaard
gästhamn, met standaard sanitair maar deze keer niet zo brandschoon als
anders en wat beperkt voor het grote aantal ligplaatsen.
Mem is de laatste plaats voor de Oostzee. Nog een nacht achter de sluis
en dan zit het Götakanaal er op.
Tyrislöt ligt echt helemaal in de scherenkust. De haven heeft geen water en elektriciteit. Bij de
camping zijn douches met munten voor SEK 10. De haven kost SEK 125. Het is een lief haventje.
Valdemarsvik ligt aan het einde van een mooie sund (hoewel niet zo indrukwekkend als René
Vleut ons wilde doen geloven). Het stadje is vriendelijk en heeft een prima supermarkt. Je betaalt
SEK 500 voor twee nachten en dan mag je er drie blijven liggen. Aanmelden bij de haven is nogal
problematisch. Dat moet via het toeristenbureau, de website accepteert geen internationale
telefoonnummers. En pinnen kun je er ook niet. Maar de wasmachine is prima voor SEK 30
(contant te betalen uiteraard)
Västervik heeft drie havens. Wij zijn in de verenigingshaven, bij de WSSW (Westerviks
Segelsällskap Wikingarna) gaan liggen voor SEK 200 inclusief alles. Het sanitair is wat gedateerd
en beperkt, maar voldoende voor de weinige mensen die er waren. De stad ligt op vrij grote
afstand. De Lidl op 2,5 km.

Idö werd aanbevolen in Zeil Noord. Terecht want het is een lie ijk haventje aan een doodstil
eilandje met een oude loodsentoren die je op kunt klimmen. Nadeel is dat er maar twee aftandse
douches zijn die ook wel wat vaker mogen worden schoongemaakt. Maar de ambiance maakt de
SEK 250 ruimschoots goed.
In tegenstelling tot ‘13 lagen er in Klintemala nu wel bezoekende boten. De haven kost SEK 200
en het sanitair is redelijk. Het nadeel van Klintemala is dat er niets te doen is. Wandelingen
hebben we niet kunnen vinden en het winkeltje heeft bijna niets.
Figeholm heeft een heel lief haventje met uitstekend sanitair, gratis wasmachines en een Coop op
korte afstand. Voor SEK 230. Wat wil je meer?
Na een korte, mooie tocht achter de scheren om in Oskarshamn (SEK 280). De stad heeft niet
veel, industrieel met veerpont. Haven wat sfeerloos en nogal leeg. Maar functioneel met grote
supermarkten en een van alles voorzien winkelcentrum.
Påskallavik (SEK 200) is een lief klein haventje met prima voorzieningen bereikbaar via een
scherenroute met smalle doorgangen van 2 m diep. Een aanrader!
Borgholm is een mondaine toeristenplaats met een levendig aneercentrum. De kosten waren
SEK 260. Sanitair is prima en de Coop en Ica op resp. 900 en 1.100 meter.
Stora Rör heeft een winkeltje, een restaurant en de benodigde voorzieningen, maar verder niets.
Behalve een prachtige ligging en bos om in te wandelen. Het aantal ligplaatsen is zeer beperkt.
Kosten SEK 280.
Kalmar is weer eens een wat grotere plaats met een goede watersportzaak, winkels en een
kasteel. De haven is wel duur (SEK 320 en 30 voor de wasmachine). Maar alle voorzieningen zijn
aanwezig.
Bergkvara is voornamelijk camping met een haventje er tegen aan. Je moet douchen in de
invalidendouche want die heeft een muntautomaat (voor vijf kronen) De haven kost SEK 240.
In Kristianopel moet je uitkijken waar je de boot neerlegt. Dicht bij de haveningang en rechtdoor
aan de kade is het diep, maar links tegen de golfbreker loop je het risico van aan de grond lopen.
De haven is genoeglijk, levendig en toeristisch. Echt een aanrader. Hij kost SEK 235.
Torhamn heeft een heel klein haventje met volgens de Zweedse havengids 25 plaatsen. Maar dan
moet je wel driedubbel gaan liggen. De havenkom heeft bijna geen manoeuvreerruimte.
Elektriciteit konden we ook niet bemachtigen. Maar de omgeving is mooi, het weer goed en de
kosten SEK 175 (zonder stroom, dus). Er is wel één douche en één wc beschikbaar.

