
Skippermøde på Helgoland.

Ftlf flotille fra Helgoland til Leeuwarden – Amsterdam - London



https://www.windfinder.com/forecast/marina_helgoland https://de.windfinder.com/tide/helgoland

Husk at tanke diesel Husk altid, at det er skipper, der beslutter, hvad han vil.

https://www.windfinder.com/forecast/marina_helgoland
https://de.windfinder.com/tide/helgoland


Vi skal sejle i område med storskibsruter, og alt efter vind og bølger, planlægger vi på Helgoland.
Men umiddelbart sejler vi som på billedet.

Delfzijl

Vi sejler N for sydlige skibsrute, eller ind mod land



Alternative ruter

Norderney, kan besejles, selvom der er lavvandet, dog skal man huske, at følge bøjerne, selvom ens søkort, siger noget andet.

Norderney
Borkum, kan besejles, men der garanteres kun dybdegang på 1,2 m, ved 
lavvande, og jeg ved ikke om den store havn, må besejles af lystbåde?

Da, vi skal mødes i Leeuwarden til fælles arrangement, d. 23 Juli, skal vi tænke på, 
at det kan tage lang tid fra Helgoland, hvis der gøres for mange holdt.

Der kan sejles ind til Delfzijl, og den vej af masteruten, 3 timer til Groningen, og 
derfra ca. 10-12 timers sejlads, til Leeuwarden. ( ca. 1 ½ døgn ).



Indsejling til Lauwersoog, og derefter ”standende mastroute”

Her kan toldvæsen og andre myndigheder, tjekke bådens 
dokumenter, pas, vhf certifikat m.m. 
Skipper bestemmer selv om han, vil overnatte i Lauwersoog
Marine, eller sejle lidt videre ind på masteruten.
Vi skal mødes i Leeuwarden, hvor der er ca. 25 sømil til.

http://www.havenlauwersoog.nl/en/haven-
algemeen/openingstijden-bruggen-en-sluizen/

Link til Åbningstider, slusen:

http://www.havenlauwersoog.nl/en/haven-algemeen/openingstijden-bruggen-en-sluizen/


Masteruten i Holland

Husk 1 og 2 euro mønter til bro penge. Mange broer er lukkede efter  kl 18, så når i 
planlægger, så vær opmærksom på dette. Tider kan ses i Almanac 2

Harlingen

http://fryslan.maps.arcgis.c
om/home/webmap/viewer
.html?webmap=1170b39f4
2214c74a767142be111d0b
b&extent=120990,533762,
221778,617075,28992

Link til bro/sluse åbninger

http://fryslan.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=1170b39f42214c74a767142be111d0bb&extent=120990,533762,221778,617075,28992


https://www.anwb.nl/water/varen/produc
ten/waterkaarten-app?cross-
sell_gerelateerd

Søkort til sejlads på masteruten

http://www.vaarwinkel.nl/shop/proddetail.asp?pro
d=anwbwateralmanakdeel2

https://www.anwb.nl/water/varen/producten/waterkaarten-app?cross-sell_gerelateerd
http://www.vaarwinkel.nl/shop/proddetail.asp?prod=anwbwateralmanakdeel2


På masteruten er der nogle steder gratis broer, uden 
faciliteter, dog må man kun ligge der i 3 dage ;-)

Man betaler bro penge i en træsko, som brovagten svinger ud, med 
en fiskestang – lige penge, er bedst, så 1 +2 euro mønter er et must.

Der er fint med ”vejskilte” på masteruten.



Fra Lauwersoog til Leeuwarden

Lovpligtig Wateralmanak

Vi mødes i Leeuwarden, ved parken.

Møde



Vi vil besøge Det skæve tårn Oldehove, og Natuurmuseum i Leeuwarden.



For børn og barnlige sjæle, er der Monkey Town i Leeuwarden



http://www.varendoejesamen.nl/recreanten/staande-mast-route

Link til Masteruten m.m.

https://www.anwb.nl/water/varen/producten/waterkaarten-app?cross-
sell_gerelateerd

https://www.tripadvisor.dk/Attractions-g188563-Activities-Leeuwarden_Friesland_Province.html

http://www.varendoejesamen.nl/recreanten/staande-mast-route
https://www.anwb.nl/water/varen/producten/waterkaarten-app?cross-sell_gerelateerd
https://www.tripadvisor.dk/Attractions-g188563-Activities-Leeuwarden_Friesland_Province.html


Fra Leeuwarden til 
Amsterdam over 

Harlingen eller masteruten 
over Lemmer.

Skippermøde i Leeuwarden



Der holdes skippermøde i Leeuwarden, inden vi sejler videre, mod Harlingen, for dem 
med dybdegang over 180cm, eller videre af masteruten, mod Lemmer – Amsterdam.

Fra Leeuwarden til Amsterdam, kan der sejles af 
2 ruter – Skipper beslutter selv hvilken vej. Når vi 
når ind på de to store søer, kan vi sejle for sejl.
Der er to sluser vi kan komme igennem, mellem 
de 2 søer. Enkhuizen og Lelystad.



Over Harlingen mod Enkhuizen til Amsterdam

Både med en større dybdegang end ca.180cm, sejler over mod Harlingen af: Van harinexmakanaalen, 
derfra sluses der ud i tidevandet, og videre ind til Kornwerdersand slusen og ind på søen Ijseelsmeer.



Planlæg sejladsen, fra Harlingen og indtil Kornwerdersand
slusen, da der sejles i tidevand.

Slusen Kornwerdersand



Der sejles efter internationale regler på de 2 
søer. Vis hensyn, til større skibe.

I Enkhuizen er der et rigtig godt Museum.



Naviduct i Enkhuizen Markermeer



Fra Leeuwarden til Lemmer, og ind på Ijseelmeer

Grou marina

Der er flere byer, der er interessante at se på, og jeg kan 
anbefale den lille by Grou, hvor der kan bades, fra 
"Stranden", sv for marinaen . Længere syd på kan man 
svinge ind til Sneek, hvor der er flere marinaer, der er 
gode. 



Fra Lemmer, sejler vi ind på Ijseelmeer, og kan sejle til Enkhuizen, eller 
ned til slusen i Lelystad. Begge steder, sluser man ind på Markermeer 
søen, og derfra sejles der mod Oranjeslusen, hvor vi kommer ind på Ij.



Fra Markermeer og ind til Oranjesluisen

Der er mange fine marinaer, rundt om på søen Markermeer, og er 
der tid, er det altid et besøg værd. Søen er de fleste steder mellem 3 
og 5 m dyb. Men tjek på egne søkort, når Marina skal anløbes.



Juhuuuuu Amsterdam Marina

Efter Oranjesluisen, sejler vi hen til 
Amsterdam Marina som ligger på 
højre hånd, 2 sømil efter Sixhaven

FTLF flotille slutter her, med 
afskeds middag, og byrundtur.


