TOERTOCHTEN 2018 van de WSV LAUWERSZEE.
De Waddenzee is een dynamisch vaargebied met veel uitdagingen en mogelijkheden.
Onvoorspelbaar m.b.t. tochtplanning ver vooruit. Dat geldt ook voor deze tochten. De
weersomstandigheden kunnen altijd nopen tot verandering, of zelfs afstel van plannen!
Hieronder treft u een drietal voorstellen voor waddentochten aan. De bedoeling van deze tochten is,
naast de gezelligheid van een gezamenlijk ondernemen, beginnende wadvaarders te helpen de
drempel naar de Waddenzee over te gaan. Hierbij zal niet zozeer sprake zijn van begeleiding, maar
wel van raad en daad (bij problemen). Voor "Een eerste keer", is de dagtocht van 23 Juni een
aanrader.
Bij elke tocht wordt, de voorgaande vrijdagavond van 19.20 uur in het clubhuis ’t Roode Hooft,
jachthaven Noordergat te Lauwersoog, een briefing gehouden. Als u, voor de briefing, wilt eten in het
Roode Hooft, moet u dit minimaal 2 dagen van tevoren per mail melden bij Jeannette Kok,
engelengeduld@hotmail.com
Bij de omschrijving is uitgegaan van zeilboten. Er zijn geen bezwaren ten aanzien van deelname door
motorbootschippers! Geenszins! Ook die worden van harte uitgenodigd om deel te nemen! Wel dient
uw boot geschikt te zijn voor de Waddenzee, bij voorkeur droog kunnen vallen.
We bieden drie tochten aan: Meerdaagse tochten West- en Oostwaarts en een dagtocht met
droogvallen in de directere omgeving van Lauwersoog. Ieder daarvan vraagt meer of minder
"ZeeVaar&Waardigheid": De tochten zijn ook geschikt voor ondiepe kielschepen. Bij voorkeur
uitgerust met "wadpoten", anders ankeren op enige afstand in dieper water, daarna bij voorkeur met
een bijboot naar de plaat.
TOCHT 1; Op Zaterdag 16 juni: Een pittige, meerdaagse tocht, gelijktijdig met de "Borkumrace". We
gaan na de havenuitgang direct Oostwaarts, over het Wad naar Borkum. . Als de weergoden het goed
met ons voor hebben, kunnen we met elkaar, samen met de deelnemers aan de "Borkumrace"
aanschuiven in het restaurant van "Port Henri". Tenminste als u daar voor kiest! U kunt ook op het
Wad blijven; de nacht doorbrengen op het "Ra-wad". De "Kokmeeuw" kiest voor het "Ra", de
"Zeeëend" vaart waarschijnlijk door naar Borkum. Eén en ander nader te bespreken op de briefing. Er
van uitgaand dat op de heenreis de kortste route gevaren wordt, zijn variaties bedacht aan de
retourtrip; bijvoorbeeld overnachten onder de Oostpunt van Schier.
TOCHT 2; Een dagtocht op Zaterdag 23 Juni: Een relatief eenvoudige trip met een gastronomisch
randje: Op een vooraf verkende plaats laten we ons vastlopen, Ter plaatse zijn ruim mosselen en
oesters te vinden. Het is de bedoeling deze op de plaat te bereiden en op te eten. Voor verdere
benodigdheden wordt gezorgd. Als u in het bezit bent van een garnalenkorretje, meenemen! Die
smaken ook! 's Avonds zijn we weer terug voor een "aftersail" in het Roode Hooft. Bijdrage in de
kosten: € 5 per persoon.
TOCHT 3; Een meerdaagse tocht op Zaterdag 1 September: Een tocht westwaarts naar Ameland.
Bedoeling is om een stuk af te snijden; door de "Amasus geul" tot pal voor Holwerd. daarna verder
door dieper water. Op de briefing bespreken we of, en voor wie, het mogelijk is af te snijden. Nadruk
komt te liggen op keuzes maken: Kan dit met mijn diepgang? Ben ik op tijd? alternatieven? Het getij
neemt de komende dagen af! Te laat is een behoorlijk risico; het kan betekenen langdurig (weken)
vastzitten!

