
Rondje Schotland, periode 10 juni tot 18 juli 2010
Joke en Frits Bartels.
Verste punt: Stornoway, 58 12 39 N, 06 23 24 W.

Donderdagmorgen vroeg komt opstapper Jan Jaap Van der Biezen in Harlingen aan boord om de oversteek
naar Inverness met ons mee te varen. We varen uit in een vieze druilerige regen met slecht zicht, maar wel
met een voor ons gunstige noordoostelijke wind. Omdat er een diepe depressie over Peterhead loopt richting
zuid Noorwegen, besluiten we eerst daar flink zuidelijk van te blijven met koers op Hartlepool. 
Flink gereefd varen we, met de wind dwars in, snel in de richting van de Engelse oostkust, waarbij we 's nachts
met hulp van de radar mooi tussen de vele productieplatforms door varen. We moeten duidelijk weer aan de
deining wennen en voelen ons aanvankelijk wat katterig. Het weer knapt op en de zon komt erbij. Omdat we
bij laag water de kust aanlopen, kunnen we Hartlepool nog niet in. Daarom varen we iets verder noord langs
de kust naar Blyth, welke haven 24 uur per etmaal aangelopen kan worden. We meren rond 2.00 uur af in de
marina, langs een drijvende steiger en drinken een glas wijn op de goede overtocht. Behalve deze marina met
haar mooie oude vuurschip 'Blyth' als clubhuis, heeft het plaatsje eigenlijk niets te bieden.
's Middags, wanneer de depressie bij Peterhead overgewaaid is, varen we verder noordwaarts, kruisen in de
nacht de Firth of Forth, ronden Kinnaird Head en varen westwaarts op de zeiltjes de Moray Firth in,
richting Inverness. Voor de nacht lopen we over hoog water eerst nog Lossiemouth binnen. Een heel aardige
haven, ook met drijvende steigers, maar voor ons 2.00 meter stekende schip eigenlijk wat te ondiep. We
liggen kennelijk ook niet op de meest gunstige plek, en moeten bij laag water de mast goed op de wal
aftuien, om niet al te scheef te vallen.

   
   Lossiemouth

We vertrekken de volgende ochtend drie uur voor HW Lossiemouth en lopen een half uur na HW Inverness
binnen. Er is hier een prachtige nieuwe marina gekomen, welke door niemand minder dan Ellen Mc Arthur
het jaar tevoren in gebruik is gesteld. In de haven hebben we een ontmoeting met een luid blazende dolfijn,
die hier, naar we begrepen, kennelijk in de buurt woont. Hier gaat Jan Jaap ons verlaten. 
Er is een goed vliegveld met vlotte verbinding via Londen naar Schiphol.
We liggen naast de collega kustzeilers Hans en Marianne Bult met hun X 38 'Pallas'. We blijken ongeveer
dezelfde plannen te hebben en spreken af contact met elkaar te houden, maar waarbij ieder wel zijn eigen
weg gaat.
Wij willen via de Great Glenn met het Caladonian Canal en Loch Ness naar de eilanden Mull, Skye en de
Outer Hebridies, om dan langs de noordkant van Schotland en de Orkneys weer richting thuishaven te varen.
Het Caladonian Canal blijkt in dezelfde tijd gebouwd te zijn als het Göta Kanal in Zweden. Het lijkt ook op
elkaar. Met de trapsgewijze sluizencomplexen in Fort Augustus en Banavie (Neptune's Staircase) en de
tussenliggende diepe zoetwater meren. 
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In Loch Ness bezoeken we het beroemde 'Urquhart Castle', waarbij we afmeren in een vlakbij gelegen klein haventje. 
We wandelen van hier uit naar het dorpje Drumnadrochit,  waar we een soort lichtshow bezoeken met info over Loch 
Ness en de zoektocht naar het monster.
Vanuit Banavie kun je heel goed de hoogste berg van Schotland, de 1343 meter hoge 'Ben Nevis' bezoeken
en beklimmen. Wij kiezen voor het uitzicht vanaf de naast gelegen berg de 'Aonach Mòr', waarop in de
winter kan worden geskied en waar een kabelbaan naar boven gaat. We fietsen er op onze Bromptons heen.

  
   Uitzicht vanaf 'Ben Nevis'.