Augustus
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Op 2,5 km van het centrum van Karlskrona ligt het haventje van het eiland Dragsö (SEK 250 all in).
Het ligt midden in het groen, is doodrustig en het is een goed alternatief voor de, naar verluidt,
lawaaierige haven van Karlskrona zelf. Voor mensen die liever niet lopen: gratis leen etsen om
naar de stad te gaan.
Het wordt eentonig: ook Hanö (SEK 220) is een prima plek om te liggen. De haven is erg druk. Met
het hekanker gaat het prima, maar langs de kade lig je drie tot vier dik. Het sanitair is uitstekend
en schoon, met bloemetjes in de douche. Er ligt ook een beperkt aantal lazylines naast de
hekankerplaatsen.
Simrishamn ligt strategisch, maar stelt verder niet zo heel erg veel voor. Het centrum heeft een
paar leuke winkelstraatjes. De haven is ruim maar nogal sfeerloos en duur (SEK 295) Je moet
ongeveer ict-expert zijn om de elektriciteit te activeren. Dat lukte dus prima :-).
Allinge op Bornholm heeft een kleine havenkom waar het behoorlijk druk kan zijn. Het sanitair is
basic, de wasmachines zijn gratis, evenals de wi . Als je vijf nachten betaalt mag je er zes blijven
liggen, maar je mag ook in alle andere havens op Bornholm liggen. Maar dan blijft het duur met,
omgerekend, € 33,16 per dag.
Gudhjem is zo mogelijk nog leuker. Het is een levendig toeristenplaatsje waarvandaan de
veerboot naar Christansø vertrekt. We kenden het haventje en moesten er heen terug…
Svaneke is iets minder sfeervol, de toeristenstraatjes zijn daarentegen levendiger en het
havenfront is wat opener. Hier is het sanitair goed met zes douches. Dat is beter dan in Allinge en
Gudhjem waar het volstrekt onvoldoende is.
Verder naar Rønne. De haven is functioneel maar sfeerloos en de stad heeft niets bijzonders. De
prijs is hetzelfde als de andere havens (alleen zonder de 6=5 regeling) Alleen het sanitair
onderscheidt zich in positieve zin. Voor het eerst 2x 6 douches en aparte wc’s!

fi

Daarna overgestoken naar Ystad. De stad heeft niet zo veel, de haven is functioneel en kost SEK
200. Dan betaal je nog wel extra voor douche en stroom. Douchen doe je in een openbare (seksegescheiden) ruimte met douchekoppen uit de muur.
Skanör is een vakantiegedoe met camperplaatsen tegen een natuurgebied aan. Het strand is erg
mooi, er zijn restaurants en een ijstent maar verder niets. Twee van de vier restaurants waren
dicht, het is tenslotte 15 augustus. Het sanitair is prima, de haven duur (SEK 300 ex stroom)
Røge heeft een ferryhaven en een jachthaven. Die laatste is wat saai en ligt bovendien overal ver
vandaan. Hij is niet duur (DKK 155 ex douche en stroom) maar heeft wel een restaurant, ijsjestent
en een watersportwinkel. En een heel mooi strand. De voorzieningen zijn uitstekend.
Bøgeskov is met moeite te vinden op de kaart, maar het is een geweldig in het groen liggend
haventje. Je kunt er schitterend wandelen en etsen. Er is helemaal niets, behalve een Japans
specialiteitenrestaurant (!). Het sanitair was buiten gebruik wegens brand maar men had een
portakabin geplaatst. De kosten: DKK 190.
Rødvig is 60 kronen duurder. De voorzieningen zijn dan ook beter. Er is een Brugsen supermarkt
op 700 m afstand. Verder hebben we geen winkels kunnen ontdekken. Er is ook geen centrum of
een plein met een kerk. Maar wel een comfortabele haven.
Nyord was geen doel, maar toen we het zagen liggen waren we verkocht. Een zeer klein haventje
met twee douches en een klein dorpje zonder voorzieningen. Voor DKK 175 all in.
Stege heeft maar liefst 3 supermarkten binnen 200 meter. Goed om te bevoorraden dus. Verder
heeft het stadje niet erg veel. Maar het is comfortabel voor DKK 200.
Op Femø moet je moeilijk doen met een creditcard om DKK 185 te betalen. Ik kreeg ook geen
bevestiging per mail. We moesten de code vragen aan de buren. Het sanitair was luxueus.
Omø zou erg druk moeten zijn maar was dat niet. De haven is klein, het sanitair prima en we
betaalden DKK 160, maar dat was ex stroom en douche.
Rudkøbing heeft een leuk centrum waar je kunt bevoorraden en een comfortabele haven voor
DKK 220.
Svendborg: DKK245, goede voorzieningen. Maar vooral een sfeervol stadje met leuke winkeltjes
en een levendig havenfront. Beslist een aanrader.
Ærøskøbing ligt op het eiland Ærø. Het is ook nu nog een populaire haven. Hij is goedkoop
(DKK180), heeft een supermarkt vlakbij en bovendien een heel leuk stadscentrum. Ook nog
mogelijkheden te over om, al dan niet met bus terug, te wandelen.
Laboe is al beschreven op de heenweg. De andere beschreven havens sla ik over.
Harlingen kostte € 24,98 all in. Het sanitair is uitstekend maar wat weinig. De brug naar de haven
draait 5 voor heel en vijf voor half. Als je de haven vroeg uit wilt ga dan niet achter de tweede brug
liggen, daar kun je pas na achten uit. Voorin na zes uur ‘s ochtends.
Medemblik is als gewoonlijk met goed sanitair voor € 26,58.

