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IJSLAND - De Duitse Avonturier Harald Paul vertrok in juli samen met vrouw Silvia 
en hond Rats met zijn aangepaste Nederlandse Smelne vlet vanaf de Donau naar 
Alaska. Speciaal voor de Telegraaf Vaarkrant houdt de voormalige boswachter 
een blog bij. Deel 1 is het verslag van de overtocht naar Groenland met 
onverwachte ervaringen als motorpech en drijfijs.

 

Sinds ons vertrek op 1 juli heeft de Gypsy Life 
met haar bemanning in totaal 3243 zeemijl 
(5006 km) afgelegd, Vanuit Lübeck voeren we 
langs de Deense eilanden, staken we het 
Skagerrak over en bereikten we in noordelijke 
richting de kust van Noorwegen. Een week later 
zette de Gypsy Life koers naar het westen 
richting Shetland. Na een soepele tocht bereikte 
onze Smelnevlet de Färöer eilanden en kort 
daarna ook Ijsland. 

Winderig

Daar besloten we de hele oostkust van Ijsland af 
te varen tot we de gunstigste plek voor een 
oversteek naar Groenland bereikten. De 
weersvoorspellingen waren gunstig, ook al 
hadden eerdere sterke winden de Groenlandzee 
aardig in beweging gebracht. Omdat het dit jaar 
zowel koud als winderig is, beperken gunstige 
weersvoorspellingen zich meestal tot maar een 
paar uur. Dus besloten we om voor de kortste 
oversteek vanaf de Kangerdlugssuaq Fjord te 
kiezen. 

Dienstweigeraar

Weliswaar waren er ijsbergen op de overtocht 
gesignaleerd en die zijn, vooral ´s nachts, voor 
elk schip een ramp. Toch was de keuze om op 
dat moment en op die plaats de oversteek te 
maken een goede. Echt in de problemen 
kwamen we pas in de buurt van Groenland, toen 
onze trouwe dieselmotor plotseling dienst 
weigerde. Om onverklaarbare redenen verstopte 
telkens een massieve smurrie niet alleen de 
dieselfilters, maar ook alle toevoerleidingen. 
Zo’n toestand kun je je niet op open zee 
veroorloven en zeker niet als het weer 
verslechtert. 

Geblokkeerd

Maar het lukte ons niet om een geschikte 
ankerplek langs de kust van Groenland te 
vinden. Ook al zagen de kusten er ijsvrij uit, het 
afgebroken ijs van de talloze in zee 
uitmondende gletsjers blokkeerde alle beschutte 
ankerplaatsen. Telkens weer moesten we een 
goede plek door de nadering van drijfijs verlaten. 
Bovendien botste de Gypsy Life in een 
pikdonkere nacht op een zwarte ijsschots. 
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