We varen weer verder, via Fort William, over Loch Linney naar Oban. We ontmoeten er de bemanning
van de 'Pallas' weer en we gaan er samen uit eten. Vistentje met heerlijke oesters en scallops (St
Jacobsschelpen). Ook hier liggen we in een fraaie haven met drijvende steigers. Maar je kunt er ook goed
ankeren. We maken een wandeling over het eilandje Kerrera.
Daarna verder zuid langs het eiland Mull naar de Sound of Iona, waar we ankeren nabij de oude uit 1100
AD stammende beroemde Iona Abbey. Het is prachtig warm zonnig weer en we brengen een bezoek aan de
'nunnery' en de 'cathedral'.

  
   Iona Abbey

Voor de nacht ankeren we in de beschutte baai Loch Laithaich.
De volgende dag gaan we anker op en varen eerst langs het eilandje Staffa met z'n basaltpilaren kust. Je kunt
er vlak onder langs. Heel bijzonder.
Een volgend bezoek brengen we aan Tobermory, gelegen aan de noordoost kant van Mull. 
Bekend van de fraai in bonte kleuren geschilderde huizenrij langs het water. 
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En de uit 1837 stammende whiskydestilleerderij, met de productie van de '10 year old single malt Tobermory and 
Ledaig Whiskies'. De laatste heeft een wat rookachtige, teerachtige bijsmaak.

  
   Tobermory

Bij het eiland Rum ankeren we in de zeer beschutte baai. We bezoeken er 'Kinloch Castle' In de bar aan de
achterzijde van het kasteel drinken we 'Red Cullin bitter', gebrouwen op het eiland Skye.
De volgende dag moeten we, al varend langs de westkant van Skye noordwaarts naar de Minch, denken aan
de 'Mingulay boatsong'. Daarin wordt het tegenwoordig onbewoonde kleine eilandje Mingulay bezongen, dat
hier vlak ten zuiden van Barra ligt,als een van de Outer Hebridies.
Aan de noordwest kant van Skye ankeren we in de voor alle windrichtingen beschutte baai Loch Dunvegan.
We brengen er een bezoek aan 'Dunvegan Castle', al 800 jaar het bolwerk van de MacLeod Clan. De tuin
rond het kasteel is bijzonder mooi aangelegd. 's Avonds zitten we in de kuip te luisteren naar een 'backpipe'
in de verte. Wat een land !

  
   Loch Dunvegan

De volgende haven die we aandoen is Stornoway op de Outer Hebredies. Goede beschutting hier tegen alle
weersomstandigheden. Maar verder nauwelijks voorzieningen. Wel is er een beste 'shipchandler'. We liggen
er tegen een oude niet meer actieve roestige vissersboot. North en South Lewis worden met een huurauto bezocht. 
De natuur is hier bijzonder ruig, rotsig, met eigenlijk niets anders dan gras en schapen. 
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We bezoeken er de Steinacleit Stone Sets, circel van stenen uit 1500 BC, de Mill&Kiln, verticale
regenwatergedreven graanmolen (whisky !) met drogerij uit 600 AD, Gearannan Blackhouse Village, met
een voetgedreven Harris Tweed weefgetouw, en niet te vergeten de Callandish Standing Stones, in de vorm
van een Keltisch kruis.

  
   Callandish Standing Stones

De 'Pallas' met Hans en Marianne Bult loopt hier ook weer binnen. We zullen samen richting de Orkneys
varen. We zien een 'weather window' in de grote oceaandepressie, waar we mee te maken hebben, en vertrekken 's
middags in de regen met zuidelijke wind 4 – 6 Bf naar Kinlochbervie. Prima uitgangshaven om de volgende
dag Cape Wrath te ronden richting de 70 Nm verder gelegen Orkneys. Kinlochbervie is met de gps
kaartplotter vrij gemakkelijk te vinden. Vroeger moet dat aanzienlijk moeilijker geweest zijn. 
Prachtige kleine natuurhaven (destijds veel visserij), zeer beschut tussen de rotsen, met alle faciliteiten. 
Drijvend ponton met electra en water. Geen winkels. Er ligt slechts een enkel ander jachtje, een 22 voeter, die we ook
al eerder ontmoet hadden in de ankerbaai Loch Lathaich.. De vriendelijke havenmeester komt in het heerlijke
avondzonnetje het havengeld innen.

   Cape Wrath.

