
Slag in de Rondte 2019 

Harlingen-De Cocksdorp-Noordpolderzijl-Vlieland-Schiermonnikoog-Terschelling-Ameland 

-Finishen is net zo belangrijk als deelnemen- 

 

 

 

Even wat belangrijke dingen, zoals altijd.. Ik haal mijn info vanaf: ttslag.zeilvaartwarmond.nl (met dank aan Henk 

Keijzer), Marinetraffic, Windguru, waddendata.nl en slaginderondte.nl (met dank aan Hans van Es) en natuurlijk 

wat ik van de deelnemers door krijg. Er kunnen, vanzelfsprekend, geen rechten worden ontleend aan deze 

verslagen en ik maak geen deel uit van de organisatie. Ik doe het omdat ik de Slag te gek vind en op deze manier 

zoveel mogelijk mensen kunnen meegenieten. Als laatste, stuur je mij een foto dan ga ik er vanuit dat er geen 

rechten op zitten en probeer ik altijd de maker ervan te vermeldden. Goeie Slag allemaal. 

 

Schip Start C’dorp Vlie Skylge Ameland Schier NP’zijl Finish punten 

Welvaart Ma 10.00 Ma 22.19 Ma 17.47 Ma 14.32 Wo ? Do ?   8 

Hollandia Ma 10.00 Wo ? Ma ? Ma ? Wo ? Di ? Di ? Do 08.53 12 

Willem Jacob Ma 10.00 Do ? Do ? Wo ? Ma ? Wo ? Di 13.32  12 

Voorwaarts Ma 10.00 Wo ? Wo ? Wo ? Ma 14.36 Di 11.49 Di 01.00 Do 01.53 12 

Boreas Ma 10.00 Wo ? Wo ? Wo ? Ma 15.37 Di 11.34 Di 01.19 Do 00.40 12 

Pallieter Ma 10.00    Ma 15.30 Di ? Di 11.02  7 

Stormvogel Ma 10.00 Wo ? Wo ? Wo ? Ma ? Di ? Di ? Do 07.40 12 

Alida Ma 10.00  Ma 14.33 Ma 16.18 Do ? Di 13.05 Wo ?  9 

Balder Ma 10.00 Do ? Wo ? O ? Ma 14.53 Di ? Di ? Do 17.46 12 

Najade Ma 10.00  Ma 14.45 Ma 17.29 Di ? Wo ? Wo ?  9 

Klein detail, de tijden zijn meldingen op sms en facebook, het zijn niet de journaaltijden !!! 

Maar Craig, normaal staan er wel tijden > klopt maar meestal heb ik ook zo goed als de hele week 

de waltelefoon en dan haal ik de tijden uit de sms of vraag het soms gewoon, Deze keer had ik ‘m alleen maandag 

dus voor de tijden moet ik even wachten op de journaals       

 

 

Maandagochtend 05.00 

Hoe maak je je hond aan t twijfelen, nou door om 5 uur ’s ochtends op te staan, haar op de kant te gooien, dingetje 

laten doen en dan om 6 uur los te gooien vanuit Makkum om op tijd in Harlingen te zijn voor de start want de baas 

moet weer zo nodig        



Maandagmiddag 12.00 

Om half 9, ruim op tijd om de vloot bij een stralende najaarszon de haven uit te zien gaan om 10 uur. Helaas wel 

motorzeilend, op verzoek van de Havendienst (NB startvolgorde was gelijk aan bovenstaande tabel met uitzondering 

van de Najade die een half uurtje vertraging had, reden onbekend).  

Gelijk een schifting in het veld na ’t passeren van de havenpieren, na een korte klap over stuurboord gaan de 

Welvaart, Hollandia, Alida en Najade richting het westen en de rest richting de oost, Kimstergat en verder. Het is 

afgaand water en de vraag hoe ver de 6 oostvaarders gaan komen. Nu om 12 uur is er meer duidelijkheid, De 

Welvaart is via Molenrak en Inschot onderweg naar het noordwesten terwijl de andere 3 via de Blauwe Slenk en 

Vliestroom naar waarschijnlijk Vlie onderweg zijn. Het is daar vanavond om half 9 hoog dus puntje Vlie en dan toch 

naar de Cocksdorp onder West Vlieland door?  

 

Oost van Harlingen is de Willem Jacob inmiddels al in de Kromme Balg, vlak voor t zeegat van Ameland, op de voet 

gevolgd door de Voorwaarts, een stukje daarachter, nek aan nek de Boreas en de Balder. De Pallieter lijkt te zijn 

vastgelopen op of vlak na het wantij van de Abt. En tenslotte de Stormvogel, daar werkt de AIS niet mee maar ik gok 

er op dat die in de buurt van de Boreas en Balder zitten. Tot zover even, nu eerst lunch       

 

 
Voorwaarts, Boreas en Stormvogel vlak voor de havenpier tijdens de start (foto: Gijs van Hesteren) 

 

 

 

 

 

 

 



Maandagmiddag 15.00 

Het tempo zit er lekker in, van de schepen op het west Wad heeft de Hollandia als eerste het rondje Vlieland gedaan 

en daar een puntje gescoord, de Alida en Najade zitten er vlak achter. De Welvaart is eerst naar Terschelling gegaan. 

Afgaand op t tij ga ik er maar even vanuit dat de Alida, Hollandia en Najade eerst naar Terschelling gaan om dan 

verder de Oost in te gaan, of misschien toch naar beneden en via Gasboeiengat naar de Cocksdorp. Dat zou een heel 

spannende keuze zijn in verband mnet de verwachte oostelijke wind de komende dagen. De Welvaart heeft haar 

punt op Terschelling en gaat nu richting Vliestroom > Vlieland? In het Oosten is het spitsuur op Ameland. Als eerste 

de Voorwaarts, daarna de Willem J.  De Pallieter en de Balder zijn er ook inmiddels (en dus de Stormvogel, best 

spannend, zo’n spookdeelnemer       ). Afgaande op de T&T lijkt Henk met de Boreas Ameland toch maar over te 

slaan en achter de Willem J. en de Voorwaarts aan te gaan, of misschien even de rust afwachten want over het 

Amelander wantij komen ze nog niet, waterstand aldaar -41 NAP. 

