
Veerse meer 

26 dec 2012

kajak Dagger Charleston met mijzelf (LWK)
kajak Lettmann Grand Tour met Werner Van Sant (AKKC)

 

Nu was het de bedoeling om wat ervaring op te doen met wat meer wind. Daarom hebben we gemikt op deze 
woensdag. De voorspelling was licht toenemend naar de middag om dan constant te blijven tot bijna 
zonsondergang.
Het haventje geeft bescherming tegen de wind en ook het zandstrandje was geschikt om te starten.



windfinder veerse meer 26122012

interessant is het ook om het rapport eens te vergelijken met de voorspelling (wel een ander station)



windrapport Wo 26 dec 2012

De tocht was gepland vanuit de haven van De Piet tegen wind naar de camping de Witte Raaf om zo rond de 
Arneplaat met wind mee terug te keren. Een en ander zou wel afhankelijk zijn van wat we zouden tegen komen.



GPS track planning 26 dec 2012.

Het is wel iets anders gelopen. De ervaring op zee met wind van 30 km/u en nu op het Veerse meer was totaal 
verschillend. Terwijl op zee tegen de wind samen met de golven bij 30 km/u bijna niet op te tornen was en er niet 
veel uitweg was dan wind mee terug te keren was dit nu wel anders. Het leek meer op de ervaring op de Kralingse 
plas bij gelijkaardige windsnelheden. 
Terwijl de tocht naar de camping de Witte Raaf tegen wind en golven was bleek vanaf daar de lijzijde van de 
beboste oever over tientallen meter bijna rimpelloos te zijn. 
Daarom besloten we om verder naar Veere te varen en als de wind en golven te hevig werden naar de oever uit te 
wijken wat we dan ook hebben moeten doen. Ter hoogte van het aardbeieneiland waren we te dicht tegen het eiland 
afgedreven en was het even noodzakelijk om wind tegen terug dichter naar de oever te trekken (10-11). 



GPS track veers meer 26 dec 2012.

Juist voorbij Veere zijn we dan geland op het zandstrandje om onze boterhammen aan te spreken. Onderweg waren 
er nu ook enkele surfers en een eenzame kajakker te zien. Op een verlofdag én met wat meer wind heeft het meer 
blijkbaar dan toch wat meer aantrek.





De terugtocht was grotendeels aan de lijzijde van de oever en dus vrij rustig, enkel het laatste deel hebben we de 
bocht wat afgesneden en met wind in de rug afgelegd, wat duidelijk wat woeliger was.
Het was wel opmerkelijk dat de Lettmann duidelijk minder buiswater maakte dan de Dagger. De Lettmann is wel 
bijna een meter langer (5m) dan de Dagger (4.1 m) en ligt wat hoger op het water. Ook loopt de kiellijn aan de 
boeg langer vlak wat vooraan wat meer drijfvermogen geeft dan bij de Dagger waar de kiellijn omhoog loopt om 
een wat spitsere boeg te geven, waardoor hij denkelijk wat meer in de golven "duikt". 





Na de landing begon het dan wat te regenen maar dat kon een prachtige dag niet meer bederven.

_________________
Paul
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