
 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘WAD(T) EEN EILANDEN’ een CULINAIR ZEILAVONTUUR op de  WADDEN 

Verslag met nautische notities 
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AHOI Skipper!  een warm welkom op de REA-KLIF 
za 24-08-2019 

“Tijd is relatief”: met deze gedachte troostten 20 popelende mergussers zich op de 

Steenbruggeparking die zaterdagochtend 24 augustus: na Pauls maandenlange voorbereiding, 

waren we bijna allemaal net “zen” genoeg om nog eventjes op “het busje komt zo” te wachten 

voor we koers zetten naar de Friese havenstad Harlingen, een prima uitvalsbasis van ons 

vaarkamp op de Wadden.  

Rond 12.15 uur kregen we het hotelschip en tweemaster de Rea-Klif in zicht, de platbodem 

die een week lang ons drijvend nest zou worden. We werden er verwelkomd door de 

sympathieke schipper Jurgen, de baardige bootsman Ben en het kwispelende kooikerhondje 

Bonni dat met ons mee zou varen, overal opduikend en altijd speurend naar wat lekkers en 

gelijk had ie! Dat we culinair zó verwend zouden worden door Carolien (de kok of  zeg maar 

“chef” en zus van Jurgen) wisten we immers toen nog niet! En we hadden al zoveel kilo’s te 

sleuren: de bagage paste maar net in de kajuiten mooi opgedeeld met aan bakboord de 

mannenkant en aan stuurboord de vrouwenkant van het ruim.   

 

De 20 Mergussers met bemanning (DC) 

Op het menu stond dus een hele week genieten op de Waddenzee en –eilanden, een groots 

zeilavontuur, met als hoofdingrediënt de Rea-Klif, de Friese klipper  uit 1894, genoemd naar 

een rode klif (rea is rood in het Fries) die na jarenlange dienst als vrachtschip op de Rijn, in 

1988 werd omgebouwd tot charterboot. Als platbodem, en dus zonder kiel maar met aan 

bakboord en stuurboord een zijzwaard, is die  uiterst geschikt om de niet altijd even diepe 

Waddenzee te bevaren.  
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In een stralende zon, heetten visdiefjes, zilvermeeuw, kokmeeuw, grote mantelmeeuw en 

aalscholvers ons ook welkom. Vooraleer we, na een lekkere lunch, even na 3 uur in de 

namiddag de trossen losgooiden, konden we nog net de festiviteiten meepikken voor “de 

Witte Swaen”. Onder tromgeroffel werden 2 masten geplaatst op een replica van het 16de 

eeuwse schip van Willem Barentsz, waarmee de Harlingers de reis van de illustere 

ontdekkingsreiziger via Noorwegen en Spitsbergen naar China opnieuw willen afleggen. 

Dan waren onze plannen die dag veel minder ambitieus: na een snelcursus knopen (889, 

mastworp en de paalsteek voor de gevorderden…) en zeilen (kluiver, fok, groot zeil, bezaan) 

kozen we het ruime sop richting Vlieland, het eerste Waddeneiland waar we zouden 

aanmeren. Bij het uitvaren van het zeegat wuifden een atalanta, een zeehondje, een juveniele 

aalscholver en een kunstige potvis, een eerbetoon aan de Harlingse ijslandvaarders, ons nog 

uit. Algauw konden we de motor uitzetten, de zeilen hijsen en ging het vlinderend op doel af. 

De kijkers kwamen bovendeks en een blauwe kiekendief tekende zich af boven het 

broedvogeleiland Griend. De regenwulpen piepten en de zeehondjes op Richel kwamen in 

zicht, waaronder ook grote grijze zeehonden gespot door Ria. Het was genieten geblazen van 

wind zon en water tot een nieuw zeilmanoeuvre: gijpen (en de was van Ivan gijpte mee) om 

dan westwaarts af te draaien naar Vlieland, dat de volgende dag onze pleisterplaats zou 

worden. Een grote stern en een familie eidereend lieten zich nog bewonderen en we legden 

aan in het drukke haventje Oost-Vlieland.  

 

 

 

 

 

Na een bescheiden 

verkenning     van het 

vasteland verwende 

Carolien ons met 

“cannelloni  puttanesca” 

en duurde het niet lang 

voor we onze kajuiten 

opzochten. 

