
WVS Kustzeilers 
Weer naar ‘t Wad …
19 t/m 29 mei 2023



Het plan… 

In juni 2019 hebben we Zeeland verkend waarbij we op bepaalde dagen een 

‘rendez-vous’ in een haven hebben afgesproken. Tussendoor was ieder schip 

vrij om te gaan waar bemanning en wind haar heen voer.

In 2021 hebben we, ondanks de Corona maatregelen, hetzelfde gedaan langs 

de Friese (west-)kust en de Waddenzee.

In 2022 zijn we (aansluitend aan het diner in Katwoude en na een paar 

woest-verwaaide dagen) toch nog een paar dagen het Wad op geweest.

Van 19 t/m 29 mei 2023 plannen we weer een aantal ‘rendez-vous’-s,  startend op 

de Marker Wadden, via de Friese kust naar het Wad (en terug).



Proloog
• Elke schipper regelt zelf haar/zijn bemanning en is te allen tijde verantwoordelijk 

voor de veiligheid van het eigen schip en haar bemanning. De WVS is hier niet 
verantwoordelijk voor en kan nimmer aansprakelijk worden gesteld.

• In verband met de verwachte drukte op de eilanden tijdens het weekend na 
Hemelvaartsdag en het Pinksterweekend, worden de eilanden tijdens de 
weekeinden zoveel mogelijk gemeden.

• Het staat een ieder natuurlijk vrij om één, meerdere of alle rendez-vous 
havenplaatsen aan te doen. We houden een palaver voor elk vertrek en wijzigen 
de route als (weers)omstandigheden dat vereisen. 

• Vind je het spannend op het IJsselmeer, zee of op het wad? We helpen je graag, 
geven je uitgebreid advies over getijden, stroom, golven, het weer en eventuele 
alternatieve routes. We blijven zo nodig in je buurt.

• We zijn altijd bereikbaar op marifoonkanaal 77, per telefoon of ‘de app’ 
(Wadvaartin23)



Rendez-vous havens (1/2)
Marker Wadden – vrijdag 19 mei

Stavoren – zaterdag 20 mei

Harlingen - zondag 21 mei

Vertrek vanaf Kornwerderzand 0 tot 5 uur na LW Kornwerderzand

Op 21 mei is LW 05:49 dus vertrek tussen 05:49 - 10:49

West-Terschelling – maandag 22 mei

Vertrek vanaf Harlingen 2 uur na HW Harlingen

Op 22 mei HW 12:19 dus vertrek 14:19

Genoemde tijden zijn indicatief



Rendez-vous havens (2/2)

Vlieland – woensdag 24 mei

Vertrek vanaf West-Terschelling (op 24 mei HW 12:56)

Via Schuitengat: 1 uur voor HW West-Terschelling, vertrek 11:56

Oudeschild – vrijdag 26 mei

Vertrek vanaf Vlieland (op 26 mei: LW 07:24, HW 13:44)

Via Harlingen (Boontjes): 2 uur na LW Vlieland, vertrek 09:24

Via Scheurrak / Omdraai: 2 uur voor HW Vlieland, vertrek 11:44

Via Noordzee (via Molengat): 1 uur voor HW Vlieland, vertrek 12:44

IJsselmeer – zaterdag 27 mei
Vertrek vanaf Oudeschild (op 27 mei: LW 07:07)

Via Gat van de Stier: 0,5 uur voor LW Oudeschild, vertrek 06:37 
Genoemde tijden zijn indicatief



Bijzonderheden Marker Wadden

• De coördinaten van de havenmonding van Marker Wadden: 
B: 52.578103, L: 5.367917

• In de haven zijn 26 boxen en één stapelsteiger. Het is niet mogelijk om 
vooraf te reserveren. Een havenmeester wijst je een plaats.

• De diepgang van de haven is 2.90 meter.

• Faciliteiten? Wind, water, wadvogels … Geen water, walstroom, 
aftappunt vuilwater, afvalcontainer of brandstof. Wel enkele 
douches/wc’s en overdag een eilandpaviljoen met geweldig terras! 

