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Scheepswerf Van Laar

IJmuiden

www.scheepswerfvanlaar.nl

Úw partner voor het droogzetten van uw schip.

Tel: 0255 - 514 838 
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Dijk 80 (ingang hoek Venedie) in Enkhuizen
www.thedubliner.nl

Irish Pub - The Dubliner

5 jaar stand-by € 1431,-
Voor info bel 06 - 53 77 59 68 

Ook bij u aan boord 
een echte AED?

 o.a. workshops ‘zelf tegels bakken’
Makkum, tel. 0515 - 233780 www.zeilendehandelsvaart.nl

www.rondvaartenleiden.nl
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  � Augustus  �
1-6 aug. / Sneekweek / Sneek

1-8 aug. / IFKS Skûtsjesilen / Friesland

8-9 aug. / Visserijdagen / Stavoren 

13-15 aug. / Botter, Visserij Weekend Zuiderzeemus. / Enkh.

14-16 aug. / Flevo-Race / Muiden

21-22 aug. / Visserijdagen Makkum / Makkum

21-22 aug. / Delta Loyd 24 uurs Race / IJsselmeer, Waddenzee

22-26 aug. / DelfSail 2009 / Delfzijl

26-29 aug. / Visserijdagen Harlingen / Harlingen

28-29 aug. / Visserijdagen Harderwijk / Harderwijk

28-30 aug. / Rond en Platbodemjachten NK / Medemblik

28 aug-1 sept. / Visserijdagen Den Oever / Den Oever

  � September  �
4-6 sept. / Rond- en Platbodem NK / Monnickendam

11-13 sept. / Nazomeren in Oud Lemmer / Lemmer

12-13 sept. / 149e Hardzeildagen - Merkeweds. / Grou

12-13 sept. / Botter- en Monumentendagen / Elburg

18-20 sept. / Kotterweekend / Enkhuizen

18-20 sept. / OGA - Ned. Sluitingstocht / Hoorn

  � Oktober  �
2-3 okt. / Leidens Ontzet / Leiden

3-4 okt. / Friese Hoekrace / Lemmer

10-11 okt. / Klipperrace / Enkhuizen 

16-19 okt. / Kuiper Brandaris Race / Harlingen - Terschelling 

16-19 okt. / Internationaal Shantyfestival / Workum 

17 okt. / Rondje Tiengemeten / Willemstad - Zeeland

17-25 okt. / Strontrace / Workum - Warmond - Workum 

17-25 okt. / Beurtveer / Workum 

19-24 okt. / Visserijdagen Workum / Workum 

24-25 okt. / Bontekoe Race / Hoorn 

24-25 okt. / Muider Hardzeildagen / Muiden 

31 okt. / Steile Bank race / Lemmer

  � November  �
2-7 nov. / Slag in de Rondte / Harlingen 

6-8 nov. / Klassieke Schepen (beurs) / Enkhuizen 

7-8 nov. / Nationale Waddenrace / Harlingen

  � December  �
19-20 dec. / Winterwelvaart / Groningen

24-26 dec. / Kerstfeest op Terschelling 

27 dec.-1 jan. 2010 / Oud & Nieuw op Terschelling 

  2010
19-23 aug. / Sail Amsterdam Amsterdam 2010

11-20 juni / Oerol 2010 / Terschelling 

(onder voorbehoud van opmaak- en drukfouten)

Evenementen
Maritime Veranstaltungen

De Kraken is een fabeldier met enorme 
afmetingen, dat in de zee leeft. Naar 

men zegt is het waargenomen voor de kust 
van Noorwegen. Ook is het monster terecht-
gekomen in de verbeelding van mensen langs 
de Noord-Amerikaanse kusten. 