 

sms 14.32 Welvaart heeft zojuist de haven van Terschelling verlaten 

sms 14.36 Voorwaarts groet van Ameland! Eerste puntje! 

Maandagmiddag 16.30 

1 Fok opruimen verder is er toch wel wat gebeurd, eerst de SMSjes 

sms 14.33 Alida punt Vlie 

sms 14.53 Punktje ameland: check De balder crew 

sms 14.45 Najade heeft eerste puntje binnen. Vlieland gedaan 

sms 15.37 Boreas Ameland 1 punt Grts 

sms 15.30 Pallieter weer los van Ameland 

Hoewel de Stormvogel, Hollandia en Willem Jacob zich  nog niet gemeld hebben kunnen we ervan uit gaan dat 

iedereen wel een puntje heeft       Erg nieuwsgierig ben ik naar waar de Stormvogel nu is maar dat zal ik wel horen 

van iemand later hoop ik. De Voorwaarts, Balder, Willem J., de Boreas, de Pallieter liggen in elk geval voor of op het 

amelander wantij te wachten op het opkomende water zodat ze verder naar het oosten kunnen. De voorspelling in 

die hoek is Noordelijk 4 dus dat zal straks wel opschieten, ik hoop toch wel richting NP’zijl. 

In het westen is de Welvaart bezig aan het rondje onder Vlieland voor de 2e punt, ER MOET STEVIG GEKRUIST 

WORDEN OP HET STUKJE RICHTING HET NOORDEN. De Hollandia en Alida hebben die inmiddels binnen en zijn op 

weg naar de slenk en het zuiden en dan in de achtervolging naar het oosten. Ook de Najade is de 2e punt aan het 

scoren in Terschelling en zal straks wel achter de andere 2 aangaan. Hmmmm, op T&T is de gang er uit op de 

Welvaart, of tegenstroom met te weinig wind of toch net de slag te lang, is wel zo opkomend dus er zal straks wel 

weer wat gebeuren (hoop ik) 

 

 
Foto:Dennis a/b Hollandia 



Maandagavond 19.00 

Zo even lekker eten maar eerst de pre-dinner update. In het oosten is het nog pauze. De Voorwaarts, Pallieter, 

Balder, Willem Jacob en Boreas zijn allemaal op Ameland geweest en liggen nog steeds op of voor het Amelander 

Wantij. Het zal niet lang duren voor er beweging in gaat komen maar ik vermoedt dat ze allemaal de buikjes rond 

hebben gegeten om het avond/nacht tij en de kou te trotseren. En ja, ik denk dat de Stormvogel er ook nog steeds 

bij is aan die kant. 

Onder Vlieland heeft de Welvaart net bericht dat Vlieland is gehaald en dat ze ook eerst even gaan dineren, 

benieuwd of het ook dit jaar weer culinaire hoogstandjes worden en of de karaoke box alvast aan gaat. Ze liggen in 

elk geval voor anker onder Vlie, wat word het straks, oost of toch west ??? 

Onder Terschelling is het ook even pauze (soort van) De Hollandia, Alida en Najade hebben alle drie Terschelling in 

the pocket met de Hollandia voor op. Inmiddels is die beland op het Oosterom en daar lijkt nog niet genoeg water te 

staan om echt door te varen, de Alida met toch zo’n 20 cm minder diepgang heeft ze bijgehaald. Beide zijn ze 

overigens via de Slenk, Noord Meep en Noorder Balgen gegaan. De Najade heeft er voor gekozen om bij Terschelling 

gelijk bakboord uit te gaan en die zijn vast gelopen onder Hoorn/Terschelling op de eerste ondiepte van het 

Oosterom. 

Sms Alida 16.18 punt Terschelling 

sms 17.47 Welvaart zojuist opdracht Vlie voltooid 

 

De start: Stormvogel, Boreas en Voorwaarts (foto:Jodi) 

 
Najade in de Blauwe Slenk (Foto: Wietse) 

 



Maandagnacht 24.00 

21. 30 Zo,  op de telefoon was het heerlijk rustig, daarentegen op de T&T zat ik toch wel even op het randje van mijn 

stoel. Dat de Welvaart door zou gaan naar de Cocksdorp had iemand al in mijn oor gefluisterd maar dat laatste 

stukje met afgaand water onder de Vliehors ging wel tergend langzaam. En ze zijn er nog niet want het waait niet 

hard en het laatste stuk naar de vriendschapston is met  forse tegenstroom. Op de rest van het Wad loopt alles 

volgen de verwachtingen, Vooraan de Boreas en Voorwaarts, nek aan nek, zo rond kwart over 9 bij de Paesensrede 

vlak voor de Zoutkamperlaag. Het is rond 11 uur hoog op Schier maar die zullen ze wel bewaren voor de terugreis. 

Op gepaste afstand inmiddels de Balder en de Willem Jacob vlak voor het Wierumer Wad. De AIS van de Pallieter 

heeft ons ook in de steek gelaten maar ik mag aannemen dat die zich in de buurt van bovengenoemde bevindt, net 

als overigens de ……….. Stormvogel. De Hollandia heeft nu afstand weer genomen van de Alida en zit in het 

Dantziggat onder Ameland onderweg naar het wantij, Wierumer Wad en Zoutkamperlaag, met een beetje wind zit 

dat er wel in. De Alida heeft voor een iets andere afsteek gekozen als de Hollandia en zit nu bijna bij de Kromme 

Balg, net west van het zeegat Ameland. Onder Terschelling is de Najade inmiddels ook op het wantij van het 

Oosterom op weg naar de oost. 

