De Marker Wadden 5 september 2020

Hiernaar hebben we lang uitgekeken. Mient organiseerde
de tocht en verder waren Ronald, Siebren en
ondergetekende aanwezig.
We laadden de boten af bij het strand van Lelystad en aangezien
het al aardig begon te waaien stapten we in de luwte van de dijk
in en voeren tegen de wind in richting de laaggelegen gele
zandplaat. Kanaal 1 van Ronalds marifoon voorspelde inmiddels 5
bft en buien. Mooie gelegenheid mijn nieuwe Virgo uit te proberen
met haar korte waterlijn, vlakke bodem en flinke breedte. De
golven bouwden zich op, schuimkoppen en ook nog een flinke
regenbui, de temperatuur was gelukkig hoog genoeg om niet
koud te worden. Na anderhalf uur geconcentreerd tegen de
golven opboksen bereikten we de baai van het Marker Wad en
vervolgens een mooi strandje op te landen. Er stonden drie
houten huisjes waar we lekker in het
zonnetje beschutting vonden om te lunchen. Later zagen we dat
er ook nog een restaurant was met mooi terras aan het water,
om ons heen een ontluikend duinlandschap, schelpenpaadjes,
een uitkijktoren, kwelders. Er is al een bescheiden jachthaventje
en er wordt nog een kleine camping aangelegd. Ideaal voor
kanoërs op doortocht.
We werden hartelijk welkom geheten door de vrijwillig
terreinopzichter van Staatsbosbeheer die ons 4 euro entree
afhandig wist te maken, een schijntje voor dit 80 miljoen euro
kostende experiment dat bedoeld is meer natuur-diversiteit,
trekvogel rustplaats en recreatie bij elkaar te brengen.
Na een korte wandeling op het eiland begon het kanovirus bij ons
weer op te spelen, natuur is mooi maar kanoën in hoge golven is
nog veel leuker. Met nu de hoger wordende aanstormende golven
in de rug is alertheid gepast. onderweg nog een leerzame
reddingsoefening gepraktiseerd en daarna weer op de golven
richting strand Lelystad gegaloppeerd.

Het gevaar was nog niet geweken want bij Lelystad was de lucht
vol met 55 kite surf zeiltjes die aan gevaarlijke scherpe draden
aan kleine plankjes bevestigd bleken. Deze waren bemand door
lieden die nog niet de helft van onze gemiddelde leeftijd hadden
bereikt en met hoge snelheden met elkaar wedijverden. Gelukkig
lukte het ons ertussen door te manoeuvreren en veilig de kust te
bereiken.

