
Sleattemermar Waddentocht 2018 

Door: Lot Dijkstra en Thomas van Halen a.b. van de Geraldine 

30 december 2017: 
“Beste Lot en Thomas. Van 19 tot 22 april is de Waddentocht er weer. Misschien 

hebben jullie wel zin om mee te varen. Zou een mooie gelegenheid zijn om de 
theoretische kennis om te zetten in de praktijk! Maar het zou vooral gezellig zijn. Nou, 

we horen het wel. Groetnis, heit”. 
 
Die kans lieten we natuurlijk niet aan ons voorbij gaan. Een mooie gelegenheid om onze 
zoveelste poging om het Vaarbewijs te behalen alvast om te zetten in praktijk en 
bovendien voor Thomas een eerste ervaring op de Wadden.  
 
Donderdag 19 april Amsterdam - Makkum 
Rond 20:30 arriveerden we bij onze opstaphaven, de binnenhaven van Makkum, en 
troffen we daar (tot ons groot genoegen) een borrelende Sleattemermar-vloot aan. 
‘Happy Hour’ werd op de eerste dag blijkbaar al ruim genomen, dat beloofde veel goeds 
voor de rest van het weekend! In tegenstelling tot onze trein-, bus- én beltaxi-reis had 
iedereen een prachtige avondtocht gehad met zomers weer. Toen rond 22:00 ook Ben 
kwam binnenvaren was de vloot compleet en kon iedereen met een gerust hart de kooi 
in, om de volgende morgen fris aan het palaver te kunnen verschijnen.  
 
Vrijdag 20 april  Makkum - Terschelling 
Palaver om 9:30, in aanwezigheid van de bemanning van Dûbel Fjouwer, Brûzer, 
Swâlker, High Wave, Etoile de Mer, Diana, Wynbrekker, Geraldine, Dine en Pimpernel. 
De koers werd uitgezet naar Terschelling, via ‘t inschot - dus met het Schuitengat als 
hindernis. Voor de nieuwe schippers (lees: ondergetekenden) een mooie kans om de 
‘speciale verrichtingen’ te oefenen.  
 

Nog voor er schipbreuk geleden kon worden werd er ook maar vast een ‘Selfie’ gemaakt. 

  
We voeren rond 10:00 een zachte voorjaarsdag tegemoet. Zonder zeilpakken maar 
helaas ook vrijwel zonder wind. Op de motor naar Kornwerd en met enig geluk glipten 



we al snel door de sluizen. Niet veel later dobberden we tezamen op de gladde spiegel 
van het Wad, wachtend op het moment dat de eerste motor zou worden aangezwengeld 
(we noemen geen namen). Zo dreigde het een bijzonder ‘saaie’ zeildag te worden die 
ons bijna zou doen vergeten dat we op tijd bij de ingang van het Schuitengat moesten 
verschijnen.  
 

 
Schipper Dijkstra Sr. pakt zijn rust 

 
De schippers (aspirant en huidig) Dijkstra voeren aan kop en mikten op de ingang van 
het Gat, maar al snel zagen zij de dieptemeter naar beneden schieten, waarop er 
rechtsomkeer werd gemaakt. Bijna aan de grond op het Wad! Iets wat overigens niet 
zou misstaan tijdens een ‘ontgroening’ op het Wad, maar gelukkig bleef het ons voor nu 
bespaard. Na een korte observatie bleek de vaarkaart toch niet meer helemaal juist (het 
lag uiteraard niet aan de navigatie-kunst) en was het een poging later wel raak. En zo 
zette de rustige dag zich voort en liepen we rond 17:00 gezamenlijk de haven van West-
Terschelling binnen. Hoogste tijd voor Happy Hour, na deze ‘enerverende’ dag! Op de 
kade voor het havengebouw hadden we, in gezelschap van een heerlijke avondzon, een 
gezellig avond.  
 

Zaterdag 21 april Terschelling – Workum 
Palaver om 8:30 en als snel werd duidelijk dat het wederom een dobberdag zou worden. 
Zo mogelijk nog minder wind dat de vrijdag maar gelukkig wederom veel zon dus geen 
reden tot klagen. Koers: Workum. Het Wad was wederom prachtig en de rustige ochtend 
leverde mooie plaatjes op.  
 

 
 



Er was geen reden tot haast; de enige ingang die we vandaag op tijd moesten halen 
was de ingang van eetcafé Folkerts. Aan boord van de Geraldine alle tijd voor het 
schrijven van een lied voor de ‘bonte-avond’ en het verder ontwikkelen van de knoop-
technieken. We verzamelden voor de sluizen van Kornwerd en genoten enorm van de 
avondzon op het IJsselmeer. Zelfs Eling liet zich daar maar moeizaam opjagen om op 
tijd in de kroeg te zijn maar zwichtte uiteindelijk ook en startte de motor. Om 18:30 
voeren we via de Soal Workum tegemoet waar de vloot zich verdeelde over de buiten- 
en binnenhaven, om elkaar een uurtje later te treffen voor het gezamenlijke afsluitende 
diner bij Folkerts. Daar smaakte alles heerlijk en mochten Diet en Emmy een lofzang in 
ontvangst nemen. Tom en Lolke dienden zich aan als commissie van de Sleattemermar 
Waddentocht 2019. Om nu al naar uit te kijken!  
 
Zondag 22 april Workum – Amsterdam 
Ieder ging zijn eigen weg, een mooie zeilervaring rijker en nagenietend van een top 
georganiseerd weekend door Emmy en Diet. Nogmaals Dank! 
    

Lofzang voor Diet en Emmy  
(Op de melodie van: 'In die grote stad Zaltbommel’) 

Sleattemar die ging uit varen, varen 
9 bootjes op de Wadden-zee-zee 

Vanuit Workum door de baren, baren 
Sluis bij Kornwerd werkte mee 

 
Refrein: 

Ja, de Waddentocht was prachtig, prachtig 
Zon en wind, al was die niet zo krachtig. 

Ja , de Waddentocht was machtig, machtig 
Hiep, hoera! Voor Em en Diet (armen omhoog)! 

 
Via 't Inschot naar Terschelling-schelling 

Ging het op naar 't Schuitengat-gat-gat-gat 
't Gaatje vinden was een kwelling-kwelling 

Bijna aan de grond op 't Wad! 
 

Refrein 

In de haven bier en wijntjes-wijntjes 
Hapjes, drankjes en zo vi-va-vo-oorts 

Veel gebabbel, praatjes, geintjes-geintjes 
Vroeg ter kooi, zoals dat hoort! 

 
Refrein 

Dûbel Fjouwer, Brûzer, Swâlker-Swâlker 
High Wave en Etoile de Mer, Diana 

Wynbrekker en Geraldine-dine 
Pimpernel, tot volgend jaar! 

Refrein 