Gaat de actie van de Welvaart ze helpen of was de Cocksdorp de verkeerde keuze en word het dit een winnaar die 

niet eerst naar het westen is geweest. Met de voorspelling van weinig wind uit het NO > draaiend O tot ZO en later 

zelfs zuid lijkt een terugreis vanuit NPZ goed te doen maar je moet er wel eerst komen       

22.00 Schier word overgeslagen zoals verwacht. De Pallieter is gelukkig weer in beeld en ligt net voor de Balder kort 

voor het laatste ondiepe stukje van het Wierumer Wad. De WJ heeft een extra slag gemaakt en ligt nu iets van 3 mijl 

achter de 2 tjalken. 21.47 . tjsoef > Stormvogel in beeld, zoals verwacht redelijk in de buurt van de rest, een stukje 

achter de Boreas en Voorwaarts en iets voor de Pallieter en Balder. 

sms 22.19 Welvaart heeft net met vaarbomen de Vriendschapston aan getipt 

23.30 Ga er een einde aan breien. De Welvaart heeft de 3 punten van de Cocksdorp binnen en leidt virtueel met 5 

punten. Verder van west naar oost > De Najade in het Dantziggat onder Ameland. Waterstand aldaar is +110 en het 

is net hoog water dus het is hopen op genoeg wind om nog in elk geval over het Amelander wantij te komen. Net 

over het wantij is de Alida, op jacht naar de Hollandia en de rest. De Hollandia is net op het Wierumer Wad 

aangekomen en zal ook wel verder naar NPZ gaan maar ze lopen wel een tij achter de meest oostelijke schepen. De 

6 meest oostelijke schepen zijn allemaal uit de Zoutkamperlaag en op jacht naar de 4 punten van NPZ. De Willem 

Jacob zit net boven de Marnewaard met voor haar de Balder die de Pallieter volgt op het Lutjewad. Helaas weer uit 

beeld maar hoogstwaarschijnlijk daar weer voor de Stormvogel. De Boreas en Voorwaarts zitten beide al in de 

diepere geul naar het Pieterburenwad en daar gaan ze ook wel overheen komen. Vraag is hoever ze komen op de 

terugweg met dit tij. Het was vanochtend 5 uur en morgen is er weer een dag dus welterusten allemaal en voor de 

die-hards > veel kijkplezier       

 

 
Voorwaarts onder Ameland (foto:Boreas) 

 



Dinsdagochtend 08.00 

Een kleine update: 

 sms 01.19 Boreas oost van de zol 24 4 punten NPZ, ff tukkie en weer verder 

sms 07.09 Balderpuntjes NPZ de Balder Crew 

sms 07.14 via Balder > stormvogel ligt vast/voor anker op het Groninger wad onder de Zuid Oost Lauwers 

sms 07.21 Voorwaarts Ha, om 01.00 NPZ gedaan, nu even slapen, goede nacht 

 

De Welvaart heeft na de Cocksdorp koers gezet naar het Oosten via het Gasboeiengat was ze rond middernacht zijn 

vastgelopen. Straks weer verder richting Ameland. Er vanuit gaande dat het daar toch wel iets eerder hoog water 

word als hier in Harlingen zal het wel niet zo heel lang meer duren voor ze proberen op te starten. In Harlingen staat 

overigens bijna geen wind uit noordelijke richting      

De Najade heeft ergens rond 01.15 Ameland gescoord waarna ze voor het Amelander wantij even gesnackt en 

gesnoozed hebben, sinds een klein half uurtje (07.35) zijn ze weer op pad richting de Alida en het oosten. 

Op de Alida hield t kort na middernacht ook op, in achtervolging op de Hollandia zijn ze ergens tussen Friesche wad 

en Smeriggat op een bank gelopen en er zit nog geen beweging in. Nog een stukje oostelijker de Hollandia die op tijd 

over het Wierumer Wad waren maar vervolgens niet meer met de zeer matige wind tegen de stroom in kwamen. 

Anker er in tegenover Lauwersoog en kreeg net een app dat ze zo opstarten. Op de Willem Jacob hield de oostelijke 

trend ook rond middernacht op, vastgelopen en ook nu wachtend op water. Bij de Pallieter hield de AIS er vannacht 

mee op maar ik denk dat ze zijn vastgelopen op het Pieterburen Wad. De Stromvogel, Balder, Boreas en Voorwaarts 

hebben alle 4 het diepere water van de Zuid Oost Lauwers bereikt. Van de Stormvogel weet ik dat ie op het 

Groninger wad vastligt maar niet of ze eerst de NPZ punten hebben gescoord. De andere 3 in elk geval wel en die zijn 

allemaal in de pauzestand  gegaan om nu weer westelijk te gaan richting Schier. De Boreas en Voorwaarts weer 

voorop en de Balder nu opstartend vanaf NPZ. 

Er zit weer beweging in de Welvaart maar de Najade was iets te optimistisch vermoedt ik. 