• Naast liggeld betaal je ook om het natuurgebied te onderhouden. Zie 
ook: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/marker-wadden/met-eigen-boot-naar-

marker-wadden

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/marker-wadden/met-eigen-boot-naar-marker-wadden


Afstanden tabel (indicatief)

van naar Afstand in NM

Marker Wadden Stavoren 20*

Stavoren Harlingen 20

Harlingen West-Terschelling 18

West-Terschelling Vlieland 6

Vlieland Oudeschild 34

Oudeschild Den Oever 12

* Via Enkhuizen Naviduct (via Lelystad ca. 30 NM)



Dus … schippers gezocht!

Heb je een eigen (zeil-)schip en wil je (delen) meevaren? Of heb je vragen?

Meld je dan bij:

 Marjo Broertjes (06-44462538 / marjo.broertjes@gmail.com), 

 Hette Hoekema (06-12356645 / hette.hoekema@easa.europa.eu). 

 Bert de Laat (06-51385119 / bertdelaat@gmail.com) of

Ter voorbereiding en inspiratie organiseren we een palaver op vrijdag, 
24 maart om 19:30 in het Kombuis, Uiterweg 263, 1431 AH Aalsmeer

mailto:marjo.broertjes@gmail.com
mailto:hette.hoekema@easa.europa.eu
mailto:bertdelaat@gmail.com


Nuttige informatie:
Erecode voor Wadliefhebbers:
https://wadvaarders.nl/bestanden/folder-erecode.pdf
Vereniging Wadvaarders:
https://wadvaarders.nl/home
Waddenhavens (beschikbaarheid):
https://www.waddenhavens.nl/
Vertrektijden jachthavens (voor de luie lieden):
http://www.watersportalmanak.nl/artikel/vertrektijden-jachthavens
Varen doe je samen:
https://www.varendoejesamen.nl/storage/app/media/knooppunten/knooppuntenboekje_05a_Waddenzee.
pdf
Wadvaarders dieptestaat:
https://www.nautin.nl/wb/pages/getij/dieptestaat-wadden.php

Let op: Als je de excel file gebruikt, vul dan de diepgang van je schip in decimeters (dm) in.

Handboek Waddenzee (Marianne van der Linden/Scheepswijs.nl)
http://www.scheepswijs.nl/publicaties/handboek-varen-op-de-waddenzee.html

Noot: Marianne richt zich vnl. op varen met een platbodem.

https://wadvaarders.nl/bestanden/folder-erecode.pdf
https://wadvaarders.nl/home
https://www.waddenhavens.nl/
http://www.watersportalmanak.nl/artikel/vertrektijden-jachthavens
https://www.varendoejesamen.nl/storage/app/media/knooppunten/knooppuntenboekje_05a_Waddenzee.pdf
https://www.nautin.nl/wb/pages/getij/dieptestaat-wadden.php
http://www.scheepswijs.nl/publicaties/handboek-varen-op-de-waddenzee.html


Nuttige informatie (vervolg):
Getijden tabellen:
www.getij.rws.nl
BPR in PDF:
https://varendoejesamen.nl/storage/app/media/downloads/regeling-binnenvaartpolitiereglement-bpr-
wetten-varendoejesamen.pdf
Waterkaart Live app:
www.waterkaart.nl
Wadkanovaren (Stroomtabellen incl. animaties)
https://wadkanovaren.nl/

http://www.getij.rws.nl/
https://varendoejesamen.nl/storage/app/media/downloads/regeling-binnenvaartpolitiereglement-bpr-wetten-varendoejesamen.pdf
http://www.waterkaart.nl/
https://wadkanovaren.nl/


Marifoonkanalen

Den Oever Stevinsluizen 20 Harlingen Havendienst 11

Kornwerderzand Lorentzsluizen 18 Texel Gemeentehaven 
Oudeschild

12

Waddenzee Centrale 
Meldpost

04 Texel / Oudeschild Jachthaven 31

Waddenzee Verkeerscentrale 
Brandaris

02 Terschelling Jachthaven 31

Den Helder Verkeerscentrale 62 Terschelling Havendienst 12

Kustwacht 
centrum

Den Helder 
Rescue

16 Vlieland Havenmeester 12

IJsselmeer Centrale 
Meldpost

01 Zie ook: https://www.virtualware.nl/wp-
content/uploads/Marifoon-Kanaalindeling-
Kustgebied-Waddengebied-en-
IJsselmeergebied.pdf

IJmuiden Port Control 61

https://www.virtualware.nl/wp-content/uploads/Marifoon-Kanaalindeling-Kustgebied-Waddengebied-en-IJsselmeergebied.pdf