Het monster werd voor het eerst beschreven 
door Erik Pontoppidan, bisschop van Bergen, 
in zijn boek over de Natuurlijke Historie van 
Noorwegen uit 1755. De legende werd verspreid 
in het Engels door het populaire gedicht van 
Alfred Tennyson dat in 1830 werd gepubliceerd. 
Dit gedicht is een onregelmatig sonnet: 
Below the thunders of the upper deep; Far far 
beneath in the abysmal sea. His ancient, 
dreamless, uninvaded sleep. The Kraken 
sleepeth: faintest sunlights flee. About his 
shadowy sides; above him swell. Huge sponges 
of millennial growth and height; And far away 
into the sickly light. From many a wondrous 
grot and secret cell. Unnumber’d and 
enormous polypi. Winnow with giant arms the 
slumbering green. There hath he lain for ages, 
and will lie Battening upon huge seaworms in 
his sleep. Until the latter fire shall heat the 
deep; Then once by man and angels to be seen. 
In roaring he shall rise and on the surface die. 

Het gedicht beschrijft de droomloze slaap van 
de Kraken, in de allerdonkerste diepten van de 
zee. Om en boven hem groeien sponzen, 
millenia oud. Talloze poliepen en armen vullen 
het sluimerende groen. Hij ligt daar al eeuwen 
en zal blijven slapen, tot het laatste vuur ook de 
diepzee bereikt. Dan wordt hij voor het eerst 

door mensen en engelen gezien, als hij met 
zwaar gebrul omhoog komt en aan de opper-
vlakte sterft. 
De legende van de Kraken is waarschijnlijk 
gebaseerd op waarnemingen van zeelieden van 
de reuzeninktvis die daadwerkelijk bestaat. 
Soms meenden zeelieden een groep eilanden te 
zien. Als zij dichterbij vaarden bleken de 
eilanden te bestaan uit een massa hoofden, 
horens en zwaaiende tentakels, die zelfs de 
grootste schepen konden vastgrijpen en doen 
zinken. Ook zegt men dat als een Kraken duikt, 
hij een schip kon meetrekken in de enorme 
draaikolk die daarbij ontstond. 
De eerste vermelding van een enorme octopus is 
waarschijnlijk in de Odyssee van Homerus, in 
de episode waarin Odysseus langs Scylla moet 
varen. In 1955 schreef Olaus Magnus in een 
boek over de geschiedenis van de Scandiviërs 
over een vreemd monster. De Bisschop van 
Midaros vond een Kraken op de kust, maar 
dacht dat het een rots was. Hij zette een altaar 
op de rug van de Kraken en begon met de Mis. 
Het monster wachtte totdat de bisschop 
daarmee klaar was en gleed toen zachtjes in zee 
en verdween.                     Bronvermelding: Wikipedia   

Viele Seefahrer des Mittelalters und der 
darauffolgenden Jahrhunderte glaubten, 

Riesenkalmare gesehen zu haben. Angeblich 
sahen sie, wie Schiffe von ihnen in die Tiefe 
gezogen wurden. Auch in Jules Verne’s 
“20000 Meilen unter dem Meer” ist so eine 
Begegnung geschildert. Lange Zeit hielt man 
das nur für Seemannsgarn, solange bis ein 
toter Riesenkalmar an Land gespült wurde.

Der erste Bericht über Riesenkalmare erschien 
im Jahre 1639. Von da an tauchten immer 
wieder welche auf. Die meisten Riesenkalmare 
wurden von 1870 bis 1890 an der Küste 
Neufundlands gefunden. In dieser Zeit 
strandeten dort auf einmal zahlreiche Kadaver 
von Riesenkalmaren. Warum, wurde nie 
herausgefunden.

  ̃ Riesenkalmare  ̃

Wat is een slonsje?
Voor het antwoord zie pagina 2.

Was ist ein Blendlaterne?
Für die Antwort siehe Seite 2.

Hè?
So waren wir mal wieder fischen mit unserem Schokker
es stand keine Briese und es war nichts im Netz
den ganzen Tag in der brennenden Sonne
bis mein Macker den Gedanken hatte das Fische in Schulen 
rumschwimmen und Sie wohl die Schulglocke hören würden.
So bedacht, so getan
Die Schiffsglocke an einer Leine ins Wasser getaucht
und ja, wir waren so fertig und segelten mit unserem Schiff 
vol Fische zurück zum Hafen.
So seht Ihr mal wieder, gut aufpassen in der Schule!

