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Deze keer was de windvoorspelling matig vanuit Oost zodat we eens gingen kijken in de richting van de Oosterschelde. Zo had ik wind tegen om te vertrekken en 
in de rug bij terugkomst. De voorspelling was verder mooi weer de ganse dag en nog geen vorst. Prima voor een wintertochtje.

veerse meer windfinder 11 jan 2013

De watertemperatuur is een 4° C dus droogpak. 
http://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geos ... emperatuur
Ook de ski handschoenen zijn erbij, met hun wolletje langs de binnenzijde en anti slip aan de handpalmen voldoen ze goed zolang ze binnenin niet nat worden.

 Ik heb er dan ook nog bij in reserve, met te koude handen peddelen lijkt mij te vermijden. De vlotters zijn er ook bij daar ik alleen vaar, uitgeklapt op de foto

 daar ik nog aan het inladen ben.

http://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/rwsnl/awd.php?mode=html&projecttype=watertemperatuur


start in de De Piet.

Ik heb ook voor de eerste keer een waterdicht fototoestel bij dat het fotograferen wat moet vergemakkelijken. Ik heb er wat achter moeten zoeken maar het is 
uiteindelijk een Rollei sportsline 60 geworden. Waterdicht tot 3m wat voldoende moet zijn voor mij. In testen is hij, op fotografie gebied, de slechtste van de 
geteste toestellen maar de "betere" kostte al direct het dubbele. Voor 49 € dacht ik wel goed gesteld te zijn. Ik had er echter niet op gerekend dat na wat testen 
thuis, ook met filmen, de batterijen na enkel foto's het zouden begeven, enkel het begin van de tocht staat er nog op. Reserve batterijen (2 st AAA) zijn dus 
voorzien voor de volgende tocht. Ik moet wel nog iets voorzien dat hij blijft drijven voor het geval.



De lichte bries gaf soms toch wat beweging op het water.



De eerste halte was op een zandstrandje aan de Meerkoet (9) waar de boterhammetjes aangesproken werden. Een vriendelijke dame die daar voorbij wandelde 

met haar hondje wist mij te vertellen dat het Veerse meer sinds twee jaar terug zout werd gemaakt door te spuien bij hoog water vanuit de Schelde. Ze wist ook

 te vertellen dat vanaf dit strandje ook dikwijls gestart werd door kajakkers. Er blijkt een redelijk ruime parking te zijn die we zeker eens gaan bekijken voor 

een volgend tochtje. Ook gaf ze een aanbeveling voor het eetcafé "het kraaiennest" wat verder voorbij de jachthavens. Ik ben daar dan ook eens een kijkje 

gaan nemen. 



Locatie strand De Meerkoet.

De volgende halte was een zandstrandje aan de Geersdijk (17 en 18).

http://www.navis.be/forum3/download/file.php?id=5481&mode=view


Strandje Geersdijk

Van daar te terugtocht aangevat. Gelukkig had ik ook een zonnebril bij want de zon stond nu laag aan de horizon en 

op vlak water gaf dat een grote verblindende lichtkegel.

http://www.navis.be/forum3/download/file.php?id=5482&mode=view
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Een prachtig wintertochtje met weer enkele mooie ervaringen. 

_________________
Paul
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