
 
 
 

WADDENWEEKEND 2015 
 

De 19e editie van het Waddenweekend vond plaats op donderdag 30 april t/m zondag 3 mei 
2015. Voorafgaand aan de tocht komen we de avond ervoor als altijd bij elkaar in ‘t Roefke 
waar onze flottielje leider Hinse de Koning ons de in en outs vertelt over  veiligheid aan 
boord, de weersverwachting en de getijdenstromen. Het laat zich aanzien dat het deze keer 
Vlieland wordt. Van iedere tocht houd ik het scheepsjournaal bij en hieruit heb ik dit verslag 
samengesteld. 
 
Donderdag 30 april 2015: 
Weerbericht: VHF 01 (IJsselmeer) 
Tijd: 16.15 uur, zicht goed, half bewolkt, kans op onweer en hagel, wind W tot ZW 4-5 in 
buien 6 en toenemend, watertemp. 11,5 gr., golfhoogte 65cm-1.30m. 
Barometerstand: 1012 Hpa. 
Traditioneel verzamelen we tegen 18.00 uur in de zwaaikom van Workum.  
Omdat  Bertus en ik na dit weekend direct vertrekken met onze kotter naar de Baltic, waren 
er nog héél véél dingen te doen . Eindelijk, om 14.30 uur vertrekken we uit Sloten.  
Garmt en Ina wijden dit weekend hun nieuwe Noordkaper  “Kroonjuweel” in. 
In Workum hebben we het 1e palaver en wordt er besloten toch naar Makkum te varen. 
De buienkans met windstoten neemt af en wij vertrekken als een van de laatsten uit 
Workum.  
Tegen 21.00u. ‘s avonds hebben we allemaal een plekje gevonden in en om de jachthaven 
in Makkum. 
We drinken nog ’n borrel met iets hartigs op de “Kroonjuweel”. Morgenvroeg 8.30uur palaver. 
 

 
Palaver in Workum 

 
Vrijdag 1 mei 2015: 
Weerbericht: VHF 02 (Wadden): Tijd 07.30 uur, zicht goed, halfbewolkt, later zon, droog, 
wind NNW 4-5, afnemend 3, golfhoogte inloop Stortemelk 1.60 m. Barometer: 1012 Hpa. 
Getij: HW Kornwerd 8:34 uur, LW Harlingen 9.00 uur 
          LW: Harlingen 16.01, LW Vlieland 14.09 
Na het palaver van 8.30 uur varen we om 9.00 uur richting sluis. Na een trage schutting , 
passage 10.30 uur, trekt de vloot de zeilen erbij. Er staat veel stroom tegen want het is dan al 
bijna 2 uur na HW. Het is het mooiste als je met LW op Vlieland aankomt. Dat zit er voor de 
zeilers niet in. De wind neemt mooi af tot NNW 3 en de deining in het zeegat valt ontzettend mee. 
 
Wij meerden onze kotter om 13.50 uur af in de haven van Vlieland en waren met ons motorschip 
de zeilersvloot flink voor. Daarom samen naar het dorp gewandeld, harinkje en weer terug naar 
de haven. Nog steeds geen “Sleattemermarrers”, dus met verrekijker naar het strand. De meeste 
boten zaten nog in de Vliestroom. De Algra’s, die de motor even hebben bijgezet, komen als 
eerste aan. Daardoor konden we heerlijk met z’n vieren in de kuip een bakje thee drinken en 
bijkletsen. 
 
 
 



 
 
Happy Hour is bij ons aan boord. Iedereen neemt wat te drinken en iets hartigs mee. Wat liggen 
we hier toch weer fantastisch en een en al gezelligheid! En weer gingen er veel makke schapen 
in één hok. Hannie had “vlinders”gekookt, dus daar aan boord nog een lekkere warme hap en 
een gezellige nazit. 
 
Zaterdag 2 mei 2015: 
Weerbericht: VHF 02 (Wadden) Tijd: 9.30 uur: NO 2 in de avond buien. Bij opstaan heldere 
lucht, zon en windstil. Barometer 2014 Hpa.  
Getij: HW Vlieland: 09.09 uur,  LW Kornwerd 15.56 uur 
Palaver om 7.30 uur i.v.m. het tij en daardoor vertrektijd 8.00 uur richting Workum. 
Prachtige vlakke zee, bovenin nog wat zeedeining maar werkelijk schitterend! 
Heerlijk genietend om zo te varen, stroom mee tot Kornwerd. Om 11.30 al passeren wij de 
sluis en zijn doorgevaren naar Hindeloopen. Even een rondje lopen, wat boodschapjes 
gedaan etc. 
Daarna weer naar ons verzamelpunt in Workum. Plekje in de kom gezocht en lekker op het 
achterdek met een wijntje, wederom genieten. Om goed 15.00 uur kwam de rest van de vloot 
binnendruppelen. Bram en Domien gingen erop uit om het afsluitende diner ergens bij de 
plaatselijke horeca te organiseren. Bram zag al snel “Sluiszicht”en daar werd een menu 
afgesproken en om 18.00 uur werden we daar met z’n allen verwacht. Het eten smaakte 
prima, maar de groente en de aardappelen leken wel op rantsoen, 10 bakjes extra moesten 
er worden aangevoerd! Water maakt dus erg hongerig!! Tijdens het diner kwam Hannie 
Mulder met ’n mooie voordracht met het refrein: “hoog zijn de golven….”, wat we natuurlijk 
allemaal kennen en uit volle borst meezongen.  
 

 
Broederlijk naast elkaar in Vlieland 

 
Zondag 3 mei 2015: 
Weerbericht: VHF 01: Wind O-ZO 4-5, toenemend 6 en later draaiend ZW en buien. 
Barometer 1007 Hpa (flink gedaald). 
Iedereen vaart op eigen initiatief weer naar de thuishaven, na een fantastisch geslaagd 
weekend waarbij de weergoden ons niet in de steek hebben gelaten! 
Nu wij aansluitend voor een lange tijd weggaan hebben we van iedereen afscheid genomen.  
Bram prikt ons nu al vast voor een Roefke Rebbel. Hopelijk gaan we een mooie tijd tegemoet 
richting Stockholm, Aland archipel en de Finse kust met Turku en Naantali.  
De weersvooruitzichten zijn komende week slecht, maar wij vertrekken! 
Voor de statistieken:  Waddentocht 2015: totaal: 99 zeemijl in ruim 17 uur 
Hinse bedankt namens allen voor de geweldige leiding en op naar de 20e keer! 
 
Bertus en Marietje Dijkstra, kotter Noordvaarder (NOR 230) 
 