 

      Binnenvaren van de jachthaven van Oost-Vlieland (PM) 

Uit het nautisch verslag van Jan die dag: 

De wind kwam uit de goede richting en al snel konden de zeilen gehesen worden. Jurgen, de 

kapitein nodigde ons uit om actief mee te zeilen en velen voelden zich geroepen om de vallen 

en schoten te bedienen. Het was groepswerk en een prettige manier om vertrouwd te raken 

met het zeilschip. Op zeil ging het nu zalig verder langs Griend, een onbewoond vogeleiland 

waar tijdens het broedseizoen zelfs twee vogelwachters continu verblijven om de vogels te 

beschermen tegen verstoring. 
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Wat verder passeerden we de Zandplaat Richel waar delen gereserveerd zijn als broed- en 

rustplaats voor de vogels en zeehonden. Mooi ! Zo kwamen we in Vlieland en voeren door de 

smalle ingang de haven binnen. Het was erg druk en toen we de Rea-Klif tegen vier andere 

boten aanlegden moesten we van de ene rij boten naar de andere overstappen om aan wal te 

geraken. 

 

 

KIJK DAAR: “ EEN LEPEPEPELAPAAR” 
zo 25-08-2019 

Ook de zondag waren we goed ecologisch bezig –Greta kan trots op ons zijn- en ging het met 

de (gewone) fiets voor een “rondje Vlieland” naar de Kroon’s polders. Langs de kant van 

de weg zat vlakbij op ooghoogte een versufte buizerd er wat “verarmoed” bij. Hij liet zich 

gewillig fotograferen, wat ons toch wel wat verontrustte. Dan hadden de andere vogels minder 

last van de warmte: vele wulpen, graspiepers, tapuiten, tureluurs, kneus, rosse grutto’s , 

groenpootruiters, lepelaars, scholeksters, zwarte kraaien, zwarte ruiters, en ook de nijlgans 

konden we noteren voor de vogellijst. Een bruine kiekendief en een torenvalk kwamen in het 

vizier.  Van de vlinders lieten de “usual suspects” zich ontdekken: verschillende witjes, 

atalanta, icarusblauwtje, gamma uil, distelvlinder, bruin blauwtje, heivlinder en  een 

hooibeestje fladderden boven de zand- en heidevegetatie met typische planten als ossetong, 

echt walstro, zandzegge en zandblauwtje. Onderweg bood een kijkhut zowel buiten 

(brandganzen en bergeenden, zilver en grote mantelmeeuw) als binnen spektakel met een 

vrouwtje en mannetje boerenzwaluw die afwisselend de jongen op het nest kwamen voederen. 

 

Lepelaars op de Kroon’s Polder (ML) 
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Voorbij het Posthuys kozen we het wandelpad naar de “Vogelkieker” de vogelkijkhut van 

de Kroon’s Polders en met een broodje caprese en vitello tonato achter de kiezen kwamen 

zeer veel verschillende soorten in beeld: waterhoen, slobeend, oeverloper, witte kwikstaart, 

kemphaan, steenloper, kievit, kluut, bontbekplevier, groenpootruiter, berggans, wintertaling, 

meerkoet, .. De show werd gestolen door 4 zilverplevieren overvliegend in zomerkleed en wel 

100 lepelaars: van één exemplaar konden we een pootring aflezen.  

Na een verfrissing in het Posthuys, stuurden we onze fietsen richting duinen en de Noordzee. 

De voorhoede kon onder het door Dirk geïmproviseerde koerscommentaar de demarrages van 

Micheline, Patsy en Karina volgen, al getuigde het schijnmanoeuvre van Micheline “Kijk wat 

vliegt er daar?”, toch wel van haar hoog competitiebeestgehalte, tot wanneer bleek dat Karina 

effectief de wespendief zag vliegen! Na de hergroepering van de troepen bleek ook nog 

paapje gespot en vloog een blauwe kiekendief over het imposante en oneindig deinende 

duinenlandschap. 

Na de fietstocht, kozen enkelen nog verkoeling in de Noordzee om er te zwemmen met 

kompaskwallen en zeemeeuwen en was er een close encounter in het water met een 

zeehondje. Op de terugweg fladderden nog een kolibrievlinder, bont en oranje zandoogje rond 

in de avondzon.  Na een heerlijke fietsdag en een al even heerlijke maaltijd (zalm met salie), 

waren we nog bij Patsy’s les over pokken en kwallen en bracht ze nog een verhaaltje voor het 

slapengaan over de puur wetenschappelijke vraag waarom nonnetjes altijd samen klaarkomen 

(het antwoord is hier gecensureerd, wegens niet geschikt voor gevoelige lezertjes).  

Zo vielen we in slaap voordat we ‘lepepepelapaar” konden zeggen, met op de achtergrond het 

gezang van het koor van onze buurboot. We droomden van onze “bonnie over the ocean”, dan 

was het kwispelstaartende exemplaar toch heel wat dichterbij.  

