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Waddentocht 2018 

Gelijk naar inschrijven: inschrijven Waddentocht 

Zo de kop is er af, na een zeer geslaagde openingstocht is uw commissie druk in de weer met 

de Waddentocht die wordt gehouden van  9 mei tot en met 13 mei aanstaande. 

Voor diegenen die het een beetje eng vinden of die voor het eerst naar het Wad gaan zijn er 

buddy’s beschikbaar die u begeleiden en ook bij u in de buurt blijven varen om eventuele 

aanwijzingen te geven. Zij vertellen ’s avonds wat we de volgende dag gaan doen en waarom. 

De Waddentocht voert ons zoals gebruikelijk naar Terschelling. Wij hebben een leuk 

programma in elkaar gezet: 

– Palaver op 9 mei om 09.30 uur 

in de soos (met koffie en iets 

lekkers) daarna vertrek naar 

Makkum. 

– Op 10 mei vertrek om 6.30 

uur naar Terschelling, dit i.v.m. 

het tij (kunnen we lekker vanaf 

Harlingen met de stroom mee 

naar het eiland (gaat sneller als 

tegenstroom). 

– Om 17.00 uur de beruchte en 

fameuze steigerborrel en 

aansluitend de BBQ (€ 13.50 

p.p.) Uw commissie stelt het 

zeer op prijs dat de tenten gezamenlijk voor die tijd worden op gezet. Afbreken doet de WVS 

Flevo Harderwijk op vrijdag. 

– Op vrijdagmorgen gaan we naar het wrakkenmuseum in Formerum en dat doen we met een 

speciale bus die ons ophaalt op de haven en rond het middaguur weer terugbrengt. 

– Voor de kinderen is een museum niet zo interessant dus hebben we wegens groot succes in 

2017 wederom het klimbos geregeld. 

– ‘s Middags kunt u gaan genieten van de Harlingen-Terschelling race die elk jaar wordt 
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gevaren op vrijdag na Hemelvaart. West-Terschelling staat bij wijze van spreken geheel op 

z’n kop, het is dan ook één groot feest. 

– Zaterdag 12 mei vertrekken we weer naar Hindeloopen. Daar aangekomen passeren daar 

vele tientallen oldtimers die deel uitmaken van de 11 stedenroute. 

– Zondag 13 mei is deze tocht helaas bijna voorbij, maar bij aankomst in onze haven is er 

gelegenheid om nog even na te praten. 

Wij hopen op een grote opkomst zodat we een echt groot evenement hebben. Dus zet de 

aarzeling opzij en ga met ons mee en ervaar de gezelligheid van samen varen en nieuwe 

vrienden maken, tenslotte hebben we allen dezelfde hobby en zijn we allemaal ook lid van de 

WVL. 

Dus schrijf u in: inschrijven Waddentocht en ga mee voor de eerste keer of voor de zoveelste 

keer, dat maakt niet uit want ons motto is: HOE MEER DEELNEMERS HOE MEER ONZE 

VERENIGING LEEFT. 

De evenementencommissie Hans, Astrid en Rinus. 

  

Mededelingen 

Jachtclub Scheveningen meldt ons het volgende.                                                                       

In de navolgende perioden zijn de haven van Scheveningen en de Jachtclub Scheveningen 

gesloten voor passanten. 

Periode 1, 15 mei tot en met 21 mei, Pinksteren North Sea Regatta.                                 

Periode 2, 15 juni tot en met 2 juli, Volvo Ocean Race.                                                        

Periode 3, 2 juli tot 23 juli, WK Zeezeilen.                                                                            

Periode 4, 23 juli tot 28 juli beperkte opvang mogelijk. 

Vanaf 28 juli is de jachthaven weer volledig bereikbaar voor passanten. 

 

 

De staande mastroute is gestremd bij Gouda van 3 tot en met 14 mei. De 

doorvaarthoogte bedraagt dan 7 m. 
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Werkzaamheden aan Houtribsluizen  

Namens Rijkswaterstaat informeren wij u over hinder voor de vaarweggebruiker als gevolg 

van werkzaamheden op het Houtribcomplex.                                                                             

In de nacht van maandag 14 mei 2018 op dinsdag 15 mei 2018 werken we aan het 

Houtribcomplex. Tijdens deze werkzaamheden worden herstelwerkzaamheden aan de 

sluisdeuren uitgevoerd.                                                                                                               

Scheepvaart                                                                                                                             

Als gevolg van de werkzaamheden is er hinder voor de scheepvaart vanaf maandag 14 mei 

2018 om 21.00 uur tot dinsdag 15 mei 2018 om 05.00 uur.                                                   

Voor de scheepvaart is gedurende deze periode slechts 1 kolk beschikbaar. Hierdoor kan de 

wachttijd langer zijn dan gebruikelijk.  

Wegverkeer                                                                                                                              

Als gevolg van de werkzaamheden is er geen hinder voor het wegverkeer over de Houtribdijk. 

De uit te voeren werkzaamheden zijn weersafhankelijk. Afhankelijk van het verloop van de 

werkzaamheden, kunnen de werkzaamheden korter of langer duren.                             

SHERPA VoF IJsselmeergebied (een combinatie van Croon Elektrotechniek en advies- en 

ingenieursorganisatie ARCADIS) voert de werkzaamheden uit in opdracht van 

Rijkswaterstaat.                                                                                                                          

 

 

 