Reisschema 2022:
Datum

Plaats van aankomst

afgelegde
afstand (nm)

Maart
26

Penningsveer

Mei
08
10
12
13
15
16
17
20
21
25
26
27
29
31

Amsterdam (Sixhaven)
Monnickendam
Enkhuizen
Franeker
Leeuwarden
Dokkum
Lauwersoog
Lauwersoog (buitenhaven)
Norderney
Cuxhaven
Sluis Gieselau Kanal / Eider
Rendsburg
Laboe
Schleimünde

12
18
19
36
37
13
13
1
55
66
39
16
23
21

Juni
01
02
03
05
06
07
08
10
12
13
16
17
19
20
22
25
26
27
28
29
30

Sønderborg
Årø
Middelfart
Juelsminde
Tunø
Ebeltoft
Grenå
Anholt
Læsø (Vesterø)
Gothenburg (Långedrag Marina)
Lilla Edet
Trollhätte
Vänensborg
Dalbergså
Läckö
Mariestad
Sjötal
Jonsboda
Vassbacken
Sjöbacken
Forsvik

16
26
15
23
23
18
27
28
51
42
34
10
8
19
28
21
11
15
2
7
10

Juli
1
2
4
5
6
7

Karlsborg
Vadstena
Motala
Borensberg
Berg
Berg beneden

4
15
8
9
12
0,25

1

8
10
12
13
14
17
18
20
21
23
24
26
27
28
29
30
31

Norsholm
Söderköping
Mem
Tyrislöt
Valdemarsvik
Västervik
Idö
Klintemala
Figeholm
Oskarshamn
Påskallavik
Borgholm (Öland)
Stora Rör (Öland)
Kalmar
Bergkvara
Kristianopel
Torhamn

14
12
3
26
25
38
6
15
17
11
9
27
17
8
20
11
18

Augustus
1
3
5
6
9
10
12
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31

Karlskrona (Dragsö)
Hanö
Simrishamn
Allinge (Bornholm)
Gudhjem
Svaneke
Rønne
Ystad (Zweden)
Skanör
Røge (DK)
Bøgeskov
Rødvig
Nyord
Stege
Femø
Omø
Rudkøbing
Svendborg
Ærøskøbing
Laboe
Rendsburg
Cuxhaven
Norderney

13
30
34
25
7
9
28
37
44
24
10
10
17
5
33
19
27
9
13
41
23
54
67

September
1
2
3
4
5
6
7
8

Lauwersoog (buiten)
Lauwersoog (binnen)
Dokkum
Leeuwarden
Harlingen
Medemblik
Enkhuizen
Monnickendam (Waterland)

66
1
13
12
17
28
11
26

