Rondje Rif (Zondag 17 Mei 2020)









Met 4 deelnemers met matige wind 3 Bft vertrokken
Stevig peddelen met stroom en wind tegen, over het Wierumer Wad.
Eerste landing bij een liggende Kardinaal
Vele zonnende Zeehonden in Smeriggat
Kentering bovenlangs Het Rif in klotsend badschuim
Tweede landing droog waaien op Engelsmansplaat
Surfend met stroom en wind mee snel terug voor vis

Met 4 kano’s en 4 auto’s eronder zijn we vertrokken naar Lauwersoog Haven. (Covid-19 en RIVM richtlijnen..)
Het was erg rustig in de haven net als op het wad overigens. Over de gehele dag 1 veerboot en slechts
3 zeilboten gezien….
Om 10:03 varend vanuit de haven met een matige Westenwind.

Daarna gelijk linksaf over de Zoutkamperlag. Zoveel mogelijk langs de groene boeien in de vaargeul om
goed profijt te hebben van de ebstroom.

Na precies 1 uur varen en 9 km afstand, voeren we bij Groene Boei Z5 linksaf richting Paesenrede.
Vanaf Z5 ging het minder voortvarend, want hier kregen we zoals verwacht de ebstroom tegen, maar
ook de tegenwind was iets toegenomen…
Bij groene boei PR 3 werden we zonder te peddelen met 1.5-2km/u achteruitgezet..

Er moest behoorlijk pittig doorgepeddeld worden richting Smeriggat. Totdat er door plaatselijke lage
waterstand ter hoogte van Groene boei WW 25, eerst „ge-zandharkt“, „ge-knokkelkluund“, en
uiteindelijk toch een stukje ge-sleept moest worden.

Eenmaal op het Smeriggat geland, hielden we 20min pauze bij de liggende Kardinaal SG WW
(Oostelijk in de geul langs te varen … )

De tocht werd vervolgd naar de volgende bezienswaardigheid, namelijk de grote aantallen zeehonden.
In de verte te zien op de foto’s (Dichtbij varen is volgens de „erecode van waddenvaarders“ niet
gewenst. ) Ondanks onze gepaste afstand kwamen er toch een paar nieuwsgierig dichtbij ..

Als enerverend geografisch/mentaal en physiek hoogtepunt van de dag was natuurlijk het watergeklots
van de Branding bovenlangs het Rif.
Wat ik hierover kan schrijven is dat we alle 4 erg fris en behoorlijk nat geworden zijn, en dat ik blij was
met m’n nieuwe winddichte regenjas… (Toch jammer dat m’n dekvideo camera accu inmiddels leeg was...)

Na het badschuimbad hebben we de 2e landing van de dag ingezet.

Na bijna anderhalf uur droogwaaien zijn we in redelijke vaart weer richting Lauwersoog gevaren.
Eenmaal aangekomen in de haven na 37,9 km… was het ondanks de Covid-19 omstandigheden gelukkig
toch mogelijk om op 1,5 meter met visgevulde maag terug naar Winsum te rijden.
Met dank aan: Michiel, Harm en Bram
Groet, Guus
*Zie volgende pagina voor de verzamelde nautische gegevens onderweg