Tijd voor de hond, ontbijt en meer koffie, nieuws en foto’s volgens 

 
Welvaart bij de Vriendschapston 

 

 

 

 

 



Dinsdag 12.00 

Ok, de Pallieter is ook weer in beeld maar kan niet beoordelen of ze nu wel of niet al bij NPZ zijn geweest, Ik hoop 

van wel en dat ze rust op de bank hebben genomen maar dan was het wel een hoge bank, ze zijn in elk geval in 

beweging. De Hollandia heeft het Pieterburenwad gehad en kan naar NPZ, als ze genoeg wind hebben komen ze 

misschien nog een heel eind terug. De Stormvogel is gespot op t Lutjeswad richting het westen dus de debutant 

draait lekker mee. Ook de Balder is al weer over het Lutjeswad op weg naar Schier en zit maar een paar mijl achter 

de Boreas en de Voorwaarts die inmiddels in de Zoutkamperlaag zitten. Wel of niet Schier en is het te doen in 1 

tij???. De Alida heeft eindelijk weer diep water en komt vanaf de Paesensrede de Zoutkamperlaag op, op jacht naar 

de Willem Jacob die ook weer los is en stevig aan het klappen is op het Lutjeswad. Nog net onder Ameland en vlak 

voor het Wierumer Wad zit de Najade, het was even horten en stoten zonder wind maar met de laatste vloed mee 

gaat het weer vooruit.. En helemaal in de West de Welvaart die al kruisend probeert het Gasboeiengat uitkomen 

naar het Inschot maar dat valt niet mee, het zijn zware punten die gehaald zijn bij de Cocksdorp en die ook zwaar 

bevochten moeten worden. 

Dinsdag 11.00 De Pallieter moest toch nog naar NPZ maar daar zijn ze nu dan ook bijna. De Hollandia zit ze op de 

hielen. Boreas is nog steeds net achter de Voorwaarts en beiden zijn vlak voor Schier. In de West heeft de Welvaart 

iets dieper water gevonden en zouen ze met 1 klap zo in het inschot moeten kunnen komen om dan via Vliestroom, 

Mepen tot op het Oosterom te komen. 

Dinsdag 11.30 Voorwaarts heeft Schier gedaan en is op weg naar het de Zoutkamperlaag, Paesensrede en het 

Wierumer Wad, Boreas is er ook aangekomen en zal zo er achteraan gaan. De Stormvogel is weer even in beeld in de 

Zoutkamperlaag, op de hielen gevolgd door de Balder op weg naar Schier. Op de Pallieter deed de AIS het even maar 

ligt er nu weer uit, volgens mij zijn ze al weer op de terugweg richting Pieterburenwad. De Hollandia is bijna bij NPZ 

voor de ankermanouevre. Ook de Willem Jacob is weer in dieper water en moet nu tegenstrooms naar NPZ. Het lijkt 

er op dat de Alida 1st naar Schier gaat en de Najade zit nog vlak voor het wantij onder de Engelsmanplaat. De 

Welvaart zit in het Inschot en kan in elk geval even door. Tijd om met de hond even het strand op te gaan zoeken, 

bloedmooi weer, helaas voor slaggers maar weinig wind, tot straks 

 

 

 

 

 
Op de de Balder, het witte vlekje onder grootzeil is de Stormvogel, ergens op het Lutjeswad 

 



Dinsdag 17.00 

 Het is wachten op water. Alleen de Najade was dapper tegenstrooms aan t kruisen in de Outkamperlaag maar 

inmiddels ligt die ook voor anker. Virtueel aan de leiding (en eigenlijk ook wel in het echt) de Voorwaarts, Boreas en 

onze spookvaarder, de Stormvogel. Ze liggen aan de oostkant van het amelander wantij en kunnen met het avondtij 

richting Terschelling, Vlieland en de Cocksdorp. De Balder heeft Schier wel gehaald maar is er net niet weggekomen. 

De Pallieter heeft de wantijen onder Schier gehaald vanaf NPZ en ligt nu te wachten voor Schier, waarmee ze dus de 

Balder weer binnengehaald hebben. De Hollandia is net niet over t Lutjeswad gekomen en moet straks dus 

tegenstrooms het eerste stuk naar Schier, met de tijd die dat kost hebben de Balder en Pallieter weer de 

mogelijkheid om iets uit te lopen. De Willem Jacob is na het scoren van de 4 punten bij NPZ blijven steken op het 

Pieterburen wad en ook daar geldt, wachten op het avondtij, op naar Schier en dan aan de terugreis naar de 

westelijke eilanden beginnen. De Alida, ja, ook zij in pauzestand, liggen vlakbij Schier (in t droogvalgebied) en ze 

kunnen vanavond naar NPZ. Zoals gezegd heeft de Najade heel lang doorgekruist richting het oosten na het passeren 

van het Wierumer Wad maar nu liggen ze ook alweer een tijdje stil wachtend op de vloed. De Welvaart is vanmiddag 

van het westelijk wad in dieper water gekomen maar aan t begin van de West Meep onder Terschelling hebben ze 

het anker er in gegooid, te weinig wind en ook nog tegen dus ook hier het devies/motto: meer gang met de stroom 

mee. De Welvaart krijgt als 1e de vloed en dan zal de hele vloot zich van west naar oost weer in beweging zetten. 

Dinsdag 18.00 

Geen nieuws is ook Slag-nieuws. Toch 1 activiteit waar ik dan maar zo breed mogelijk over zal uitweiden: De 

Welvaart vaart weer, maar ja die lag dan ook niet sky high en heeft nu weer opkomend water onderweg naar het 

Oosterom of ergens dwars over de banken in oostelijke richting. 

Hieronder t bewijs met dank aan Wietse op de Noord Nederland 

 

En laat ik nou net zien dat ook de Najade weer onderweg is. 

Later als  de rest van de vloot ook weer drijft het vervolg. 



Dinsdagavond 20.30 

Met hele kleine horten en stoten komt er wat beweging in de vloot. De Welvaart is opgeschoven van de West Meep 

naar het Oosterom, De Najade ligt in positie om het Lutjeswad aan te vallen, De Willem Jacob is over het 

Pieterburenwad heengeschoven en ook de Voorwaarts is wat opgeschoven. Verder is het een kwestie van uitbuiken 

na het eten, genoeg lagen kleding aan en geduld hebben. Wel net even de 2 compilaties van Hans van Es bekeken 

van zijn mobiele webcam, dat is echte toegevoegde waarde. 

