Wat een wad!
Een prachtige Drascombetocht
Den Oever - Vlieland v.v.

NKDE Hemelvaart 2009
Woensdag
Tegen enen met Louis naar het noorden. Aanvankelijk
nog een vergadering om 12.00 uur maar om 10.00 uur
een aangenaam mailtje: de bijeenkomst gaat niet door!
Relaxed ingepakt. In Den Oever de helling vrij snel
gevonden. We rijden richting jachthaven, hier komen we
Bert Zwaag tegen die ons de juiste weg wijst.
Bij de helling zijn al enkele schepen gereed om te water
gelaten te worden. Louis heeft last van zijn luie oog
wanneer hij Trizonia achterwaarts de helling af rijdt. Boot
in het water en vrij snel vertrokken naar de sluis. Samen
met The City of London geschut. Aan boord Antoine met
zijn zoon Thijs. Gaat allemaal vrij vlotjes maar voor de
gesloten autobrug duurt het langer. Na een half uur zien

we dat de bemanning van de Gig de masten strijkt. Goed
idee van Antoine en wij volgen dit goede voorbeeld. Met
neergehaalde masten onder de autobrug door.
In de vissershaven ligt al een vlootje Drascombes: de
Brandaen, Castor en Pollux, Olle, Zwerver, The City of London,
Ultreia en ik vergeet er vast een. Met bewondering kijken
we naar de door Antoine bedachte tent op zijn Gig. We
liggen naast twee prachtige gerestaureerde Wieringer
Aken. Een visje eten past wel in deze sfeer al betwijfelt
Karin of dit nog wel mogelijk is (kwart voor acht!) Tien
over acht: een kabeljauwfiletje? Ja, hoor.
Met zessen aan tafel: Louis, Roel, Chris, Peter en Jeroen
en ik. Met een Beerenburger de nacht in.
Donderdag
Zeven uur eruit. Heerlijk geslapen; totaal niet koud. Niet
wakker gebleven door allerlei bootgeluiden. Om 8.30 uur
vertrekken we om te verzamelen in de buitenhaven bij de
Leidam.
De deelnemers aan de feedercruise arriveren. Ze varen
als eendjes de havenmonding in. Ik zie Skua, White Seal,
Argo en …
Uiteindelijk vertrekken we met het gehele flottielje
om 9.40 uur. Onder aanvoering van Jan-Maurits de
Jonge varen we door het Visjagersgaatje om naar het

Vaarwater over de Bollen te zeilen. Aanvankelijk te veel
kleding maar al snel wordt het door de aanwakkerende
wind wat frisser. Op hoogte van Oudeschild dwars de
Texelstroom op. Oudeschild is op afstand gemakkelijk
te herkennen door de windmolens voor de jachthaven.
We varen nu een meer noordoostelijke koers. De golven
worden hoger. Met een zuidoostelijke wind komen
de golven schuin van achter. Een heel geschommel.
Wanneer ik naar de andere boten kijk, zie ik in wat voor
omstandigheden we zitten. Een grote schommelpartij
met snelheden tot zo’n 13 km/uur. We varen door; we
hebben Trizonia goed onder controle. We voeren het
minste zeil dus we worden steeds ingehaald. Er staat een
flinke stroom. Het valt soms niet mee om een boei vrij te
varen
Aan het begin van het Scheer hebben we vanaf 12.45
uur een tijstop tot 15.45 uur. Dit om voldoende water
onder de kiel te hebben om het Posthuyswad op Vlieland
te kunnen bereiken. Aanvankelijk gaat het tijdens deze
stop nog. Een pannetje water op de brander vormt geen
gevaar. Het gaat steeds meer golven en dus ook meer
schommelen. Louis heeft het nog even over warme
soep, maar dit zal niet meer lukken. Vertrek richting
Vlieland. Weer een mooi bezeild traject al moeten we erg
veel over de spiegel sturen met een te korte stuurriem.
Je kunt niet met de juiste lichaamshouding sturen, dus
heel vermoeiend. De oplossing heeft Rob; een lange
stuurriem van 11 voet. Voor de volgende waddentocht
hebben we dit op het schip! Erg gemakkelijk is het wit
geschilderde roeiblad. Wanneer het behoorlijk golft, dan
steeds dit witte vlak in de gaten houden wil je voldoende
stuurkracht houden. Om 18.35 arriveren we ten noorden
van het Posthuys op Vlieland. Vanwege het nog te hoge
water kunnen we niet van boord. Dit laatste lukt pas
tegen kwart voor tien. Met een roeispaan en laarzen
aan komen we op het eiland. De spaan is handig om je

evenwicht te houden want je laarzen worden zo lekker de
modder in gezogen. Een frisse nacht volgt. Een graad of
7!