   ̃ De Kraken  ̃
Beim Anblick der Raubtiere wird klar, warum 
die Seeleute vergangener Jahrhunderte mit 
Beklemmung von Seeungeheuern sprachen: 
Meterlange Fangarme, schnabelartige Mäuler 
und tellergroße Augen verleihen den großen 
Kalmaren ein Furcht erregendes Aussehen. Vor 
der Südküste Chiles ist dieser Anblick derzeit 
massenhaft zu bestaunen: Hunderte so 
genannter Riesenflugkalmare schwimmen in 
den flachen Gewässern und dezimieren die 
Fischbestände. Die Tiere mit dem lateinischen 
Namen Dosidicus gigas sind sonst äußerst 
schwierig zu beobachten: Sie leben 
normalerweise im offenen Meer und nähern 
sich nur nachts der Oberfläche, um die Jagd auf 
kleinere Fische zu eröffnen.

Gevangen reuzeninktvis • Gefangener Riesentintenfisch

• Een afbeelding uit 
1810 van een mythische 
Kraken die een aanval 
pleegt op een Frans schip 
bij de kust van Angola.  

• Eine Abbildung aus 
1810 einer mytischen 
Krake während eines 
Angriffs auf ein 
Französisch Schiff bei de 
Küste von Angola.

Zo waren we eens een keer vissen met de schokker,
er stond geen zuchtje wind, er zat niets in de netten,
balen was het de hele dag in de brandende zon,
tot mijn maat bedacht dat vissen in scholen zwemmen
en ze wel zouden luisteren naar de schoolbel,
zo gedacht, zo gedaan,
de scheepsbel aan het touwtje in het water laten zakken
en ja hoor, we waren zo klaar en gingen met een schip 
vol met vis naar huis.
Zo zie je maar weer, goed opletten op school!

Henk Hortensius

Illustratie: Sjaak Klunder

Nederland
Elk jaar komen er tienduizenden 

Engelsen, Belgen, Duitsers en zelfs 
Scandinaviërs en Fransen naar ons land om 
er te varen. Met hun eigen of een gehuurde 
boot of op een schip van de historische 
zeilende passagiervaart.

Nederland is in Europa een uniek waterland.
Je kunt vanaf de Westerschelde tot Delfzijl 
maanden bezig zijn met steeds nieuwe wateren 
en landschappen te ontdekken. Het merkwaar-
dige is dat de meeste Nederlanders het niet 
weten en niet kennen. En juist voor die 
Nederlandse wateren zijn de grote, ondiepe 
Hollandse schepen van de zeilende vaart zo 
geschikt. Ze zijn ervoor gemaakt.

Stelt u zich eens een tocht voor van twee of drie 
weken langs de kusten van het IJsselmeer, naar 
de Waddenzee en terug over de Friese meren. 
Als je van Enkhuizen komend, de Friese kust 
ziet opdoemen, de toren van Hindelopen uit 
het lood hangend in het perspectief van de 
wolken, dan besef je ineens wat een onding een 
auto eigenlijk is als toeristisch vervoermiddel.
Als je de sluis van Kornwerderzand uitvaart met 
de zoute lucht van het wad in je neus, over de 
ondiepte van de Boontjes, langs de skyline van 
mooi Harlingen, bakboord uit met hoog water 
de zandplaten over om een kilometer of tien 
onder Terschelling droog te vallen, dan voel je je 
met je tochtgenoten de enige mensen tussen de 
ene horizon en de ander. Je vraagt jezelf af hoe 
dit mogelijk is in ons overbevolkte land.

Dan naar Ameland en vandaar naar Zoutkamp, 
het Friese land in. Zeilend langs dorpjes 
waarvoor je alleen maar gemeenplaatsen kunt 
bedenken. Je verbaast je over de grote verschil-
len tussen de landschappen in zo’n klein gebied.
Stavoren laat je Friesland uitzeilen. Als de lucht 
scherp is van het vocht, werkt hij als een lens 
die de horizon omhoogbrengt. Nog tussen de 
havenhoofden van Staveren kun je dan de 
Drommedaris van Enkhuizen al zien liggen, 
terwijl dat door de kromming van de aarde niet 
kan. Je vaart thuis in Enkhuizen met de 
wetenschap dat tien kilometer per uur de 
snelheid is waarmee een mens zich hoort voort 
te bewegen.