Ergens kort na negen uur is er overal weer beweging te zien. De Welvaart is begonnen aan de kruismarathon over 

het Oosterom. De Voorwaarts, Boreas en de Stormvogel (weer in beeld) racen met 5/6 knopen van onder Ameland 

door het zeegat naar Terschelling. Alleen heeft de Stormvogel enorm afgestoken, en terwijl de Voorwaarts en Boreas 

via de Blauwe Balg naar het Oosterom komen zit de Stormvogel er al bijna in en ligt in elk geval nu even op kop. De 

Balder heeft Schier verlaten en is bijna bij de Paesensrede, het is al hoog op Terschelling geweest dus het zal mij 

benieuwen hoever ze gaan komen. Hetzelfde geldt voor de Pallieter die net Schier heeft gedaan en de Hollandia die 

daar nu ook is.  De Alida was als eerste bij Schier weer in beweging maar die begint nu aan het kruisen naar NPZ. De 

Willem Jacob mag bijna de bocht om vanuit de Zoutkamperlaag naar Schier maar haast is geboden. Het is al hoog 

water en er is een ‘leuke’ verlaging van de waterstand. Als laatste (van t rijtje, niet qua positie) de Najade, zij zijn 

alweer een tijdje aan t kruisen en zijn zo goed als over het Lutjeswad. Als je ze op marinetraffic op zoekt en daar 

‘past track’ aanklikt kan je even meetellen hoe vaak ze sinds vannacht overstag zijn gegaan, of je zet natuurlijk de 

replay van T&T aan op langzaam      .  

23.55 Even snel checkend op T&T lijkt het er op dat de Welvaart de laatste bocht van het Oosterom naar de Blauwe 

Balg te krap heeft genomen want ze liggen weer stil. De AIS van de Stormvogel is alweer een tijdje uit dus of de 

Voorwaarts ze alweer te pakken heeft is niet te zeggen, maakt het wel een beetje spannender. De Boreas is een 

stukje achterop geraakt maar er is daar nog niets beslist. 

De puntjes Schier van de Hollandia kunnen definitief bijgeschreven en ze zijn ook op weg naar het westen. Dat maakt 

ze ook gelijk puntenleider met 8 puntjes. 

 
Balder op de terugweg vanuit NPZ 

 

 

 

 



Dinsdag op woensdag nacht 

Woensdag 00.00 We (ze        ) zijn 40 uur onderweg en de koplopers zitten in het Oosterom richting Terschelling, 

Vlieland en de Cocksdorp. De Voorwaarts of Stormvogel net vooraan met de Boreas er vlak achter. Ze zijn net de 

Welvaart voorbij gevaren die nog alles op het Oostwad moet doen en vastligt bij de hoek Oosterom/Blauwe Balg. De 

Balder is over het Wierumer Wad en gaat tot de Oostzijde van het Amelander Wantij komen om woensdagochtend 

weer door te gaan ook naar Terschelling, Vlie en de Cocksdorp. De hollandia zit nog onder Schier maar die gaan weer 

bij de Balder komen vannacht, Zij moeten alleennog naar Ameland en de Cocksdorp maar dat is net een wantij te ver 

gok ik zo. De Pallieter is op Schier en komt er wel weg maar blijven straks net buiten de haven hangen met ook nog 

Terschelling en Vlie en de Cocks op het programma. Op de Willem Jacob hebben ze Schier in het zicht en de punten 

worden straks gescoord maar ook daar geldt dat Schier even een pauze moment wordt met Terschelling, Vlie en de 

Cocks in het vooruitzicht. De Alida kruist naar NPZ maar gaat het straks niet redden over het Lutjeswad, dan naar 

NPZ, Ameland en de Cocksdorp. De Najade op iets dieper water naar het Pieterburenwad en dan NPZ met op de 

terugweg Schier en de Cocksdorp. 

Om 02.00 woensdagochtend is het in het oosten weer rustig, Hollandia en Balder oost van amelander wantij, Willem 

Jacob en Pallieter bij Schier, AAlida op lutjeswaden Najade op pieterburenwad. In het westen zijn de Voorwaarts en 

Boreas bij de zuidzijde Slenk aangekomen. De Stormvogel is weer uit beeld en de Welvaart ligt nog vast. 

03.00 Voorwaarts en Boreas scoren Terschelling maar het lijkt er op dat de Stormvogel ergens onder Terschelling is 

blijven hangen op een bank want zij zitten nu op het Oosterom wantij. 

04.30 De Voorwaarts en Boreas zijn beide aan het rondje Vlie bezig maar of de wind is op of de stromoing te sterk 

dus word er even pauze genomen. 

08.00 De Stormvogel heeft de punten op Terschelling en de Voorwaarts en Boreas zijn onderweg naar het 

gasboeiengat. Tussendoor is de Najade naar NPZ gekomen en nu ook op de terugweg. 

09.30 De Najade is weer voor het Pieterburenwad, nog niet genoeg water. Dat geld ook voor de Pallieter, Willem 

Jacob en Welvaart. De Balder en Hollandia hebben de gang er in onder Ameland.  

Vooraan is de Stormvogel Terschelling uit en bij de Boreas en Voorwaarts word het spannend. De Boreas is buiten de 

Richel om naar beneden gevaren terwijl de Voorwaarts over de banken is gegaan, hier heeft de Boreas met meer 

snelheid de achterstand omgezet in een kleine voorsprong en nek aan nek vliegen ze nu richting de Cocksdorp. 