Vrijdag
We hebben Trizonia al vroeg naar de kustlijn gevaren.
Het eerste op het eiland en dus het laatste weer van
het eiland. Een zestal schepen vaart naar Terschelling
om getuige te zijn van de Harlingen-Terschellingen
roeiwedstrijd. De grootste club blijft echter op Vlieland.
Te voet naar Vlielanddorp. Terrasje en later met de bus
van drie uur naar het Posthuys. Hier lekker in de zon een
Palmpje, aangevuld met lekkere sateetjes met brood. Een
welkome variatie op onze bootkost: Struyk. Niet te laat
weg want de boten moeten weer bemand worden. Ook
hier heerst de wet van het getij.
Chris komt tijdens de wandeling naar de boten met
het idee om de boten aan elkaar te leggen en zo een
zeecafé, een drijvende kroeg te organiseren. Zo gezegd,
zo gedaan. Aanvankelijk golft het nog wat. Met de tent
op de motor er heen. Anker uit en netjes langszij Ultreia.
De Norfolk Gypsy Zwerver van Johan doet dienst als

café. Immers deze boot heeft de grootste kuip en idem
kajuit. Ieder neemt wat de drinken mee; er is meer dan
genoeg. De vrouwen in het roefje en de mannen aan dek.
Dikke pret. Een bijzondere sfeer in dit zeecafé. De nacht
is aanmerkelijk warmer dan de vorige. Atletische Chris
stapt gemakkelijk van het ene dek naar het andere:”Trek
eens aan mijn voet” en zo komt hij op een ander schip.
Bij het ontbinden van het café zijn de golven heel wat
minder. Louis ontdekt water in de bilge: de tank ligt op
zijn kant en de afsluiting was iets verdraaid. Enkel nog
water voor twee koffie.

Zaterdag
Prima geslapen. Toch maar thermokleding aan gehad.
Iets na zessen eruit; foto’s maken van de drooggevallen
schepen. Helaas is dit niet verantwoord gezien het snel
opkomende water en het sterk zuigende slik waarin ik
loop. Boot in alle rust vaarklaar gemaakt. Anderhalf uur
voor vertrek is ruim voldoende. Tegen acht uur aan de
palen: windstil. We varen over het Posthuyswad naar
het Lange Gat. We houden Hans Vandersmissen in de
gaten. Hij maakt veel meer snelheid, hoe doet hij dat? Hij
heeft natuurlijk een perfecte trim. Hij vaart ons voorbij:

“Zeilen ietsje meer open!” luidt zijn tip. Wat heeft hij het
in zijn vingers! Even later strijkt hij zijn zeilen. Hans gaat
aan de palen. Goed voorbeeld doet volgen: Louis ook
aan de palen. Er komt een sms binnen: Kees heeft het in
Friesland met zijn zoon erg goed in hun gehuurde Valk.
Een heerlijke tocht door het Lange Gat. Weinig wind,
veel schuim en veel zon. De stroom mee zorgt voor een
redelijke snelheid; zo’n vier à vijf km/uur. We varen
langs het schietterrein De Vliehors. Op de Steenplaat
liggen 150 tot 200 zeehonden. Veel zwemmende
zeehonden. Richting zeegat Texel, Vlieland met afgaand

tij. Het plan is om een tijstop te maken in de baai onder
de westpunt van Vlieland. De koersverandering in het
zeegat valt nog niet mee vanwege de stroom. Lastig om
tegen de stroom hoogte te winnen, het moet eigenlijk
iets harder waaien. We maken weinig voortgang.
Maar we hebben alle tijd. In de baai ligt al een aantal
schepen voor anker. We sluiten wederom aan bij Castor
en Pollux. De Luggers bij elkaar. We beginnen met een
bedelvraag: ”Hebben jullie een beetje water voor ons,
onze tank is leeggelopen.” Er wordt al lekker gekookt.
Plotseling komt nieuweling Elbert zich op ramkoers
introduceren. De bemanningen van Castor en Pollux en