 

TUIG VAN DE RICHEL 
ma 26-08-2019 

Vertrokken om 11h00 uit Oost-Vlieland. Geen geluk met de wind, die zat tegen, dus op motor 

vandaag. De eerste vogelstop was aan de zuidoostkant van Richel in een ondiepe vaargeul 

(Fransche Gaatje), heel dicht bij de zandplaten. Na een dik uur vogelspotten het anker 

losgegooid voor een tocht van 28 mijl (33 km) naar Ameland. We gingen door diepere geulen 

met poëtische namen als Noord Meep, Noorder Balgen en Molengat en over ondiepten met 

mooie namen als Oosterom en Blauwe Balg. Even aan de grond vastgelopen in de Oosterom 

maar snel weer losgekomen. We voeren langs de hoge zandbank van de Blauwe Balg met heel 

veel zeehonden en vogels. Om 19h00 bereikten we de haven van Nes op Ameland. 

’s Morgens verlieten we Vlieland met een strak plan: ons laten vastlopen op het wad en eens 

testen of de maag de combinatie van het ter plaatse op zee zwalpen en de heerlijke 

tussendoortjes (zoals wortelcake en aarbeiensmoothie) zou doorstaan, dat mocht toch geen 

probleem zijn? We zetten koers richting Richel en onderweg zagen we de prachtige 

platbodems (één en tweemasters) aan ons voorbijglijden. Hele hordes meeuwen volgden 

vissersboten in de hoop een garnaaltje te kunnen meepikken, twee bruinvissen zwommen 

sierlijk voor een klipper: onthaasten op zijn best. 
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In de buurt van het eiland passeerden opnieuw vele aalscholvers de revue en ook een troep 

eidereenden. Maar… wat was dat: de eidereend op kop van de groep heeft een opvallende 

oranje vlek op de kop en een rode snavel. We hielden onze adem in… toch geen… maar jawel 

hoor: yes, een koningseider!  Vele sterns, visdiefjes, scholeksters en kanoeten later, trok een 

kwiek eendje onze aandacht: het spetterde en spatterde in het rond. “Een ijseendje”: riep 

Katrien, klopt, dat had zij goed gezien. De fotoapparaten klikten onophoudelijk, een echte 

topwaarneming. Enkelen kozen terug voor een zwempartij en ook rib- en oorkwallen lieten 

zich meevoeren met de stroming.  Grote sterns, futen, pijlstaarten een grote bruine bende 

wulpen, allemaal deden ze zich te goed aan de zee.  Ook grote en kleine mantelmeeuw 

zilvermeeuw, kokmeeuw en stormmeeuw waren op het appel.  

Over punt 054 waar we vastliepen, namen kapitein Jurgen en ons aller Jan het roer in handen 

en zetten het kompas richting de volgende aanlegplaats. Na de landstreep van Terschelling 

die we aan bakboord lieten liggen, kwam Ameland in zicht en al vlug verscheen 

Robbenplaat in het vizier van de telescopen: grijze en gewone zeehonden met kroost 

staartwiebelend en zonnend op de zandplaat: een ware lust voor het oog. Ook een juveniel 

mannetje grote zaagbek (die we niet mochten verwarren met een wijfjesexemplaar) liet zich 

nog opmerken. 

 
  

Rond 19.00 uur tekenden we present in Nes de haven van Ameland. Honderden scholeksters 

en 2 oeverlopers heten ons zingend op de golfbreker welkom in de milde avondzon. 

Steenlopers vluchtten weg tussen rotsblokken met rosse grutto’s en aalscholvers. En daar dan 

nog een fotogenieke IFO (identified flying object): Danny gooide zich plat op de buik en 

sloop in ware commandostijl steeds verdekt opgesteld dichterbij, om hét unieke shot te maken 

van…  een dwergstern. 

Terug een erg gepeperde dag, die we afsloten met een nieuwe culinaire topprestatie onder het 

motto “if you can’t stand the heat stay out of the kitchen”: eenThaise groene curry van scampi 

met rijst en boontjes (gedopt door Kristien en haar helpers), verzacht met kokosroom en fijn 

afgekruid met limoenblad deed onze smaakpapillen nazinderen. 
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WIE NIET WEG IS, IS GEZIEN 
di 27-08-2019 

De zon stond alweer hoog aan de hemel toen we met ons al dan niet elektrisch stalen ros 

westwaarts trapten. Gelukkig offerde Toon ook dit keer zich geheel vrijwillig op om onze 

telescopen en rugzakken met de bakfiets mee te nemen. Muiters Magda G. en Karin fietsten 

naar het oostelijke deel van Ameland: over de sluitdijk van Nieuwlandsreid naar de ruigte 

van het Oerd. De anderen kozen dus noordwest naar de Lange Duinen en het Bornrif boven 

het charmante dorpje Hollum. Vele jonge vogels kruisten ons pad:   puttertjes (zonder rood in 

het kleed) tjiftjaf en juveniele zilvermeeuwen en ook  ander klein grut zoals groenling, paapje 

en roodborsttapuit konden we al vlug thuiswijzen dankzij “the vogelvoice” Roland.   