 
Voorwaarts oost van het Amelander wantij 

 



Woensdagmiddag 

Na een waanzinnig drukke en spannende ochtend nu maar even een rustmomentje. Vanochtend rond 8 uur 

begonnen de Voorwaarts en de Boreas aan de voorlaatste etappe richting de Cocksdorp. Nadat de Voorwaarts over 

de banken en de Boreas door de Vliestroom en Inschot vertrokken leek het er heel even op dat de Boreas hier een 

voorsprongetje zou nemen maar uiteindelijk scheelde het weer niets en liep de Voorwaarts in het Gasboeiengat de 

Boreas weer op en voorbij. Mede dankzij de mobiele webcam van HeelHollandZeilt (Hans van Es) was het laatste 

stuk naar de Vriendschapston goed te volgen. Kort voor 11 uur was het zover en werd de ton aangetikt, waarna ze 

aan de terugtocht zijn begonnen. De Boreas hield het tegenstrooms kruisen al snel voor gezien (rond de klok van 12  

anker erin) maar de Voorwaarts is nog even door gegaan tot iets na 13.00. Ook daar > anker erin en wachten op het 

volgende hoog water. Terwijl dit gebeurde en mijn neus aan de laptop en het beeld van de webcam geplakt zat 

gebeurde er natuurlijk wel iets meer. Om te beginnen de Stormvogel die na Terschelling de punt van Vlie vrij simpel 

heeft binnengehaald (ergens tussen 9 en 10 uur) en daarna via het Inschot, Scheurrak en Zachte bed richting de 

Cocksdorp voer. Laatste melding was om 13.50 dat ze de Binnen Bresem opvoeren maar gezien de waterstand zullen 

ze daar niet veel verder gekomen zijn (denken we). Dan de Balder en de Hollandia, vanochtend weer begonnen aan 

de reis westwaarts. Terwijl de Hollandia rond kwart voor 11 Ameland scoorde voer de Balder verder. Uiteindelijk zijn 

ze elkaar weer tegengekomen in het Oosterom met de Hollandia voorop. Terwijl de Balder verder het Oosterom tot 

Terschelling volgt buigt de Hollandia af om via Noorder Balgen , West Meep en Inschot zo ook het laatste stukje naar 

de Cocksdorp te doen. De Balder is nu (15.00) bijna bij Terschelling en de Hollandia draait net zuid richting 

Vliestroom/Inschot. Het is om 16.53 laag op Terschelling dus als de Balder voortmaakt met Terschelling kunnen ze na 

Vlie nog jagen op de Hollandia. 

Dan de Welvaart, rond 10 uur zijn ze los gekomen van hun nachtbankplek en vol goede moed begonnen aan de reis 

verder oost. Ameland hebben ze tegen half 1 gescoord en nu liggen ze te wachten op het volgende hoog water 

onder Ameland.  

De Pallieter heeft me rond 12.30 een app gestuurd met de mededeling dat ze met dit tij niet zijn losgekomen in 

verband met de verlaging en dat ze het vanavond weer gaan proberen bij Schier. 

Op de Willem Jacob ging het ze beter af, die zijn rond half 11 vertrokken van Schier, hebben Wierumer wad en 

Amelander wantij gehaald en liggen nu voor de Blauwe Balg te wachten, vanavond door naar Terschelling en 

Vlieland. 

De Najade heeft dan om half 9 vanochtend de NPZ punten binnengehaald en om 10.00 waren ze al weer over het 

Pieterburenwad onderweg naar Schier.Onderweg nog even naar de Alida gezwaait op het Lutjeswad en daarna voor 

anker net buiten het droogvalgebied onder de haven van Schier. Vanavond met opkomend Schier scoren en dan op 

naar de Cocksdorp? Als laatste update in de rij onverschrokken slaggers de Alida, nadat ze om half tien weer los 

kwamen zijn ze al kruisend over het oostwad rond kwart voor 1 vanmiddag ook bij NPZ aangeland, op de terugweg 

hebben ze net niet het laatste wantij onder Schier gehaald dus ook daar weer verplichte rust, en dan door naar 

Ameland en de Cocksdorp. 

Woensdag 15.45. Weinig verandering met uitzondering van de Balder en Hollandia die op diep water zitten. De 

Balder ligt nu in Terschelling en de Hollandia zeilt net het Inschot in. 

 

 



 

 

 

 

Donderdagochtend 

 

62 uur uur en 40 minuten na de Start is de Boreas vannacht om 00.40 als 1e gefinisht. Het was spannend nadat de 

Voorwaarts en Boreas samen weer loskwamen bij de Binnen Bresem en begonnen aan het laatste stuk richting 

Harlingen, tegen de wind maar nog wel met opkomend water. Halverwege het zachte bed besloot de Voorwaarts om 

voor de route langs Kornwerderzand te gaan en omdat toen ook de AIS van de Boreas ermee ophield was het lang 

onzeker wie de goeie kant had gekozen. Uiteindelijk bleek de keuze van Henk en zijn crew beter uit te pakken en net 

voor de Eb echt inzette kwamen ze in Harlingen tussen de pieren door. De Voorwaarts zit nu met tegenstroom in de 

Boontjes net voorbij Kornwerderzand, met anderhalf urr zullen ze zeker ook finishen. Daarachter komen de 

Stormvogel en de Hollandia maar de Stormvogel heeft wel een grote voorsprong op Evelien en haar bemanning. Als 

debutant scoort Benjamin goed samen met zijn bemanning met waarschijnlijk de 3e plek. Dan dus de Hollandia als 4e, 

ijs en weder dienende. De Balder is over gasboeien gat en kan straks ook pauze nemen totdat ze morgenochtend 

met de vloed naar huis kunnen. De Willem Jaob is nog bezig om Terschelling uit te komen wat niet meevalt met de 

zuidoosten wind, dan nog naar Vlie en de Cocksdorp, waarschijnlijk morgennacht in Harlingen. Verder naar het 

oosten komen de Welvaart en Najade elkaar nu tegen in de Holwerder Balg, ik ben niet zeker of Hans nu wel of niet 

Schier hebben gescoord maar laten we er maar van uit gaan van wel. Ik vermoedt dat de Welvaart Schier nog mee 

pakt en dan ook huiswaarts keert. De Alida zit op het Wierumer Wad, Ameland en dan kiezen of het de Cocksdorp 

word of niet, dat geld overigens ook voor de Najade. Voor de Pallieter word het wachten, ook dit tij was er te weinig 

water (15 cm) en de voorspelling voor morgen maakt het erg krap. 

