
Maandelijkse nieuwsbrief  
vanaf Flatåstoppen 

Lieve familie en vrienden, 
 

In juli is het in Noorwegen ‘felles ferie’ en zijn de meeste mensen op 
vakantie. Ook wij hadden deze maand vakantie die we dit keer 

opdeelden in drie fases. De eerste twee, Schotland en Flatåstoppen, 
beschrijven we in deze nieuwsbrief, deel 3 komt volgende maand  

 
Zoals altijd, veel leesplezier! 

 
 
 

Liefs uit Noorwegen,  
 

Albert & Beatrix. 

95 
Juli 2015 



Zeilen in Schotland 
Deel 1 van onze vakantie bracht ons naar 
Schotland, waar we 10 dagen zeilden met 
Susan & Magne op hun boot Toman. 



Learning the trade  
Zeilen met Susan en Magne is bepaald niet 
hetzelfde als lui op de boot zitten! Vanaf dag 1 
stonden wij aan het roer, hesen de zeilen, 
laveerden, en gooiden de ankers uit. Duidelijk 
Susan en Magne die vakantie hadden  

Uitzicht vanaf Kyle of Lochalsh 

Instructietijd 

Zelf doen 

Oefenen onder toezicht 



Plockton & Kyle of Lochalsh 
De eerste dag zeilden we van Kyle of Lochalsh 
naar Plockton, een sfeervol vissersplaatsje.  

De wind stond niet altijd in de juiste richting, 
maar daar heeft Magne iets op gevonden… 

Plockton 

Verse kreeft, recht vanaf de vissersboot! Full control 



Loch Duich  
Eilean Donan Castle 

We gooiden het anker uit aan de andere kant van de loch, recht tegenover het kasteel 

Eilean Donan Castle 

Alles is relatief, inclusief waterpas  

Geen mooi weer, 
toch dikke pret! 



Beatrix voelde zich prima thuis op Toman,  
zowel aan het roer… 

…als op de boeg! 



Ook Albert vermaakt zich uitstekend 
aan het roer… 

Onderschat nooit het effect van een ”Albert special”! 



Kinloch Castle 
Op het eiland Rum staat het 
extravagante Kinloch kasteel. 
Hier kregen we een 
interessante rondleiding van 
een erg enthousiaste dame. 



Albert & Magne op weg voor een close-up 

Laatste stop: Loch Scavaig 
De laatste stop voor we teruggingen naar 
Mallaich was Loch Scavaig, één van de meest 
spectaculaire baaien in Schotland, afgelegen 
en bezaaid met zeehondjes. 

We worden angstvallig in de gaten gehouden 



Naar de top van Sgùrr na Stri 
Vanuit Loch Scavaig zijn we via Loch Coruisk 
naar de top van Sgùrr na Stri gelopen, met 
een fantastisch uitzicht over de bergen van 
Blà Bheinn en Black Cuillin, en over onze 
eigen baai waar Toman ligt. 



Vakantie in eigen huis 
Het tweede deel van onze vakantie brachten we thuis 
door. Beetje lezen, fietsen, wandelen, kajakken en 
vooral veel ontspannen, heerlijk. 

Jonsvatnet 



Hammervatnet 
We verkenden ook een nieuw gebied om 
te kajakken in Levanger, een uurtje ten 
noorden van Trondheim. We kajakten 
rond het meer Hammervatnet en we 
ontdekten het idyllische Åsenfjord. 

Åsenfjord 

Hammervatnet 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12