Aan de vogelkijkhut op het Finnegatpad bleef de loden zon ongenadig op onze kruin 

schijnen en kon bij sommigen de diagnose zonneslag gesteld worden, want: er stonden daar 

toch zeker twee blauwe reigers precies achter elkaar, niet? Of waren het er geen drie, die 

reigertjeduik aan het spelen waren? Dan was er over de andere soorten minder discussie: 

dodaars, kuifeend, wilde eend, krakeend, grauwe gans, witte kwikstaart en natuurlijk ook de 

onvermijdelijke lepelaars. En daar, wat was dat, geheel opgetrokken in camouflagekleuren 

met een burka-achtige uitrusting en gewapend met een bazooka-fotoapparaat en stijlvolle 

sunglasses? Oef, “terrorist” Danny, was gelukkig één van ons. 

De vogels leidden ons terug naar het wad. Een waar vogelfestival van boeren- en huiszwaluw, 

graspieper, zwermen van scholeksters, kieviten en kanoeten, een wolk spreeuwen, een 

regenwulp en een formatie overvliegende lepelaars, deden de fototoestellen zoemen. De 

doorzetters (zeg maar de Duracell-konijnen van de groep en Magda C die het zonder batterij 

aankon) werden nog beloond met honderden goudplevieren in het fluwelen avondlicht: dat 

leverde mooie plaatjes op. 

En nog was de koek (beter nog: de overheerlijke desserts van Carolien: kaastaart, charlotte 

van aardbeientaart, soesjes met chocoladesaus…) niet op want we zouden op het wad 

overnachten. Niet zonder stressmomentje verlieten we de haven (een attente passant maakte 

net op het laatste moment een over het hoofd geziene landvast los van de kaai), maar al vlug 

werden alle zeilen bijgezet. Bij het optrekken van de fok en het groot zeil, onder het alziend 

oog van zeebonk Johan en de immer parate fervente zeilster Magda, terwijl Geert en Toon 

zich konden uitleven in het betere klootjeswerk1, gooiden Dirk en Paul al hun kracht en 

gewicht in de schaal en kwamen zij onzacht in aanraking met het dek: “maten, makkers en 

Magda”, het kon zo in een reclamefilmpje.   

Toen we richting Robbenplaat cruiseden zagen we vanaf het wad een demonstratie van de 

tewaterlating van de paardenreddingsboot “Abraham Fock” op het strand aan de 

Ballumerbocht. Tot 1988 werd de reddingsboot, door acht paarden getrokken, ingezet voor 

het uitvoeren van reddingen op zee. Eerder in augustus werd de jammerlijke verdrinking van 

8 paarden van de reddingsboot in 1979 herdacht: de lancering liep toen helemaal mis. Het 

Duitse jacht Windspiel raakte in nood en de paardenreddingsboot ging uit. De acht paarden 

liepen in een diepe strandval die niet te zien noch te peilen was en verdronken voor de ogen 

van de voerlieden.  

                                                           
1 Vooraleer de fantasie van niet-ingewijden op hol slaat: hier zijn de klootjes houten kralen die gerist zitten aan 
een touw rond de mast die het optrekken van het zeil als het ware op rolletjes laten lopen 
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Ondergaande zon in de Oosterom (JB) 

De wind dreef ons verder en het was terug genieten op het dek. De geur van risotto a la funghi 

deed ons het water in de mond lopen en we konden nog natuurhoogtepunten uitwisselen met 

Karin en Magda G die op het heidegebied van de kooiweide eerder die dag het geluk hadden 

naast kleine vuurvlinder ook een kleine parelmoervlinder te spotten. We zagen de zon zakken 

en oeverloos gefilosofeer over de strandplevier, verzonk in het niets bij de paarsrode 

weidsheid van de tanende zon en de onmetelijkheid van de zee. Onze blik gericht op de 

zwemmende zeehonden in perfecte harmonie met de grootse stilte, zij schenen het wel te 

begrijpen…  

 

De nautische notities van Jan brengen ons terug bij de les: 

Na de fietstocht op Ameland verlieten we bij valavond de haven. Het afvaren was niet zo 

gemakkelijk omdat we aan lagerwal lagen en de wind de Rea-Klif voortdurend tegen de 

steiger terugduwde. Na enkele pogingen lukte het wel en vertrokken we voor een kortere tocht 

naar de ankerplaats waar we wilden overnachten. De wind kwam uit de goede richting, eerst 

matig later zwak maar voldoende om te zeilen. We gingen terug over de ondiepte van de 

Blauwe Balg, heel traag om in het avondlicht de zeehonden en de massa’s watervogels te 

observeren. Om te overnachten koos schipper Jurgen een bocht van de Oosterom. Traag 

manoeuvreerde hij de Rea-Klif met de boeg op de steilere kant van de geul tot de boot vastliep 

en het anker kon gegooid worden. Het was 21h00 en midtij. Lang genoten van de 

ondergaande zon, vele foto’s, en dan gaan slapen 

MAYDAY-MAYDAY …---… blub blub blub 
woe 28-08-2019 



9 
 

‘s Morgens was iedereen vroeg uit de veren, de één al wat beter uitgeslapen dan de ander. Na 

het zoveelste lekkere ontbijt van Carolien lichtten we reeds om 07h00 het anker voor een tocht 

van 18 mijl naar Terschelling. Veel later vertrekken kon niet want onderweg passeerden we 

het wantij onder Terschelling en daar moesten we rond het hoogwater van 08h06 overheen. 

