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De weervoorspelling op windfinder leken gunstig voor een eerste verkenning met de kajak. In vroegere tijden heb ik op het Veerse meer wel wat 
meegevaren met een zeilboot en ik heb daar goede herinneringen aan. Maar een kajak is nu eenmaal wel iets anders.
De watertemperatuur maakt nu wel dat een droogpak aan te raden is. Niet enkel behoort onderkoeling tot de risico’s maar ook de koude schok, 
tenzij men regelmatig traint met de ijsberen, wat in mijn geval niet van toepassing is. 
http://www.seakayakermag.com/2008/Feb08/cold-shock.htm

Bijlage:

watertemperatuur 

Het droogpak dat ik mij heb aangeschaft is een Peak met rits tussen de benen van enkel tot enkel. Langs onder inkruipen dus. Na enkele pakken 
gepast te hebben leek dat voor mij het meest aangewezen model omdat het gemakkelijk aan te trekken is en niet te spannend is rond de hals 
(neopreen hals die zelf met een velcro aan te spannen is). Het is denkelijk geen model om constant mee onder water te zitten omdat de halssluiting 
geen vaste latex sluiting is maar die spannende latex rond de hals vond ik slecht te verdragen. Ge kunt dat wel bijknippen maar het Peak model 
leek mij het meest comfortabel in alle opzichten. Ook de voetstukken waren ruim wat gemakkelijk is om aan te trekken maar wel een oversize 
neopreen schoen nodig heeft om alle overschot in weg te vouwen. Samen met fleece sokken zorgt dat nu wel voor warme voeten.

http://www.seakayakermag.com/2008/Feb08/cold-shock.htm
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De uitrusting is verder standaard, een hoofddeksel, zwemvest, GPS, GSM (in waterdicht tasje), fototoestel, neopreen koord 3m met musketons 
aan de kajak en mijzelf aan een gordel met snelopener, reserve kledij met wandelschoenen en een poncho, eten en voldoende drinken, eerste hulp 
kit. 
Deze keer had ik wel ski handschoenen meegenomen. Deze laatste zijn ook anti slip uitgerust aan de handpalmen, redelijk waterdicht en warm. 
Als ze binnenin droog blijven lijkt mij dat een goede oplossing. Ik had wel de neopreen handschoenen bij als reserve voor het geval ze toch nat 
zouden worden. 
Ook de uitklapbare vlotters waren gemonteerd daar ik alleen op tocht was. Uitgeklapt op de foto daar ik het achtercompartiment aan het inladen 
was. De vlotters zijn wel voorzien, en getest, om het inklimmen te vergemakkelijken maar vermoedelijk zijn zij om gewoon te varen bij grote 
golven niet aan te raden. Het drijfvermogen aan de achterzijde wordt opgevoerd wat maakt dat een golf de achtersteven meer zal oplichten dan 
normaal en zo de boeg dieper in de volgende golf zal steken. Het zal dus wat experimenteren worden. Een eindje varen met uitgeklapte vlotters 
was alvast geen probleem al zal de waterweerstand wel wat vergoot zijn.



haven De Piet veerse meer

De tocht:

Vertrek aan het haventje "De Piet", voorzien van twee trailerhellingen en een zandstrandje. Keuze genoeg dus om te vertrekken.



vertrekpunt Veerse meer

http://www.navis.be/forum3/download/file.php?id=5347&mode=view
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Alhoewel zwaar bewolkt is het de ganse tocht droog gebleven en waren er enkel wat rustig kabbelende golfjes.
Ik dacht wel dat het einde van de wereld dan toch had toegeslagen zoals de Mayakalender had voorzien en dat het mij op een of andere manier 
gemist had. Er was op heel dat meer niemand te zien. Tot in de namiddag enkele zeilbootjes verschenen. Dat maakt dat ik heel veel vogels gezien 
heb die soms in hele wolkformaties rondvlogen. Ook de eilanden met grazende paarden en reeën gaf soms mooie zichten. 
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Aan sommige eilanden zijn haventjes (hier aan de Haringvreter) voorzien maar niet bijzonder geschikt voor de kajak. Ik heb er dan ook voor 
gekozen om aan het kiezelstrand aan land te gaan om mijn botererhammetjes op te eten (punt 16). Dat was dan het enige moment dat ik koude 
handen kreeg en ik heb dan maar verder gegeten met handschoenen aan. 
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In de verte zien we het dorp Veere. Ter hoogte van Veere werd ik verwelkomd door het mooie 12 uur spel van de beiaard. Niet gepland dus een 
mooie verrassing. 
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Omdat het toch al wat donker aan het worden was bij mijn terugkeer heb ik de tocht wat ingekort maar dan toch een stukje De Piet opgevaren 
(28/29/30). Ook de moeite om eens te doen, zeker als er wat tijd over schiet. Een volgende keer misschien eens wat verder. 

Paul
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