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niet tevoorschijn gekomen, de reven 
hadden we wel weer nodig. In de nog 
dik twee weken daarna hebben we 
een rondje gemaakt, beschut tussen 
de scheren door, rondom de eilanden 
Tjörn en Orust en via Gotenburg weer 
terug naar onze beginhaven Kullavik. 

Tip en Top!
Wil je weten wat onze tip is en wat 
we top vonden van de scherenkust 
van Zweden, lees dan verder op www.
toerzeilers.nl, onder Zeilen voor: 
Trailersailers. Leden kunnen inloggen 
en alle reisverhalen lezen. De com-
missie Trailersailers ontvangt graag 
meer reisverhalen als inspiratie voor 
bestemmingen. Het maakt niet uit 
of het vaargebied dichtbij, ver weg, 
bekend en onbekend is. Een format 
voor een reisverhaal vind je op de site. 
Dit als bron van informatie voor mede 
(trailer)sailers. Ontbreekt er nog iets 
over trailersailers op onze site? Meld 
dit via het contactformulier of via trai-
lersailers@toerzeilers.nl. 
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Drie weken Zweedse scherenkust
Wijnand ten Berge

Afgelopen zomer wilde Wijnand ten Berge met zijn trailerbare 
Sportina 680, Optimist, naar de westkust van Zweden. 
Van andere trailersailers hoorde hij van een aantal goede 
starthavens ten zuiden van Gotenburg met helling, kraan en 
plaats voor de auto met trailer. 

Op zondagochtend staat de Opti-
mist op z’n trailer en klaar voor 

vertrek. Onze drieweekse vakantie in 
Zweden gaat beginnen. We vertrekken 
met onze combinatie richting Kiel in 
het noorden van Duitsland. Als we daar 
eind van de middag aankomen ligt de 
veerboot Stena line Scandinavica al op 
ons te wachten. Vanuit Kiel varen we 
richting Gotenburg in Zweden waar we 
de volgende ochtend uitgerust aanko-
men. Snel en comfortabel zijn we van 
Giethoorn naar Gotenburg gereisd. 

Te water
Nu onze boot nog te water. Wij rijden 
een paar kilometer naar het zuiden en 
gaan kijken bij de eerste haven op ons 

lijstje: Kullavik. Op Google Earth leek 
deze goed bereikbaar te zijn. Het klopt. 
De levendige haven, waar zeillessen 
worden gegeven aan groepen kinderen, 
ziet er inderdaad netjes uit. We zien 
een helling en een scheepswerf. De 
havenmeester vertelt ons dat de helling 
alleen voor kleinere bootjes is, maar 
de scheepswerf kan de boot met de 
bootkraan te water laten. We mogen 
ook op hun terrein de auto met trailer 
parkeren. We zetten de mast, laden 
de spullen in de boot en we zijn klaar 
voor vertrek. 

Wind en 14 graden
De volgende dag vertrekken we richting 
de scheren, onze kennismaking met dit 
mooie gebied. Onze eerste haven is op 
het eiland Styrsö. Wat een fijn eiland. 
Er rijden geen auto’s, er staan mooie 
houten woningen, het uitzicht over 
de scherenkust is prachtig en je kunt 
er heerlijk wandelen. Er is een prima 
supermarkt en de haven is keurig met 
alle faciliteiten. Je betaalt er echter, 
zelfs met een klein kajuitzeiljachtje, 
een behoorlijke prijs per nacht. Twintig 
euro is ook voor ons geen uitzondering. 

Helaas moeten we het de hele vakan-
tie doen met veel wind, windkracht 
5-6, en slechts 14 graden. Steeds het 
zeilpak aan en dat in onze zomerva-
kantie. Maar het drukt de pret niet. 
Elke dag varen we grotere of kleinere 
afstanden en we hebben veel trajecten 
kunnen zeilen. Helaas is de gennaker 
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Met de boot de boot in!

 Te water in Kullavik. Tussen de scheren.

We zien een helling 
en een scheepswerf Steeds het zeilpak 

aan en dat in onze 
zomervakantie