Toch wat bewolkt ‘s ochtends en de zonsopkomst niet echt kunnen smaken. De wind zat tegen 

en viel helemaal weg toen we de smalle maar drukke Slenk invoeren, er zat niets anders op 

dan de motor te starten. Rond de middag kwamen we aan in de haven van West-Terschelling 

en kregen een mooie ligplaats toegewezen door de havenmeester. 

Terug in de bewoonde wereld, kregen we een verontruste vraag binnen van het 

nieuwshongerige thuisfront: of we verzonken waren of zo? We konden nog net “blub blub 

blub” terugseinen want de lekkere pompoen-gembersoep en taart van rode biet moesten eerst 

verorberd worden.  

In het haventje van West-Terschelling zwom een mannetje eider en verderop lagen kleurrijke 

kardinaalboeien op het droge. 

Daarna was het wandelen geblazen voor een verkenning van  Terschelling naar het Kaaps 

Duin. Omhoog naar de top van het Seinpaalduin stapten we met een mooi zicht op West-

Terschelling vergezeld van distelvlinders, zandoogjes, witjes. Een boompieper kwam voor de 

lens en een argusvlinder liet zich wat later heel wat moeilijker vangen in een foto. Dan terug 

afdalen voor een concert van pimpel- en koolmees, tjiftjaf en fitis aan de rand van het bos. 

Een groene specht lachte, de grote bonte liet zijn chip horen, de boomkruiper deed zijn naam 

eer aan, maar toch…we voelden het aan onze vlerken: er hing iets in de lucht, dus bleven we 

lang genoeg rondhangen tot: ja daar in het gebladerte een prachtexemplaar grauwe  

 

vliegenvanger vergezeld   van… een bonte vliegenvanger, die op en neer wipten in dezelfde 

boom.  Een rugstreeppad kroop en een grote groene sabelsprinkhaan en kustsprinkhaan 

sprongen op de weg. Met de loep zagen we geen schimmel maar de larve van de bladwesp. 

We prentten de door Linneus op naam gebrachte eriocampa ovata  voor eeuwig in ons 

geheugen. Het duinmeer Dodemanskisten bracht ons nog vink, witgat en oeverloper voor de 
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lijst. Libellen (onder meer de grote keizerlibel, watersnuffel en lantaarntje) waren ons te snel 

af. Het pad liep verder noordwaarts tot we terug zicht hadden op de strandvlakte 

Noordsvaarder en via de heide  en het Groene Strand ging het weer richting haven. Een 

buizerd op een boomtop hield alles onder controle. Een mooi gebied rijk aan 

plantenvariëteiten. Karina en Ivan herkenden het vleesetende blaasjeskruid, parnassia, 

tormentil, ogentroost, 1000 guldenkruid, kaasjeskruid…Op het strand kwamen we nog zeer 

dicht bij een foeragerende kanoet. Ook onze honger was terug aangescherpt en we lieten de 

Italiaanse stoverij smaken. 

Een ode aan de chef was op zijn plaats, ook omdat zij de volgende morgen moest vertrekken 

en, Louis Neefs achterna, zongen we “Carolientje heeft een bootje” tot haar wangen rood 

aanliepen, maar daar zat haar gezond Hollands kontje wel voor niets tussen maar eerder 

Patsy’s dankwoordje waarbij menig pluimpje werd uitgedeeld met applaus vanop alle banken.  

“Dat heb je perfect gedaan hoor, Muis”, zagen we Jur denken en wij sloegen nog maar eens 

aan het afwassen in de perfect uitgemeten kombuis, benieuwd naar wat er morgen in het 

verschiet lag.  

 

O CAPTAIN MY CAPTAIN 
do 29-08-2019 

Andermaal perfect geregeld door Paul, waren de fietsen ’s morgens paraat voor een mooie 

tocht. Via Oosterend namen we op sleeptouw genomen door Geert de binnenweg naar 

Boschplaat dat de hele oostkant van Terschelling beslaat, om te vogelen aan de binnenkant 

van het mooie duingebied. Een haast eindeloos wandelpad  baadde in een zinderende zon en 

rietgors, winterkoninkje en paapje, alsook argusvlinder, oranje luzernevlinder, icarusblauwtje, 

kleine hageheld en hooibeestje lieten zich opmerken. De vele dode en verzwakte meeuwen, 

zou de vogelwacht ons even later uitleggen, waren verstoten door hun sterkere soortgenoten 

die aan de vloedlijn van de Noordzee eten vonden. Voor een schitterend overzicht van de 

Boschplaat klommen we de stuifdijk omhoog naar een keet waar 2 vrijwillige vogelwachters 

klaarstonden met een vriendelijk woordje uitleg en we onze dorst konden lessen. Een 

mannetje bruine kiekendief toerde net boven het struweel en de zilte begroeiing over het 

imposante duinencomplex.  

