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Strakke blauwe lucht, harde wind en Dubside tijdens Stocken Symposium - Orust Sweden
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Een harde wind op de zaterdag (10 - 14 m/s, 5 - 6 Bft) en de zondag (14 - 22 m/s, 6 - 7 Bft) kenmerkten het Stocken
symposium dit jaar en dat onder een strakke blauwe lucht. Garantie voor hoge golven en een fikse zonnebrand.

Op de vrijdag was de wind nog wat zachter en hebben we een rondje Vallero en Torno gedaan. "Buitengaats" is goed te
merken dat een westenwind hier veel strijklengte heeft, er staat al een flinke deining. Terug op de camping is het al
gezellig druk geworden. Freya geeft wederom een roldemo, bijgestaan door Dubside en Mans.
Zaterdag's is er weer de Groenland stijl rolcompetitie, achter de vernieuwde zwemsteiger van de camping een beetje in
de luwte en lekker in de golven.
Na 2 uur wachten en kramp in de bovenbenen, ben ik dan aan de beurt en ondanks dat ik 2 rollen vergeet weet ik me
toch te verbeteren naar "wel" 44 punten. Dubside doet ook mee en laat nog even zien hoe het moet.
Op de zondag toch maar even naar de zuidpunt van Harmano om te kijken wat de wind doet bij al die rotsen en
eilanden. Na anderhalf uur peddelen en voortdurend tegen een windkracht 6 aanleunen kunnen we de "branding"
aanschouwen. Van ver is er al een flink hoogte verschil te zien tussen de aanrazende golven en de beschutting achter
de rotsen. We nemen even een kijkje aan de rand van de beschutting en omdat we onder de indruk zijn van de golven
gaan we "achterom" naar het strandje op de zuidpunt van Harmano. Een plek die altijd populair voor pauzeren, maar
vandaag zijn er in totaal maar 7 personen die hierheen zijn gepeddeld.
Als wij er net zijn, gaan de Zweedse peddelaars weer weg om een stukje in de branding te varen en dan terug te gaan
naar de camping. Op de foto lijkt het zo eenvoudig.
De terugweg doen we in een half uur, met de wind in de rug en af en toe lekker meeliften op een golf.
Terug op de camping laat Dubside een nieuwe evenwicht truuk zien op een sjorband.
Net als in 2006 een geweldig weekeinde om op terug te kijken.
Vrijdag
Ten zuiden van Harmano
Doorgang ten zuiden van Torno
Een aangespoelde stootbal
De camping
Freya en Dubside geven demo
Dubside laat "ropes" zien

Zaterdag
De rol locatie
Dubside geeft tekst en uitleg
Hmm, moet ik rollen met een steen
Het is gelukt !!
Stormrol door Tom
Zondag

Een tweemaster snelt voorbij
Kijken naar de hoge branding
Spelen in de branding 1
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Dubsides nieuwe evenwichts oefeningen

Jef test zijn nieuwe zwemvest
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