
 

Rondje Rif   “een maand later, maar toch weer anders” (Zondag 28 Juli 2019)     

                                  

 

            

 Met 6  deelnemers met Windje NO 4-5 Bft vertrokken uit een drukke Lauwersoog haven. 

 Stroom en een prettige surfwind mee,  snel richting het Wierumer wad 

 Veel boten in Smeriggat  

 Buitenom het Rif varend  i.p.v. van binnendoor kano,- slepend/dragend.. 

 Natte “Bongo-slides” in de branding 

 Laatste pauze op Engelsman plaat 

We waren niet de einige avonturiers in de haven dit keer. Ook andere kano verenigingen waren zeer actief deze 

zonnige zondag. Bovendien werd er weer eens een haven braderie geinstalleerd, zodat we beperkt ruimte hadden 

om kano trailers en auto’s te stallen. De hele kade lag vol met kano’s en de standbouwers die de Braderie vroeg 

moesten opbouwen maakten zich enigzins zorgen of we niet in erg de weg lagen… 

  

   



Om 9:15 vertrokken we het wad op.  De andere kano groepen bleven nog even langer wachten, maar 

grote kans dat we ze tegen zouden komen, want zij hadden de zelfde ronde als tochtplan.  

Eerste stuk stroom en mooie surfgolven mee leverde een 18,1 km/uur  top snelheid  ter hoogte van de 

geel zwarte kardinaal ZW en groene boei Z7 .  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kVdW2qzEYz4 

         

 

Na een korte pauze (11:15) aan het begin van het Smeriggat, kwam er nog een grote groep kano 

toeristen voorbij varen in een compacte formatie. (Vorige tocht van 15 juni was het hier nog erg druk met 

zeehonden….) 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kVdW2qzEYz4


Om 11:30 de zandplaat verlaten en weer het  water op. Vlak na de herstart  nog een momentje van 

onhandige mechanische pech met een (iets te gemakkelijk) deelbare peddel tijdens eskimorol 

oefeningen.  

                          

Maar al snel was er een reserve peddel voorhanden om de tocht voor te zetten. 

 

Na onderweg nog een aantal drooggevallen boten te hebben gezien was het wachten op opkomende 

water bij de 2e landing van de dag na 20.3km (nog) relatief rustig varen.  

       

 

Op weer een fantastische plek met zelfs een kleine zandplaat voor onszelf. De route ging in tegenstelling 

tot een maand geleden niet „binnendoor“ met de te verwachten sleep en draag inspanningen, maar we 

gingen buitenom, waardoor we lekker in de boot konden blijven varen.  De kano-groep die ons bij het 

Smeriggat zo enthousiast had voorbij gevaren tijdens onze 1e landing, hadden deze „voorkennis“ van een 

paar weken ervoor,  blijkbaar niet, want zij hadden nog hele afstanden moeten dragen en slepen zo bleek 

achteraf van hun verhalen in de haven … 



 

 

 

 

 

 

Nadat het tij was gekeerd en we bijna omsloten waren door het opkomende water  werd tijd om boven 

langs het rif weer terug te varen in Oostelijke richting met  



de wind Noord-Oost 5-6 Bft  schuin van voren. 

   

  

  

Zie link onder voor 2 minuten watergespetter in de branding boven het Rif met  af en toe een 

bescheiden „bongo slide”.  

https://www.youtube.com/watch?v=wdPoOlMyhkQ&t=27s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wdPoOlMyhkQ&t=27s


                  

Dit enerverende watergeklots had uiteindelijk iedereen een nat douche kapsel bezorgd.  En met nog een 

extra tussen landing op Engelsmanplaat was het uiteindelijk wind tegen, maar wel stroom mee terug naar 

Lauwersoog en hadden we 37.8 km gevaren deze dag. 

 

Met dank aan: 

 

Bram,  Nienke, Sonja, Marcel en Harm (tochtleider) 

 

Groet, Guus                    