Met spijt dat de tijd ontbrak om dit schitterend gebied nog verder te verkennen, daalden we af 

langs de kant van de Noordzee voor een schattenjacht langs het strand: zeeraket en loogkruid 

en  ook vele schelpensoorten konden toegevoegd aan de verzameling: Filipijnse tapijtschelp, 

otterschelp, zaagje, nonnetje, Noordse hartschelp, … langs de waterlijn hoorden we de 

“kierie” van de grote sternen, scholeksters pikten in het zand en een mooi gekleurde rosse 

grutto kwam in beeld. Onze wereldreizigster Mary kreeg fijn getekende kompaskwallen 

gevreesd voor hun venijnige tentakels voor de lens en kon er mooie plaatjes van schieten. 

Een defecte fiets strooide bijna roet in het eten, maar een kordate Paul kon de fietsenboer 

overhalen om een nieuw exemplaar af te komen leveren en na wat wachten en snedige 

onderhandelingen konden we de fietsen later binnenbrengen: dit bracht ons heel wat meer 

vogeltijd op!  
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Genieten van al het moois op de kwelders (KVH) 

 

Terug langs de Waddenzee op de dijk waanden we ons in een natuurdocumentaire:   bijna elke 

10 meter kon gestopt voor prachtige beelden: kanoeten nog op kleur, drieteenstrandloper, 

tureluur, bontbekplevier, bonte strandloper, groenpootruiter, graspieper en ettelijke 

goudplevieren bedienden zich van een rijkelijke maaltijd op het wad. 

We hielden halt voor een opmerkelijk geluid. In beeld waren een juveniele lepelaar die door 

het water struinde. De ouders lepelaar bleven stokstijf stoïcijns staan, onverstoorbaar met 

lepelbek in de pluimen, potdoof voor wat (volgens Geerts app) de bedelroep (of de 

zogenaamde “chick call”) van de kleine bleek te zijn, genoeg gezeurd blijkbaar…  

Ten slotte konden we (ondergetekende vooral) ons hartje ophalen door aan topsnelheid achter 

een elektrisch rijwiel te stayeren in een ware fietsrace naar de Rea-Klif. Met wel 250 

overvliegende scholeksters lieten we dit sublieme vogelgebied achter ons. 

Na Lucy “Patsy” Loes’ dankspeech voor Jurgen weerklonk  “Gie zie mien zeekapiting”, in 

ons beste Oostends door het ganse ruim.  Ook Ben kreeg een pluim en was opgezet met het 

Belgisch bier. Ervaren zeiler Johan schonk onze zeekapitein een uit de jaren ’50 daterende 

kaart met alle toen geldende peildieptes, platen en geulen in detail. Een kaart die hij al die tijd 

had bijgehouden maar die bij Jurgen in zeer goede handen zou zijn. 

Geert stak ook een pluim op de hoed van de grote organisator Paul, wat hem nog fotogenieker 

maakte.  

De vuurtoren Brandaris wierp zijn lichtstraal draaiend over het dorp, de haven en de boot en 

na ijs met slagroom en boerenjongens en een slaapmutsje zochten we onze kajuiten op voor 

de laatste nacht aan boord.                                     
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IN DE BOLLING VAN HET ZEIL…     
vrij 27-08-2019    

 

Onze laatste dag zou een schitterende zeildag 

worden. Paul signaleerde nog 4 aan stuurboord 

overvliegende Jan-van-Genten. Maar weinig 

was opgewassen tegen de charme van het 

zeilen: voor de enen was het een dag onthaasten 

aan een snelheid van bijna 8 knopen, voor de 

anderen net een actieve dag met veel 

spierballengerol.  

 

 

We lezen terug in Jans waddendagboek die ook 

op deze dag telkens voor een tijdje het roer 

mocht overnemen: 

In de grotere Vliestroom blies de wind pal op kop. Dit betekende anderhalf uur opkruisen. 

Voor de Mergusmatrozen een mooie training met 15 keer overstag te gaan.     