Tot zover, eerst even slapen en dan morgen het hele verslag bijwerken 

 

 
 



Donderdagochtend 

Tijd om eens even de boel bij te werken. Gisterochtend was het moment van de webcam. Met zijn allen staren naar 

de Boreas en Voorwaarts die voor de wind op de Vriendschapston afkwamen en daarna richting Binnen Bresem 

weer weg kruiste. En als je geen tijd had om te kijken omdat er nog zoiets was als werken, kinderen en wat er 

allemaal verder nog tussen kan komen, kon je ’s avonds gewoon de compilatie van Hans van Es bekijken op 

slaginderondte.nl. Uiteindelijk eindigde ze beide voor de ondiepte van de Binnen Bresem wachtend op het volgende 

hoog van woensavond/donderdagochtend. De Hollandia is ondertussen via Oosterom (waar ze afscheid en afstand 

hebben genomen van de Balder Via Noorder Balgen, West Meep, Vliestroom, Inschot (nog even stuk kruisen 

tegenstrooms), Scheurrak en Zachte Bed aangekomen aan de zuidkant van de Binnen Bresem, dat was zo rond acht 

uur ’s avonds, een paar mijl zuid van de wachtende Boreas en Voorwaarts. Ergens daartussen zat de Stormvogel, die 

hebben na Terschelling (daar is een video  van !!!) en Vlie ook de route via Inschot en Zachte bed gekozen en zullen 

zich niet ver van de andere 3 hebben opgehouden wachtend op de vloed.  De Balder was inmiddels op Terschelling, 

half 4 ’s middags en kon daarna vrij vlot door naar Vlie waar de 1e helft van de te zeilen lus vlot ging maar het stuk 

terug niet ging tegen de vloed in, pas toen er genoeg water was om een stukje over de Vlielander Balg banken te 

kruisen lukte het om het rondje af te maken om daarna rond half tien over de banken zuid te varen richting Inschot 

en Gasboeiengat en om uiteindelijk om kwart over 1 vanochtend de Vriendschapston aan te tikken. Met 2 korte 

pauzes tussendoor was het terugkruisen naar de Binnen Bresem en Zachte Bed waar ze vanochtend om acht uur zijn 

begonnen aan de terugreis. 

We blijven in het westen en weer terug naar woensdagavond. Om 8 uur was opeens de Stormvogel weer in beeld, 

die klaarblijkelijk met de geringere diepgang bijna bij de Vriendschapston bleek te zijn. Op hetzelfde moment kwam 

er ook weer beweging in de Boreas Voorwaarts en Hollandia. De Hollandia ruime wind, voor de wind naar de 

Cocksdorp maar dus een fors stuk achter de Stormvogel die de ton rond kwart voor 9 aantikte. De Hollandia deed 

dat bijna 2 uur later. De Stormvogel is daarna heroisch over het vaarwater van de Cocksdorp terug geschuifelt om 

uiteindelijk vanochtend om 07.40 in Harlingen als 3e aan te komen. De Hollandia heeft de Binnen Bresem gehaald op 

de terugweg maar wel daarna even een paar uurtjes gepauzeerd, koud en moe, om met het opkomende water terug 

te kruisen naar Harlingen om als 4e kort voor negen uur te finishen. En de 2 koplopers, we weten wie er 1 is 

geworden en wie 2, Henk en crew > gefeliciteerd me de 3e overwinning. Terwijl de Hollandia en Stormvogel bezig 

waren met de Vriendschapston begonnen de 2 leiders aan de terugweg. Om half 9 zat er beweging in en zij aan zij 

ging het richting Zachte Bed en het oosten. Rond 22.00 uur splitste de wegen en maakte de Voorwaarts een klap 

richting de afsluitdijk om te proberen met de laatste vloed door dieper water wat te winnen. Op de Boreas viel om 

kwart voor 11 de AIS uit dus was het lang onduidelijk hoe het daar zat met de vooruitgang. Uiteindelijk was de 

Voorwaarts om middernacht bij Kornwerderzand en bleek dat ze daar door moesten kruisen terwijl het inmiddels 

weer afgaand was. Heel even verscheen de Boreas weer in beeld en die was toen al te zien vanaf de SASbrug in 

Harlingen. Over het Molenrak was de goeie keuze geweest en de Boreas finishte om 00.40. De Voorwaarts om 10 

voor 2. Maar het was heel lang heel spannend. 

Tsja, wat gebeurde er verder in het westen. De Willem Jacob was op de terugweg en uiteindelijk meldde ze zich bij 

de Brandaris in het Oosterom om 22.30. Een dik half uur later waren ze in West maar het er uit komen duurde even, 

met anker en jagen (vermoedt ik). Om kwart voor 2 vannacht waren ze west weer uit en konden ze naar Vlie waar 

het rondje zo tegen 04 uur voltooid was (met afgaand water ging het ze veel sneller af dan de meeste anderen ) Met 

een ankerstop in het Inschot konden ze vanochtend verder het zachte bed op waar ze om 10 uur de Balder 

tegenkwamen op de Binnen Bresem. Nu om 12 uur hebben ze de Vriendschapston gehad en kunnen ze op Harlingen 

aan, het is bijna hoog daar maar dek ans dat ze de binnen Breem halen envanmiddag terug zijn is vrij groot. 