Dat Telefon
As ik noch een Kind weer, harn heel wenig Lüüd al een Telefon. Ok een 

Buur ut de Wittenseer Kant har noch keen. As he mol mit sin Peer bi min 
Vadder in de Smeed weer, müß he een ganz wichtige Snack mit de Bank föhrn.

Deshalv frogte he min Modder, ob se em ni, mit de olle Rappelkist, bi de 
Bankdirekter anmellen kunn. Modder mokte dat denn ok. Nu wull de 
Bankminsch aver vörher noch kort mit de Buur snacken.
Se drückte em denn jo dat Hörrohr in de Hand, un denn güngt los: 
‘Hallo, “bölkte he nu, dat de Wänn bebern,” jo, hier is Hansen – Möllhorst. Ich 
muß mal mit sie snacken! Över was? Das kann ich sie so nich verdüütschen. Wat 
sall ik, ich soll nich so bölken? Ja beste Mann, ich soll ja man ganz nach sie hin!’

Wolf-Dieter ‘Bübi’ Gerdau

Zeilen op de schokker MD3    foto: Durge Geeft Vorm 

‘Een kring om de maan kan nog gaan,
maar een kring om de zon, 

daar huilen vrouw en kinderen om.’

‘Wees voor een weersomslag 
niet beducht,

als er geen wind is in de 
lucht.’

‘Als het regent en zon schijnt,
is het kermis in de hel.’



‘Zeil mee met de VHZC’     �     ‘Segeln auf der See mit der VHZC’
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Ook deze krant wordt naar alle 
tevredenheid gedrukt door:

Rooseveltstraat 14/M
2321 BM  Leiden
Tel: 071 5128770

Durge Geeft ook Vorm aan deze krant.

Voor informatie:  tel. 0228 - 315 013 of kijk op

’s Werelds grootste collectie flessenscheepjes 
in het ‘Spuihuisje’ vlakbij de Drommedaris. 

Zuiderspui 1, Enkhuizen

Word redder aan de wal
Tel. 0255 548 454

Bij eetcafé Dikke Mik gelegen aan de 
binnenhaven van Enkhuizen, kunt u 

ongedwongen lekker eten en een biertje 
drinken binnen of op het terras.

Daghap 5 7,- (ma. t/m vr.) OP=OP 
10x Daghap Strippenkaart 3 55,-.

telefoon 0228 31 64 04 
(reserveren kan teleurstellingen voorkomen)

zet de zaak in beweging

www.wrakkenmuseum.nl

Café ’t Zwaantje
Havenstraat 1

West-Terschelling

Bel 06 - 53 77 59 68 of mail naar journaal@vhzc.nl 

Wilt u 
ook hier adverteren?

Slonsje

Dievenlantaarn; lantaarn die zo gemaakt 
is dat degene die hem draagt niet wordt 

belicht en het licht naar believen kan 
afschermen. 

Hij wordt daarom gebruikt door de provoost of 
bewakers van gevangenen, bij het maken van 
een wachtronde en eveneens om in het zicht 
van een vijand op dek te werken.

FRS:  fanal sourde (m)
DTS:  Blendlaterne (v)
ENG: dark lantern

Aha…  

Ach so…

Bron: Getijtafels voor Nederland 2009 (Harlingen en Vlissingen)

 auteur: Rijkswaterstaat, Delft, informatie: www.getij.nl

 uitgever: Sdu Uitgevers bv, Den Haag
Auteur en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onjuistheden.

Tijden en hoogten van hoog- en laagwaters ~ Harlingen  

Van de redactie
Advertenties in 3 maten
-  55 x  55 mm:  N 310,-  abonnement per jaar voor 9 uitgaven*.
- 110 x  55 mm:  N 570,-  abonnement per jaar voor 9 uitgaven*.
- 55 x  110 mm:  N 570,-  abonnement per jaar voor 9 uitgaven*.
Incl. banner en doorlink op de website’s van de VHZC én inclusief 1x 
een redactioneel stuk per jaar in het VHZC Scheeps Journaal. 
Opzeggen schriftelijk, vóór 1 december of 1 maand vóór het 
verstrijken van de abonnementsperiode. Prijzen zijn exclusief BTW.

Schuimkopjes
GRATIS (max. 5 regels). SMS ‘Schuimkopjes’ naar 06 - 53 77 59 68 
of per e-mail (journaal@vhzc.nl).