 

Boven: met volle zeilen richting            

Harlingen (PM) 

    Figuur 6 Gele lijn toont het traject van 

het opkruisen in de Vliestroom (JM) 

 

    Dit was lastig maar eenmaal het                    

vogeleiland Griend gerond ging het snel 

vooruit in de Blauwe Slenk en in de 

vaargeul langs de Pollendam. Rond 15h00 

meerden we af in de Nieuwe Willemshaven 

van Harlingen recht tegenover de 

walvisfontein. Voor we de bus instapten 

richting Brugge en in slaap vielen konden 

we op de wal nog meegenieten van de 

feestelijke Visserijdagen met fietsorkesten 

en zwartblinkende Friese paarden. 
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Één ding is zeker, die dag hadden we bolle zeilen en waakte de Friese leeuw over ons 

allemaal, zijn devies is onweerstaanbaar:  

 

 

Tekst : rea-klif  

 

 

Dank aan de bemanning van de Rea-klif, aan Paul voor de smetteloze organisatie van deze 

uitmuntende vogel- en zeilreis en aan alle reisgenoten: we hebben werkelijk van deze reis 

genoten! 

Uw verslaggevers: 

Jan (nautisch verslag)  

en 

Kathleen 

Foto’s: Danny C, Paul M, Mary L, Johan B, Katrien VH, Jan M, en Roland VN. 

Soortenlijsten: Paul M  

alle info de charterboot  www.klipperreaklif.nl 

alle info over de Brugse vogelwerkgroep Mergus : www.mergus.be 

aan te raden natuurgids: Hilbers Dirk “Wadden De Natuurgids”, Crossbill Guides, Groningen 2019 

(ISBN 978-94-91648-15-1) 

 

http://www.klipperreaklif.nl/
http://www.mergus.be/
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Namen deel: Danny Claeysier, Dirk Pottier, Geert Dewispelaere, Ivan Leroy, Jan Michels, 

Johan Beyne, Karin Mels, Karina Samyn, Kathleen Coen, Katrien Van Houteghem, Kristien 

De Queecker, Magda Cuvelier, Magda Ghyselen, Mary Leysen, Michelien Dumortier, Patsy 

Senaeve, Paul Maertens, Ria Wyffels, Roland Vannieuwenhuyze en Toon Ryde. 

Kostprijs: heen en terug met de bus van Steenbrugge parking naar Harlingen, een week vol 

pension op de Rea Klif inclusief havengelden, en huur van de (electr) fietsen; 760€ 

 

