
 

Wat een tocht werd toch nog waddentocht. 
Waddenweekend 14 t/m 17 mei 2009 

Zeilen op het wad lijkt mij prachtig om te doen. Jaren terug was ik een keer met Lolke Kroes (en mijn 

vader en Nynke) mee geweest op de waddentocht . We waren toen op Terschelling geweest en ik 

had daar goede herinneringen aan. Ik weet ook nog goed dat we op de terugweg  toen net op tijd 

binnen waren in de haven van Makkum , toen een windhoos over het IJsselmeer joeg en vele 

schepen in de problemen bracht.  

Dit jaar had ik met een vriend van mij besloten om eens een jacht te huren om een tocht te maken 

over IJsselmeer en misschien wel Waddenzee. We besloten een Delphia 29 te huren in het weekend 

van de waddentocht van de zeilvereniging  Sleattemermar waar ik vorig jaar lid van was geworden.  

Ik deed af en toe al mee aan sommige activiteiten op uitnodiging van mijn vader, zoals de familie 

Valkendag, maar werd eigenlijk helemaal enthousiast voor de vereniging door het prachtige nieuwe 

clubhuis, waar ook nog eens steeds meer leuke activiteiten worden georganiseerd.  

Aldus verzamelden ook wij ons  in de oude haven van Makkum. De Delphia met de mooie naam 

Destiny, hadden we in Makkum gehuurd en rond half 8 avonds hebben wij een slagje gemaakt op het 

IJsselmeer om het schip  uit te proberen en te leren kennen. Zodoende voeren wij de vloot tegemoet 

die om 18.00 uur uit Workum was vertrokken. Op de steiger in Makkum werd kennisgemaakt met de 

bemanning van  de Marswalker, Dûbel Fjouwer, Mira,  Aerandir en met Hinse de Koning van de 

Tawhiri, onze flottielje leider. (De volgende dag zou de Seelde 33 van de Letteries zich ook nog bij de 

vloot voegen) Daarna ging ieder zijn eigen gang , zoals, borrelen bij elkaar op het schip, kaartje 

leggen, en daarna  voor sommigen diep slapen dwars door donder en bliksem heen. 

Het plan naar om naar Terschelling of Texel te zeilen ging niet door i.v.m. de harde wind en het 

voorspelde onweer. De koers werd gezet naar Medemblik, halve wind hobbelend over  de korte 

golfslag van het IJsselmeer gaf her en der wat lichte zeeziekte klachten. Door het slechte zicht 

waanden we ons ook midden op zee. Gelukkig bleven regen en onweer uit. Medemblik heeft 

gezellige kroegjes en restaurantjes. Onze 4 koppige bemanning heeft zich hier prima vermaakt. 

De volgende dag werd om  8 uur ochtend koers gezet 

naar Den Oever, een mooie ruimwindse koers met 

windkracht 5 tot 6. De blauwe schuit vertrok wat later 

nadat Bram het deksel van de koekenpan had gekregen 

m.b.v. een hamer. Ze hadden ons net op tijd bijgehaald 

zodat rond half elf de sluis bij Den Oever vol lag met 7 

schepen van Wettersport Ferieniging Sleattemermar. 



Vanuit de sluis werd koers gezet langs de afsluitdijk naar Kornwerderzand. Met een dikke 6 half wind 

aan hoger wal op een vlakke Waddenzee langs de dijk hadden we 2 knopen stroom mee en werd een 

grondkoers van bijna 9 knopen gehaald. Halverwege werd nog een slag het wad opgemaakt, om 

vervolgens via het …. Weer koers te zetten naar Kornwerderzand. Het laatste stukje naar Makkum 

was hoog aan de wind, waarbij  wij met vol tuig de boel niet konden houden en met een knik in de 

schoot Makkum binnen voeren. Verschillende schepen motorden of gebruikten alleen Genua of 

grootzeil. Om 3 uur lagen we weer in Makkum op hetzelfde plekje waar we begonnen waren 

 

De middag werd afgesloten met een Amerikaanse borrel op de steiger 

Avonds was het gezamenlijk diner in eetcafé de Zwaan 

De Brugse Zot  recent ontdekt tijdens een vakantie in België  werd hier verrassend getapt van het fust 

en  smaakte ons goed 

De zondag werd gekenmerkt door regen. De hele ochtend kletterde de regen op het dek en 

menigeen draaide zich nog eens heerlijk om in zijn kooi. Toen tegen 12 uur de regen ophield en 

zowaar het zonnetje doorbraak maakte iedereen zich op om koers te zetten naar zijn thuishaven. 

 


