
Oostende zondag 23 juni 2013

Op uitnodiging van de WOS (Watersport Oostende Spuikom http://www.zeilschool-oostende-spuikom.com ) gaan we 
met de kajak mee branding varen aan het strand van Oostende van 10 tot 12 u. 

Het vertrek is bij laag water waarbij het einde van de golfbrekers, gemarkeerd door enkele grote blokken, duidelijk 
zichtbaar is. Dit is wel verschillend met het strand in Nederland waar we de initiatie brandingvaren zijn gaan volgen 
viewtopic.php?f=14&t=3041 maar hindernissen ontwijken is nu ook eenmaal een onderdeel van de kajak sport. 

getij Oostende 23 juni 2013

De wind voorspelling is meer dan ik zou toelaten als ik alleen zou varen maar met begeleiding is het wellicht te doen.

windfinder Oostende 23 juni 2013

http://www.navis.be/forum3/viewtopic.php?f=14&t=3041
http://www.zeilschool-oostende-spuikom.com/
http://www.navis.be/forum3/download/file.php?id=6153&mode=view


Het ziet er in elk geval redelijk rustig uit maar we weten dat dat kan bedriegen. 



Het was een kort tochtje waarbij we "maar" twee keer zijn omgegaan. Dat was dan ook een goede gelegenheid om op 
te merken dat mijn droogpak niet goed gesloten was aan de hals wat enkele frisse lekken opleverde. Oefening baart 
kunst maar achteropkomende golven blijven een probleem. Volgens de Patriek is de truc om als de golf aan uw 
achtersteven is achterover te leunen en zo proberen te beletten dat de achtersteven wordt opgelicht en u omkiepert. 
Gaan we dus wel proberen de volgende keer  



gps track brandingvaren oostende zo 23 juni 2013.

De terugweg was heel wat anders. Aan het windrapport is nu te zien dat de wind is toegenomen van 6 tot 8 Bf en het 
vergt een uiterste inspanning om terug aan het vertrekpunt te geraken. Ik heb nu wel mijn grens ontmoet. Tussendoor 
was het opletten dat de peddel niet uit mijn handen geblazen werd. Gelukkig kon ik zien aan enkele oriëntatiepunten 
op de oever dat ik nog vorderde, ook al was het traag, anders had ik wellicht aan land moeten gaan. Het was mij nu 
ook duidelijk waarom een 90° gedraaide peddel nuttig kon zijn. Bij 6 tot 8 Bf ondervind ge dat wel.

http://www.navis.be/forum3/download/file.php?id=6158&mode=view


wind rapport 23 juni Blankenberge.

De boterhammetjes opgegeten met een mooi zicht op de haven en dan terug huiswaarts na een vermoeiende maar 
prachtige dag met dank aan de kajakkers van WOS https://www.facebook.com/KajakClubDeWaterratjes?fref=ts .

https://www.facebook.com/KajakClubDeWaterratjes?fref=ts
http://www.navis.be/forum3/download/file.php?id=6159&mode=view


 

_________________
Paul

http://www.facebook.com/paul.nollen#!/
lid van WOS http://www.zeilschool-oostende-spuikom.com/kajak/

http://www.facebook.com/paul.nollen#!/
http://www.zeilschool-oostende-spuikom.com/kajak/