En dan het oosten, De Najade is om 11 ’s nachts gisteren vertrokken bij Schier, 01.00 kwamen ze de Welvaart tegen 

in de Holwerder Balg, om 03.00 zuid van Nes, van 03.30 tot 08.00 een tijstop onder West-Ameland, 09.00 op de 

blauwe Balg, 09.45 met 9 knopen naar het wantij Oosterom, 11 uur Noord Meep en nu op de hoek West Meep, 

Vliestroom. Wel of Niet de Cocksdorp ??? De Alida is in de achtervolging met nog een tussenstop op Ameland. 

Terwijl de Najade vertrok van Schier kwamen zij van het Lutjes Wad maar vannacht om 2 uur zjn ze vastgelopen oost 

van het Amelander wantij. Kort na 9 uur ging het verder naar Nes waar ze een uurtje gelden het amelander ountje 

gescoord hebben, Ze zitten nu in de Kromme Balg en ook hier de vraag of ze wel of niet nog doorgaan naar de 

Cocksdorp. Op de Welvaart is de drang om oostwaarts te varen nog steeds groot. Met de nodige tijstops (en 

waarschijnlijk culinaire hoogstandjes) zijn ze vannacht over het Amelander wantij gekomen. Vanochtend werd het 



Wierumer Wad overwonnen en nu zitten ze met de laatste vloed in de Zoutkamperlaag. Na enige tijen vast te 

hebben gelegen op Schier is de Pallieter losgetrokken en komen ze nu op huis aan.  

Donderdagmiddag Tussendoortje 1.1 

Iedereen rust, nou ja niet iedereen. De Balder is nog steeds aan het terugkruisen over het Molenrak naar Harlingen 

en de Pallieter is onder Ameland door 

 

Donderdag Tussendoortje 2.1 

17.46 Finish van de Balder. Via de Webcams konden we prachtige de binnenkomst van de Balder volgen, net 2 

minuten voordat de Noord Nederland over de finishlijn kwam       (weet niet of die t gas er even af heeft gehaald 

maar indien ja, dan hartstikke bedankt). De Pallieter is nu bij de Blauwe Balg en het resterende veld wacht nog 

steeds op water. Bij Oudeschild komt het water alweer maar hier in Harlingen is het nog afgaand en er gaat nog wel 

wat weg ook dus voordat de Willem Jacob hier is en eventueel ook de Najade is het echt wel middernacht geweest, 

op zijn vroegst denk ik zo tegen 2 uur vannacht. Voor de Najade geldt ook nog eens dat ze eerst naar de 

Vriendschapston toe moeten en dan weer kruisend terug. Er komt maar weinig water in die hoek van het Wad dus 

het kan best zijn dat dat morgenmiddagavond word. Wel gaat de wind van oost naar zuid oost en zelfs nog iets 

verder naar het zuiden en dat maakt het laatste stuk van de weg terug eenvoudiger maar voor het eerste stuk is dat 

gewoon nog tegenwind. 

kwart voor 9, De Pallieter is al een tijdje in beweging in t Oosterom en de Najade is net opgestart naar de 

Vriendschapston. 

 
Najade Gasboeiengat 



 

 

PS. 1 update vannacht of morgenvroeg zit er nog wel in maar vrijdagochtend om 09.00 vertrek ik met de Wending 

naar Franeker om een weekje droog te gaan liggen (dat is namelijk hoognodig). De laatste finishers krijg ik dan 

helaas niet meer mee hier in Harlingen maar dat regelen jullie allemaal wel …. toch 

Het was een hele mooie, rustige Slag met een verdiende winnaar en een respect verdienende prestatie van alle 

deelnemers. 

Zoals altijd dank aan Daan en Dolf voor het organiseren, het lijkt niet alsof het veel werk is, maar er moet toch 

best wel wat geregeld worden. Dank aan de Sponsors, ook voor het regelen van de prijzen. Dank aan Hans van Es 

voor de camera beelden en de reisjes langs de Friese kust en naar Texel. Dank aan alle volgers voor alle likes, 

smileys, en andere facebook uitingen van waardering. En vooral heel veel dank aan de deelnemers van dit jaar, in 

willekeurige alfabetische volgorde van starten > Welvaart, Hollandia, Willem Jacob, Voorwaarts, Boreas, Pallieter, 

Stormvogel, Alida, Balder en de Najade. 

Ahoy en tot volgend jaar. 

PPS Het was dit jaar een beetje muziekloos jaar hier op de Wending, maar toch een paar suggesties: 

Voor de Voorwaarts en de Boreas > Don’t stand(sail) so close to me 

Voor de Stormvogel > Unchained Melody (om even over na te denken) 

Voor de Hollandia > You can go your own way(course) 

Voor de Balder > One step(tide) Beyond 

Voor de Willem Jacob > Don’t you Forget about Me 

Voor de Najade > When i’m sixty four 

Voor de Pallieter > Rescue Me (versie 1965) 

Voor de Alida > On the road(slag) again 

Voor de Welvaart > When will I see you again? 

Meer op het strand geweest dan anders en ik hoop dat de kacheldiesel nog goedkoop is want wat was het fris. 

 
 

NB. Toen ik hier voor de lol mee begon schreef ik vaak bij de namen van de geulen ook waar ze lagen maar daar 

ben ik op een gegeven moment maar mee opgehouden, teveel  typewerk en omdat 80% van de lezers wel weet 

wat waar is en soms vaak beter dan ik      . Maar voor volgend jaar gaan we eens kijken of we op een mooie 

creatieve manier de overzichtskaarten bij Hans van Es op de site kunnen krijgen met de geulnamen (de belangrijke 

dus) er in, misschien zelfs wel een beetje interactief 

 