SOORTENLIJSTEN  Wadden 

Vogels 

1. Rotgans (Branta bernicla) 

2. Canadese gans (Branta canadensis) 

3. Brandgans (Branta leucopsis) 

4. Grauwe gans (Anser anser) 

5. Knobbelzwaan (Cygnus olor) 

6. Bergeend (Tadorna tadorna) 

7. Slobeend (Anas clypeata) 

8. Wilde eend (Anas platyrhynchos) 

9. Krakeend (Mareca strepera) 

10. Wintertaling (Anas crecca) 

11. Pijlstaart (Anas acuta) 

12. Kuifeend (Aythya fuligula) 

13. Eider (Somateria mollissima) 

14. Koningseider (Somateria spectabilis) 

15. Grote zaagbek (Mergus merganser) 

16. Holenduif (Columba oenas) 

17. Stadsduif (Columba livia forma domestica) 

18. Houtduif (Columba palumbus) 

19. Turkse tortel (Streptopelia decaocto) 

20. Waterral (Rallus aquaticus) 

21. Meerkoet (Fulica atra) 

22. Dodaars (Tachybaptus ruficollis) 

23. Fuut (Podiceps cristatus) 

24. Scholekster (Haematopus ostralegus) 

25. Kluut (Recurvirostra avosetta) 

26. Kievit (Vanellus vanellus) 

27. Goudplevier (Pluvialis apricaria) 

28. Bontbekplevier (Charadrius hiaticula) 

29. Regenwulp (Numenius phaeopus) 

30. Wulp (Numenius arquata) 

31. Rosse grutto (Limosa lapponica) 

32. Steenloper (Arenaria interpres) 

33. Kemphaan (Philomachus pugnax) 
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34. Kanoet (Calidris canutus) 

35. Krombekstrandloper (Calidris ferruginea) 

36. Bonte strandloper (Calidris alpina) 

37. Drieteenstrandloper (Calidris alba) 

38. Paarse strandloper (Calidris maritima) 

39. Kleine strandloper (Calidris minuta) 

40. Watersnip (Gallinago gallinago) 

41. Oeverloper (Actitis hypoleucos) 

42. Witgat (Tringa ochropus) 

43. Tureluur (Tringa totanus) 

44. Zwarte ruiter (Tringa erythropus) 

45. Groenpootruiter (Tringa nebularia)  

46. Kokmeeuw (Larus ridibundus) 

47. Grote mantelmeeuw (Larus marinus) 

48. Kleine mantelmeeuw (Larus graellsii) 

49. Zilvermeeuw (Larus argentatus) 

50. Stormmeeuw (Larus canus) 

51. Grote stern (Sterna sandvicensis) 

52. Visdief (Sterna hirundo) 

53. Dwergstern (Sterne albifrons) 

54. Zwarte stern (Chlidonias niger) 

55. Jan van gent (Morus bassanus) 

56. Aalscholver (Phalacrocorax carbo) 

57. Lepelaar (Platalea leucorodia) 

58. Blauwe reiger (Ardea cinerea) 

59. Wespendief (Pernis apivorus) 

60. Sperwer (Accipiter nisus) 

61. Bruine kiekendief (Circus aeruginosus) 

62. Blauwe kiekendief (Circus cyaneus) 

63. Buizerd (Buteo buteo) 

64. Groene specht (Picus viridis) 

65. Grote bonte specht (Dendrocopos major) 

66. Torenvalk (Falco tinnunculus) 

67. Gaai (Garrulus glandarius) 

68. Ekster (Pica pica) 

69. Kauw (Corvus monedula) 

70. Zwarte kraai (Corvus corone) 

71. Koolmees (Parus major) 

72. Kuifmees (Parus cristatus) 

73. Pimpelmees (Parus caeruleus) 

74. Oeverzwaluw (Riparia riparia) 

75. Boerenzwaluw (Hirundo rustica) 

76. Huiszwaluw (Delichon urbica) 

77. Tjif tjaf (Phylloscopus collybita) 

78. Fitis (Phylloscopus trochilus) 

79. Zwarttkop (Sylvia atricapilla) 

80. Grasmus (Sylvia communis) 
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81. Goudhaan (Regulus regulus) 

82. Winterkoning (Troglodytes troglodytes) 

83. Merel (Turdus merula) 

84. Boomkruiper (Certhia brachydactyla) 

85. Spreeuw (Sturnus vulgaris)  

86. Grauwe vliegenvanger (Muscicapa striata) 

87. Roodborst (Erithacus rubecula) 

88. Bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca) 

89. Paapje (Saxicola rubetra) 

90. Roodborsttapuit ( Saxicola rubicola) 

91. Tapuit (Oenanthe oenanthe) 

92. Huismus (Passer domestucus) 

93. Heggenmus (Prunella modularis) 

94. Gele kwikstaart (Motacilla flava) 

95. Witte kwikstaart (Motacilla alba) 

96. Graspieper (Anthus pratensis) 

97. Vink (Fringilla coelebs) 

98. Keep (Fringilla montifringilla) 

99. Groenling (Chloris chloris) 

100. Putter (Cardeulis cardeulis) 

101. Kneu (Cardeulis cannabina) 

102. Rietgors (Emberiza schoeniclus) 

103. Zilverplevier (Pluvialis squatarola) 

104. Ijseend (Clangula hyemalis) 

105. Indische gans (Anser indicus) 

106. Grutto (Limosa limosa) 

 

Vlinders 

1. Argusvlinder  

2. Atalanta  

3. Bont zandoogje  

4. Bruin blauwtje  

5. Bruin zandoogje  

6. Distelvlinder  

7. Groot koolwitje  

8. Heivlinder  

9. Hooibeestje  

10. Icarusblauwtje 

11. Klein koolwitje 

12. Kleine parelmoervlinder 

13. Kleine vos 

14. Kleine vuurvlinder 

15. Oranje luzernevlinder 

16. Oranje zandoogje 

17. Gamma uil 
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18. Klein hagelgeld 

19. Waterleliemot 

Zoogdieren 

1. Bruinvis 

2. Gewone zeehond 

3. Grijze zeehond 

4. Konijn 

5. Bruine rat 

Amfibieën en reptielen 

1. Rugstreeppad 

Libellen 

1. Bruinrode heidelibel 

2. Grote keizerlibel 

3. Watersnuffel 

Insecten 

1. Grote groene sabelsprinkhaan 

2. Bruine sprinkhaan 

3. Kustsprinkhaan 

4. Knopsprietje 

5. Ereo campa ovata (larve van bladwesp) 

Kwallen 

1. Oorkwal 

2. Amerikaanse ribkwal 

3. Kompaskwal 

Schelpen 

1. Amerikaanse zwaardschede 

2. Halfgeknotte strandschelp 

3. Kokkel 

4. Nonnetje 

5. Otterschelp 

6. Strandgaper 

7. Tere platschelp 

8. Venusschelp 

9. Witte dunschaal 

10. Zaagje 

11. Fossiele noorse hartschelp 

12. Fossiele platte oester  

13. Filipijnse tapijtschelp 

14. Tepelhoren 

15. Alikuik 
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16. Japanse oester 

17. Mossel 

Kreeftachtigen 

1. Krab spec 

2. Rugschild zeekat 

Hydroïden en wasdiertjes 

1. Zeedennetje 

2. Zeecypres 

3. Zeeklit (stukjes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