4



We moeten de volgende dag al om 4.00 uur vertrekken, om vanwege de te verwachten stroom in de Hoy
Sound (maximaal zelfs meer dan 8 knopen) op tijd in Stromness (Orkneys) binnen te kunnen lopen. 
De tegenstroom bij Cape Wrath valt mee. Met een weg vallende wind varen we op de motor langs de noordkust
van het Schotse vaste land. Eerst nog langs een woest heuvelig rotslandschap, meer naar het oosten steeds
vlakker wordend. Onderweg komt er een front over met enorme plensregen, gepaard met onweer en hagelstenen. 
Juist op tijd laten we grootzeil laten zakken. Even later zien we in een zonnetje het eiland Hoy
en het Mainland van de Orkneys weer opdoemen. Net voordat de stroomrichting omdraait, varen we -via de
Hoy Sound- Stromness binnen. Er is hier een fraaie nieuwe marina met alle faciliteiten op de drijvende
steigers.Volop ruimte. De Orkneys zijn veel vlakker dan de Hebriden. Groen, met van oudsher landbouw en veeteelt. 
In tegenstelling ook tot de Shetlands, waar -naar we begrepen- veel meer geleefd wordt van de visserij en de
zeevaart. In Stromness blijven we een paar dagen liggen en huren een auto bij de locale taxidriver. We worden
ontvangen in een slordig klein gebouwtje en krijgen er een oude fauteuil aangeboden tussen de uitgestalde
rommel. Dan gaan we met hem in zijn taxi naar de ons aangeboden huur-auto. Het wordt een oude Vauxhall,
met doorgeroeste motorkap. De taxi wordt neus aan neus geparkeerd en de beide motorkappen gaan open.
Met accukabels wordt de oude Vauxhall aan de praat gebracht. We krijgen de verzekering, dat hij het verder
prima zal doen. De verwarming bleek nog maximaal te staan. Kennelijk had het karretje al sinds de winter
niet meer gereden. Inderdaad geen problemen meer gehad. Wat een geluk.
We kunnen een 'passepartout' aanschaffen om en aantal belangrijke fraaie oudheden uit de steentijd (± 5000
jaar oud) en ijzertijd (± 2000 jaar oud) op dit eiland te bezoeken. Zeer de moeite waard.
Eerst in fraai zonnig weer (we treffen het !) naar 'Skara Brae'. Dit is een zeer oud uit de neolithische
praehistorie daterend aan een baai aan de westkust gelegen dorpje, dat rond 1850 werd ontdekt toen het na
een zware storm aan de oppervlakte kwam. Een achttal in een kring uit rotsstenen opgebouwde huisjes,
samengevoegd door een gangenstelsel. Alle huisjes zijn van gelijke vorm en hebben midden in de kamer een
open vuur plaats, 1 of 2 bedsteden en tegenover de ingang een uit stenen opgebouwd 'dressoir'. Een
geweldige ervaring dit zo te zien.
Ik maak enkele rekensommetjes en kom tot de ontdekking, dat er voor deze 5000 jaar toch slechts 200 maal
een generatie van 25 jaar nodig was. En slechts 50 x een periode van 100 jaar. Eigenlijk niet te geloven. Wat
is tijd ?

   Skara Brae

We bezoeken verder de ' Broch van Gurness', ongeveer 2000 jaar oud. Een uit rotsstenen opgebouwde
verdedigings-toren, met de restanten van de oude huisjes en een aarden wal erom heen. Gelegen aan een
fraaie sont. Er zijn meerdere van deze 'brochs' op de Orkneys gevonden.
Aan het eind van de middag bezoeken we 'Maeshowe'. Dat kan alleen na reservering. De gids vertelt vele
bijzonderheden over deze 5000 jaar oude graftombe. De Vikingen hebben er rond 800 AD flink
huisgehouden en een en ander leeg geroofd. Er zijn fraaie uit de Noormannentijd daterende inscripties in Runeschrift. 
Op de kortste dag van het jaar (rond 21 december) schijnt de zon, wanneer die er tenminste is,
juist tussen de twee in de verte gelegen heuvels van het eiland Hoy door, de lange lage nauwe ingang (flink
bukken) van de tombe in, waardoor er daarbinnen alleen die dag een bijzondere belichting ontstaat.
Tegenwoordig, naar we van de gids begrepen, real time te zien via de webcam. Gaan we beslist proberen.