Deelname aan één en ander is gratis voor leden van de WSV Lauwerszee, behalve als u deelneemt
aan de maaltijd van de tocht op 23 juni. Verteringen zijn uiteraard voor ieders eigen rekening. Er wordt
van niet-leden een bijdrage van 2 euro p.p./p.k. verwacht voor de evenementenpot. Dit boven de

andere kosten zoals vermeld bij de tocht op 23 juni. Aanmelden kan “in persoon”. tot en met de
briefing, dit geldt niet voor de tocht op 23 Juni; daar moet nl. vooraf etenswaar ingeslagen worden
voor de deelnemers! Die aanmelding sluit daarom eerder namelijk op Dinsdag 19 juni.
ALLE AANMELDINGEN,VOOR ALLE TOCHTEN, BIJ BERNARD KOK, per mail via:

koksailing@hotmail.com
AANDACHTSPUNTEN T.A.V. UW SCHIP EN UITRUSTING VOOR DE WADVAART
- uw boot moet in theorie waddenzeewaardig zijn, bijvoorkeur droog kunnen vallen
(platbodem/kimkieler/zwaardboot) en/of bij voorkeur niet dieper steken dan globaal 120cm. In principe
kunnen ook ondiep stekende kielschepen meegaan, mogelijk moeten ze op enige afstand in dieper
water ankeren, tenzij "wadpoten" aanwezig zijn.
- uw boot beschikt over een motor met voldoende power voor tegenwind, voldoende snelheid voor
tegenstroom.
- uw boot moet over goed en gebruiksklaar ankergerei beschikken, ankerbal en ankerlicht.
- uw boot beschikt over werkende navigatieverlichting.
- voor alle opvarenden moet een reddingsvest aan boord zijn.
- Er dient voldoende eten en drinken aan boord te zijn voor zeker 48 uur (ook al wilt u maar een dag),
daarnaast een slaapplek voor elke opvarende.
- u beschikt over een marifoon (en een gebruiksvergunning), gedurende de tochten loopt onderlinge
communicatie via kanaal 77.
- u hebt bvk een dieptemeter en/of een peilstok naast een goed kompas!
- u beschikt over de juiste waterkaarten (elektronisch en/of papier) en actuele boeienbestanden (bijv. via
www.nautin.nl, voor leden van Wadvaarders en Toerzeilers gratis)

- u beschikt over getijtafels voor het oostelijk waddengebied (staat o.a. in Jaarboek WSV Lauwerszee, te koop in
Clubhuis a 10 euro. Het Jaarboek is voor leden gratis: Lidmaatschap 45,- euro voor de hoofdopvarende*, zie
www.lauwerszee.nl)

- Aanbevolen: Beschikking over een GPS, bij voorkeur ook over een plotter of tablet met een navigatie
programma.
Voor alle tochten geldt:
Deelname is op eigen risico: U bent en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor al dan niet
uitvaren, de risico's die u onderweg neemt, de staat van uw schip enzovoort. De WSV Lauwerszee en
de organiserende leden aanvaarden hier geen verantwoordelijkheid voor. (voor verdere voorlichting zie o.a.
de informatie op www.wadvaarders.nl, www.nautin.nl, cursusopties via www.scheepswijs.nl of www.neptunamor.nl)

Bent u niet zeker over de uitrusting van uw schip, of uw eigen vaardigheden, voor welke waddentocht
dan ook, laat een van onze, ervaren, in de haven aanwezige leden, tijdig bij u aan boord komen als u
in de jachthaven bent. Maak een afspraak per mail via Gjalt Dupon op lauwerszeeeend@ziggo.nl
Hieruit vloeit wel voort dat WSV Lauwerszee deelnemers zal afraden mee te varen als er ernstige
twijfel is aan de zeewaardige staat van schip of bemanning. Uitsluiting kan niet, immers iedereen is vrij
de Waddenzee te bevaren. Redelijkheid voert hierin de boventoon immers, de opzet van deze tochten
is ook: Mensen over een drempel helpen wat betreft het varen op de Waddenzee.