Abonnement op het VHZC Scheeps Journaal
N 27,-   per jaar    – Nederland 
N 36,-   per jaar    – Buiten Nederland (binnen Europa)
N 45,-   per jaar    – Buiten Europa 
 Opzeggen schriftelijk, vóór 1 december of 1 maand vóór het 
verstrijken van de abonnementsperiode.

Aanleveren van ingezonden stukken
Het VHZC Scheeps Journaal komt uit in de 3de week van de maand. 
Kopij graag aanleveren vóór de 21ste van de voorafgaande maand, bij 
voorkeur per e-mail (journaal@vhzc.nl) of anders CD-rom. Graag als 
onopgemaakt tekst of Wordbestand, foto’s liefst zo hoog mogelijke 
resolutie in jpeg.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties 
en ingezonden stukken en behouden zich het recht voor ingezonden 
kopij te wijzigen, in te korten of te weigeren. 
Het gebruik van artikelen uit het VHZC Scheeps Journaal is 
toegestaan, mits na voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
redactie en onder duidelijke vermelding van de bron.

(*) medio april:  begin vaarseizoen 
mei t/m oktober:  vaarseizoen
november:    einde vaarseizoen
december:    Kerst en Oud & Nieuw-special

Tijden en hoogten van hoog- 
en laagwaters ~ Vlissingen  
Gemiddelde tijdsverschillen van het HW (hoogwater) 
t.o.v. Vlissingen:
 Hansweert  + 0.56
 Bath  + 1.22
 Terneuzen  + 0.19
 Cadzand  -  0.28
 Westkapelle  -  0.20
 Roompot Buiten  -  0.06

Gemiddelde tijdsverschillen van het LW (laagwater) 
t.o.v. Vlissingen:
 Hansweert  + 0.52
 Bath  + 1.32
 Terneuzen  + 0.26
 Cadzand  -  0.21
 Westkapelle  -  0.17
 Roompot Buiten  -  0.10

 -  =  vRoegeR  
+  =  laTeR dan vlissingen in uRen en minuTen

VHZC
Postfach 311

2300 AH  Leiden
Niederlande

Telefon: 0031 (0)6 - 53 77 59 68
E-Mail: info@vhzc.nl

www.vhzc.nl

Enkhuizer Almanak, jaargang 1818 
Bron: Archief Enkhuizer Almanak

Prentverbeeldingen: 
De Groenlandsvaarders rond 1760, deel 5

Kunt u ons vertellen wat deze Latijnse tekst op 
het kompashuis van het schip de ‘MD3’ betekent? 

‘Nil Volentibus Arduum’
Stuur uw antwoord en naam naar het volgende 
e-mail adres: journaal@vhzc.nl o.v.v. rubriek 
‘Watte?’. Bij het goede antwoord kunt u een 
Syltsje winnen met Syltsje bekertjes 
door Slijterij Lutine op West Terschelling ter 
beschikking gesteld.
Oplossing VHZC Scheeps Journaal nr. 4: 
Vuurtoren ‘De Brandaris’ op Terschelling, en 
tevens de oudste vuurtoren van Nederland.
Winnaar: Nikki Timmerman van de schoener 
‘Brandaris’. Gefeliciteerd! 

Watte?

Blendlaterne

Laterne von Blech mit beweglichem 
Schirm, welchen man verschieben kann, 

um die Leuchte zu verdecken und auch den 
der die Laterne trägt.

Die Laterne wird darum gebraucht in 
Gefängnissen durch die Wachen aber auch an 
Bord von Schiffen um in der Sicht der Feinde 
doch an Dek arbeiten zu Können.
Und noch zwei Sprichwörter für die Blendlaterne:
• Eine Blendlaterne nützt nur dem, der sie trägt.
So der Verstand mancher Menschen, nur ihnen 
und nicht dem gemeinen Besten.
• In eine Blendlaterne gehört kein grosses Licht.
Um eine Menge geistesschwacher Leute irre zu 
führen, bedarf es keines grossen Geistes.

Aufräumen

Nachdem die Trossen und Leinen 
festgemacht sind, muß das übrig 

gebliebene Teil aufgeräumt werden, das heißt 
ganz einfach ‘aufräumen’.