5



Vlakbij bezoeken we nog even de 'standing stones', de 'Ring van Brodgar'. We hebben inmiddels teveel
indrukken opgedaan en gaan moe en voldaan weer naar boord terug.
Van Stromness varen we via de beroemde en beruchte 'Pentland Firth' richting de meest noordelijk aan de
oost kust van het vaste land gelegen oude vissershaven Wick. We hebben een forse 5 – 7 Bf westen wind.
Het is even na doodtij en er staat nog niet zo veel stroom. Met wind en tij in de rug valt het allemaal erg mee.
In de pilot lezen we, dat het er hier ook heel wat ruwer toe kan gaan en dat het bevaren van de Pentland Firth
dan wordt ontraden.
Wick is een natuurhaven, gelegen aan een 'zalm riviertje' en 24 uur per dag aan te lopen. Met sinds een jaar
ook hier drijvende steigers met alle faciliteiten. Een prima haven. In de 19e eeuw is hier de haringvangst
groots opgezet door Sir William Johnstone Pulteney, graaf van Bath, met destijds zelfs een duizendtal
vissersschepen.
Nu is daar niets meer van over. Wick is een grauw armoedig stadje met een bijzonder interessant museum
(Heritage). We bezoeken er de ook door Pulteney opgezette en naar hem genoemde whiskydestilleerderij,
met een daaraan gekoppelde rondleiding. Op de flessen van deze maritieme single malt old whisky is een
oude haringlogger afgebeeld.
Elke woensdag avond in de zomermaanden kun je in Wick een folkloristische avond (Scottish Variety show)
bijwonen. Op alle tafels een Schots vlaggetje. De plaatselijke 'Wick RBLS pipe band' treedt er op in de
traditionele Schotse kledij. Verder optredens van de 'Highland dancers' en van enkele in deze streek bekende
gastartiesten met Schotse muziek en songs.
We vertrekken de volgende dag vroeg voor de 80 Nm oversteek van de Moray Firth rond de kaap Rattray
Head naar Peterhead, waar we ons bij 'port control' via de marifoon Ch 14 VHF melden en eerst olie tanken,
alvorens we afmeren in de prima marina met drijvende steigers. Zeer behulpzame aardige havenmeester, die
onze lijnen komt opvangen. Peterhead is verder een grauwe stad, waar niet veel te beleven valt. 
De buitenhaven ligt er vol 'suppliers' en grote visserij.
Wanneer we de volgende ochtend vroeg weer vertrekken, blijkt er juist een aantal schepen van de
Schotlandtocht van onze mede-kustzeilers binnengelopen te zijn. Organisator en bestuurslid Peter Bartelds
staat op de steiger. We groeten elkaar uitgebreid en hij wenst ons een goede reis verder.
We varen langs de kust zuidelijk naar Montrose. Onderweg genieten we van enkele voorbij komende
dolfijnen en van de vele zeekoeten en alken met hun jong. Ze leggen maar één ei per nest.
In de haven van Montrose kun je 24 uur per dag binnen lopen. Het blijkt erg ongezellig te zijn, met vrij
slechte mogelijkheden om aan lange lijnen aan een werkkade af te meren.
We zijn dan ook blij de volgende dag weer te kunnen vertrekken richting Eyemouth. Onderweg krijgen we
over de VHF een nieuw weerbericht, met een wind-waarschuwing, die er eerder nog niet was. '8 Bf coming
soon', tussen zuid-west en west. En die kwam er. Bij het oversteken van de Firth of Forth komt er een hoge
en korte golfslag te staan, waardoor er nogal wat water over komt. De boot rolt er verder goed overheen.