Trizonia moeten deze rebelse gast tegenhouden om zo
schade aan de schepen te voorkomen. Een geweldige
tijstop volgt. Chris is pannenkoeken aan het bakken.
“Gijs, naturel of spek?” Louis is met de nasi bezig. Ik
kies voor spek, Antoine en Elbert hebben trek in nasi.
Karin is in haar kombuis druk met het maken van wraps.
Uit allerlei kratjes komen de nodige ingrediënten. Echte
levensgenieters! Na de pannenkoek nog wat nasi en als
afsluiter een boerenjongenspannenkoek. Dit alles in een
blakende zon, net niet in het zeegat.
Tegen half drie ankerop. Kentering van het tij. Weer
het zeegat in maar nu richting Robbengat. Opkruisen

in een zigzag botenveld. Weer veel zeehonden aan de
noordoostzijde van Vlieland. Het laatste stukje in het
Scheer is een heel nauwkeurig nautisch klusje. Goed
tussen de prikken blijven! Hans V. ligt natuurlijk als
eerste achter zijn anker als voorpost. Hij voegt zich later
met zijn Pride of the Fleet bij het flottielje. Aanvankelijk is
het de bedoeling om hier te overnachten maar vanwege
de verwachte oostenwind morgen gaan we om 20.00 uur
ankerop. Hans V. complimenteert ons met onze snelle
Lugger op laag water. Riem over de spiegel en verder.
Even een Stavorense jol in de gaten houden. Waarom
is dit schip niet onder zeil? We varen naar het oosten.
De meesten nemen steeds een kort rak terwijl wij de
voorkeur geven aan een lang rak. Met een regelmatig
krabbend roer varen we naar de Binnen Braasem. Een

lange tocht. Lekkere golven en afnemende wind, voor
de golf iets oploeven en na de golftop iets afvallen. Het
laatste traject hebben we tegenstroom. We varen op met
de Coaster Strűner. Met behulp van het ijzeren zeil komen
beide boten tegen de klok van kwart over tien aan op
de watercamping. N 53 07.169 O 05 01.830. We gaan
tussen de verlichte boten liggen. Anker uit en meteen
de zeesponde in orde gemaakt. De wind is gelukkig niet
koud. Op het achterdek enkele witte trappisten soldaat
gemaakt. Wanneer je met de nootjes begint …
Te kooi. De worsteling met de elementen begint.
Hopend op een stiller liggend zeebed de slaap proberen
te pakken. Valt niet mee; het luchtbed is te glad op het
scheepsparket. Het lijkt dat Louis lekker slaapt. ’s Nachts
de bezaan wat strakker gezet want we gaan achter het
anker teveel op en neer. Helaas niet drooggevallen, dus
geen rust aan boord van Trizonia. Wel wat geslapen.

Water, wind en golven,
het wordt avond ...

Tegen half 7 maken we de Lugger vaarklaar. Captain
Chris geeft aan dan we om half 8 ankerop gaan. Tegen
vertrektijd komt Jan-Maurits aangeroeid. “Vaar gewoon
naar het zuiden” is zijn opdracht. Als een van de eersten
vertrekken we onder zeil. Voor ons de admiraalsboot
The Riddle of the Sands, en Dulcibella. We zijn op “weg”
met voor de boeg de 19 kilometer lange tocht naar Den
Oever. We voeren wederom het minste zeil wat weer tot
gevolg heeft dat we met uitgeboomd grootzeil en fok,
met gestreken druil met een bakstagwind alle andere
boten voor moeten laten gaan.
Aan de wachtsteiger voor de brug liggen we weer langszij
de Castor en Pollux. Als vanouds weer heel gezellig.
Het bruglicht gaat op dubbelgroen. Een ware armada
van vanalles en nog wat wringt zich in de “smalle”
sluis achter de geopende brug. Passen en meten, de
meeste schippers zijn heel gemoedelijk. Boot goed in
de gaten houden. Voorbij de sluis rest ons het tochtje
naar de helling. Boot eruit en de geweldige tocht is een
herinnering.
Gijs van Kemenade