Um also ein Super-GAU (= Größte 
Anzunehmende Unordnung) bei den Leinen zu 
vermeiden werden die sehr langen Enden auf 
dem Dek liegend aufgerollt. Bei jedem Zirkel 
die Leine einen Viertel-schlag drehen, meist 
rechtsum.
Die kurzen Enden werden wie hier abgebildet 
am Belegklampen (NL=Kikker) oder 
Belegnagel/Koffeynagel (NL=korvijnagel) 
aufgehängt.

Knopen, worpen, steken & splitsen 
Knoten, Wurfe und Stiche

Opschieten

Nadat trossen en lijnen zijn vastgemaakt 
(beleggen), moet het overblijvende deel 

ervan worden opgeruimd, dit heet ‘opschieten’.

Voor zeer lange einden wordt het op dek 
liggend opgerold meestal met de klok mee.
Bij ieder cirkel het touw een kwart slag draaien, 
meestal rechtsom opschieten. Anders komen er 
‘kinken’ in het touw en wordt het één grote 
warboel. Voor kortere einden kan het op de 
hierboven getekende wijze aan de kikker 
worden opgehangen.

It waadgebiet is in natuergebiet. Ien fan it 
lyts tal grutte natuergebieten yn 

West-Europa dat noch frij geef is. It waadge-
biet is net allinne de Waadsee mar ek de 

eilannen en de kuststreek hearre derby. 
Dizze dielen binne nou ienkear net 

los fan elkoar te tinken.

Untstean
Oant likernôch 1000 jier nei Kristus 

wienen der gjin seediken. In dudlike 
grins tusken see en lân wie der net. By tige 

heech wetter kamen hiele stikken lân splis 
te stean. By swiere stoarmen koe it wol 

foarkommc. dat in part fan de kust weislein 
waard. Lân waard dan wer see. It koe ek oarsom 
gean: troch oanslykjen en it opstowen fan sân. 
Alde kaarten litte sjen dat de foarm fan it 
waadgebiet yn de rin fan de jierren hieltyd 
feroare is. Ek hjoed-de-dei bart dat noch’.

Heech en leechwetter
De wikseling fan heech en leech wetter soarget 
ûnder oaren foar in grut ferskaat yn libben en 
lânskip. Dit ferskil, tij neamd, ûntstiet troch de 
krêft fan de moanne en wat minder fan de 
sinne. De tijbeweging yn de Waadsee is 
eigentlik in gefolch fan de beweging dy’t yn de 
Atlantyske Oséaan troch dy krêften ûntstiet. De 
neiwurking dêrfan komt fia de Noardsee yn de 
Waadsee. It is dêrom ek net oeral like iet heech 
of leech wetter.

Floedweach
As it by Teksel om 7 oere heech wetter is, is it dat 
by Skylge pas om 8 oere, op Skiermuontseach 
om 9 oere en yn Denemark om 12 oere. Dit 
tiidsferskil ûntstiet dus troch in hiele grutte 

Kikker beleggen met een lijn. Korvijnagel beleggen met een lijn.

Dat 
Paddelboot!

As Kinner vun de Dang harn wi ok geern 
mol een eegen Boot hatt. Blos dorvun 

kunnen wi nur drömen, denn wer een Boot 
har, bruukte dat sölvst.

Dorüm keemen wi Jungs op de afsünnerlichsten 
Ideen. Dor wörn oole Autoreifen tosomenbunnen, 
Breder bobenop packt un denn güngt rop op 
Woter. Dor wörn sik oole Tunnen oder 
Waschbaljen holt, een poor Steen rinpackt, dormit 
se een beten deeper int Woter leegen un denn wör 
dormit lospaddelt. Oder man sett sik eenfach op 
een Benzinkanister un fohr dormit los.
Eenes Doges keem Heine mit een wünnerschönet 
Paddelboot an. Dat weer een holten Swienstrog, 
fast dree Meter lang. Vör har he mit 
Fischkistenbreder een Spitz annogelt, un as Paddel 
har he een Bessenstöhl mit twee Brettstücken an.