 
  'Easy Going'
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Eyemouth is zeer geschikt om bij deze omstandigheden binnen te lopen. Bij deze harde westen wind ligt het
zeer beschut aan de hoge wal. Er blijken hier visserijdagen te zijn. Het is feest. In de baai roeiwedstrijden en
de haringkoningin wordt gekozen.
We worden opgevangen door Hans en Marjan Bult van de 'Pallas', die er de vorige dag al zijn binnen
gelopen. Ze hebben een plek voor ons langs het ponton geregeld. We drinken een gezellige borrel bij hen aan
boord en we worden aan de avondmaaltijd uitgenodigd. Die valt er na de tocht goed in. 
En 's avonds kijken we samen naar de wk voetbalfinale tussen Spanje en Nederland.
We blijven een dag liggen en genieten van het aardige plaatsje. We maken een mooie wandeling over een
voetpad langs de prachtige rotskust. Wat een uitzicht. Een waar paradijs ook voor de duiksport.
De volgende dag varen we met mooi zonnig weer en een zwakke veranderlijke wind op de motor langs de
kust richting Holy Island. Veel zeevogels en ook zeehonden om ons heen. Vlak langs de kust varend is dit
beroemde eilandje fraai te zien. We besluiten niet bij Lindesfarne te ankeren en aan land te gaan, maar door
te varen naar de Inner Farne Islands. We laten de boot vlak onder de steile rotsen aan de westkant langs
drijven en genieten van de duizenden papagaaiduikertjes (puffins), alken, zeekoeten, meeuwen, aalscholvers.
We maken er een hele serie foto's van. Het lukt nu voor het eerst ook de puffins van dichtbij vast te leggen. 
Heel bijzonder allemaal.

  
   Inner Farne Islands

Vanwege de naderende harde wind, die nog 's avonds verwacht wordt, varen we nog door naar Amble, waar
we juist over de sill met opkomend water binnenvaren. Via VHF Ch. 80 krijgen we een ligplaats langszij een
drijvende steiger. We zijn weer in Engeland. We zien een fraaie aluminium 'Bestevaer', met Nederlandse vlag
achterop. Het blijkt de 'Albatros' van JanWillem en Marije Eyssen te zijn. Ze komen een glas wijn drinken en
we praten over de vaarplannen voor het volgend jaar.
De volgende dag begint met regen en fikse wind. Dan komt er ook nog mist bij. Wanneer het wat opklaart
wandelen we naar het enkele kilometers verder aan de rivier gelegen plaatsje Warkworth. We bewonderen
er de kasteelruine. Je kunt er een aardige indruk krijgen, hoe er in die tijd geleefd werd. Warkwoth is een
gezellig plaatsje met goede restaurantjes en leuke winkeltjes. We zien er enkele fraaie halskettingen en
nemen er een drietal mee voor onze (schoon-)dochters. We gebruiken er een warme lunch met mooie
lamsbout en gemengde groenten.
Op onze oude zeekaart van de Noordzee staat Amble nog als Warkworth Harbour vermeld.. . .
We besluiten, gezien het tij en de langs de kust meelopende stroom aan het eind van de middag nog door te
varen naar het een kleine 30 Nm verder gelegen universiteitsstadje Sunderland.
Sunderland is 24 uur per dag prima aan te lopen. En dat is beslist niet met alle havens aan de Engelse
oostkust het geval. Inmiddels regent het weer met bakken uit de hemel. Ook hier is een goede marina (VHF
Ch 80) met drijvende steigers en 24 uurs aanwezigheid van de havenmeesters.
Sunderland heeft een uitgebreid en goed geoutilleerd winkelcentrum en enkele fraaie musea. We brengen een
bezoek aan de St. Peters Church, daterend van 700 AD en krijgen er een privé rondleiding. De kerk is
officieel namelijk nog niet open.
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   St. Peters Church.

Het weer knapt op en voor de komende dagen wordt een mooie matige zuidelijke wind verwacht.
Het is ruim 250 Nm van hier naar Vlieland en dat is mooi bezeild. In alle vroegte 's morgens varen we uit.
Zuid van Doggersbank tot de aanloop van Vlieland komen we weer de vele te verwachten
productieplatforms tegen. Vooral 's nachts is de bijstaande radar ook daar een goede hulp bij de navigatie.
Met een bolle bries en prachtig zonnig weer lopen we de volgende dag al om 18.00 uur de haven van
Vlieland aan. Voor de zekerheid bellen we de havenmeester en die heeft nog net een plekje voor ons.
Vlieland is zoals gebruikelijk weer vol. Maar wat is het toch altijd een mooi eiland. We komen er graag en
blijven er nog enkele dagen. We brengen die door met fietsen door de duinen en wandelen langs het strand.
Aan een mooie zeilvakantie rond Schotland is zo weer een einde gekomen.
Totaal gevaren 1635 Nm in zes weken, met 150 motoruren.

Volgend jaar naar Sint Petersburg !
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