Da Woter weer speegelblank un Hein paddel an 
de Strand lang. Noh een Tied föhr he denn ok 
mol een beten wieter rut.
Mit eenmol keem de Tollkrüzer vun buten rin 
un smeet düchti hohe Wellen.
As se bi Heine un sin Boot ankeemen, hauten se 
dat Paddelboot vull un dat Ding güng ünner.

Dormit weer klor, mit dütt Paddelboot weer 
keen Stoot to moken!

weach, de saneamde floedweach. De tiid tusken 
leech en heech wetter is it opkommend tij of 
floed. As it tij ôfgiet, dus fan heech nei 
leechwetter. is it eb. Sa’n tiidrek duorret 12 
oeren en 5 menuten. By in bepaalde wynrjoch-
ting en stân fan de moanne kin it wetter tige 
heech of tige leech wêze. It tige hege wetter 
wurdt springtij neamd. Yn’t foar kin wol aardich 
berekkene wurde hoe heech of teech it wetter 
komt. Dy wetterhichten wurde alle jierren 
oanjûn op saneamde tijtabellen.

Floedstream
By heechwetter wringt de floedstream him troch 
de gatten tusken de waadeilannen, dewaadsee 
yn. De sterke stream slipet dêr dan djippe 
slinken yn ût Der binne wol guon by fan 40 
meter djip’ Fierder de waadsee yn wurdt de 
stream minder sterk en de grutte slinken 
sprantelje ût yn lytsere. By leechwetter stiet dêr 
tykwols noch wetter yn. Noch fierder de 
Waadsee yn wurde de slinken sa lyts dat se by 
leech wetter droech falle. Dit binne de prielen. 
Dizze slinken mei de sânplaten dértusken 
foarmje it waad. 

Wantij
Elk seegat hat sa syn eigen slinken en prielen. 
Dêr tusken yn - yn de lijte fan de eilannen soe 
men sizze kinne - is de boaiem it heechst. Dat is 
it wantij. It wantij bochtet tusken de ûtrinders 
fan it slinkestelsel troch fan de eilannen ôf nei 
de kust ta. Der binne plakken dêr’t men oer it 
wantij nei de eilannen rinne kin Waadrinnen 
kin lykwols gefaarlik wêze In gids is dan ek 
perfoarst nedich. Boppedat is de kâns grut dat 
fûgels en seehûnen troch it waadrinnen ferballe 
wurde.

Dynamyk
Men soe fan tinken wol ha kinne, dat de 
Waadsee allang tichtslibbe west hie. Dat dit net 
bard is en ek net gau barre sil hat sa syn 
oarsaken. Net allinne sakket de boaiem fan it 
waadgebiet alle hûndert jier in pear sintimeter, 
mar ek wurdt de seespegel hieltyd wat heger. 
Boppedat meitsje stoarmen en streamingen dat 
der ek ôffier en ôfslach pleatsfynt.  

Undergroun 
De boppeste lagen fan it waadgebiet binne 
geologysk sjoen noch jong. It oanslykjen giet ek 
no noch hieltyd troch. Under dy jonge laach 
binne âlde fean- en klaailagen te finen. De 
feanlaach is sa’n trijetûzen jier lyn ûntstien, 
neidat it gebiet in skoft ryk begroeid west hie. 
Noch djipper lizze lagen sân en balstienneliem 
ût de iistiden.

Ofwikseling
Heech en leech wetter: sâlt en swiet sân en slyk. 
Dit ferskaat yn omstannichheden makket it  
waadgebiet ta in libben natuergebiet fol 
ôfwikseling. Giet men fan de Noardsee nei de 
fêstewâl dan sjocht men tige ûngelikense 
lânskippen en libbensmienskippen. 

Waadgebiet

‘Avondrood mooi weer aan boord,
Morgenrood regen in de sloot.’

 Als golven
 als golven gelijk wolven
 met druipende kaken
 al vele dagen
 het scheepje doen kraken

 als duistere paarden
 met schuimende manen
 angstaanjagend snel
 zich een weg zien te banen

 als ongeteugelde krachten
 geleid door Neptune’s hand
 de winden doet gieren
 door het want

 als je ondanks dat
 de moed weet te bewaren
 dan ben jij geschikt
 om te gaan varen           Piet Bongers


