Najaarstocht Delfzijl – Borkum september 2016.

Deelnemers:
Viking

Günter en Siglinde Kellner

(organisatie)

Fata Morgana

Reiner en Christa Zscherpe

(organisatie)

Aquarius

Hans en Christine van Schijndel

(penningmeester/tolk)

Astra

Klaus en Gerda Dohrmann

Allure

Gerrit, Angela en Linda Lansink

Dimo II

Gerhard en Monika Preibisch en Pira

Rensina

Antoinette Gerritse, Agnes Winkelman en Pemma

Op donderdag 15 september waren alle deelnemers aan de tocht in het havenkantoor
van de havenmeester in ’t Dok te Delfzijl aanwezig voor de uitvoerige briefing onder
leiding van Günter Kellner met ondersteuning voor de Nederlandse versie door Johan
en Marieke Michorius.

Helaas moesten 2 deelnemende schepen verstek laten gaan tw. de Mascotte (Mattie
en Ake Postma) in verband met de ongelukkige valpartij van Mattie op Terschelling
en de Blue Horizon (Ed en Hanny Riege) wegens te drukke werkzaamheden.
Jammer.
De tocht werd gedetailleerd uitgelegd middels voorbeelden op een scherm, de
voorbereidingen, veiligheid, het weer en getijde kwamen aan de orde, daarnaast
kreeg elke schipper de informatie nog eens schriftelijk uitgelegd in een mooi
verzorgde naslagmap.
Hoewel de weersvoorspellingen ons de voorafgaande dagen, gunstig gezind waren
geweest, was de verwachting voor de nacht en ochtend windkracht 4 met uitloop, dus
niet zo comfortabel vaarweer op zee.
Of onze schietgebedjes ons geholpen hebben?... zal later blijken!

Vrijdag 16 september bewolkt 19°. Om 8.30 uur zou een tankwagen komen voor
diegene die brandstof nodig had. Dus lagen 2 schepen punctueel in afwachting voor
een tankbeurt klaar, aan de straatzijde en tevens in-uitgang van de haven. Het werd
later en later, menigeen was gestrest vanwege het afgesproken vertrektijdstip ivm de
sluisbediening en het getijde. 10.30 uur stipt zouden we afvaren richting de sluis,
gelukkig had de organisatie marge in de tijdsplanning. Toen de tankwagen na 11.15
uur arriveerde waren de overige deelnemers al “stapvoets” richting sluis gevaren. Zo
kon de dieselbehoeftigde zich tijdig aansluiten voor de voorspoedige schutting in de
grote sluis.

Het weer was met ons 2 Bft, de zee kalm, het verkeer rustig.

Na een ontspannen tocht voeren we om 15.15 uur de oude marinehaven van Borkum
binnen waar we konden afmeren aan een ponton. Vanwege de bedrijvigheid in de
haven, rondom de aanleg van een windmolenpark en de bij tij droogvallende 1e
jachthaven, was dit een geschikte plek.

Klaus, Gerda, Reiner en Christa kwamen met het traditionele “anlegertje”, gevolgd
door Hans en Christine’s specialiteit “dropshot” hetgeen hilariteit te weegbracht door
het drinkvoorschrift!!!

Na installatie van de uit voorzorg (voor hoge zeegang) geruimde losliggende of
staande attributen in de schepen werden de Smelnes weer gezellig ingericht en werd
het tijd voor een wandeling richting Mackie Messer, een museum café, dat speciaal
voor ons open was voor een barbeque en een drankje. Na een gezellig samen zijn
gingen we betijds bootswaarts.

Zaterdag 17 september halfbewolkt 21°. Een prima temperatuur voor
vrijetijdsbesteding. De fietsen werden van boord gehesen voor een tocht over het
eiland, 3 schepen verlegd wegens overmatig "schaukeln" en gezusterlijk langszij
gelegd, een (strand)wandeling gemaakt, Borkum Zentrum bezocht en elkaar om
17.00 uur getroffen voor ein Kutschfahrt met Rose en Linda, de trekpaarden, voor
een rit door het stadje Borkum, het Naturschutzpark richting Restaurant Bauerstuben
voor het diner.

Het restaurant geniet bekendheid door bereiding van ingrediënten en producten van
eigen bodem en uit eigen stal. We konden a la carte een keuze maken uit de
"Ostfriesische Spezialitäten", het diner was voortreffelijk.

Enkelen kozen zelfs nog voor een Nachtisch..... hetgeen het beste te omschrijven valt
als: reuze grote SORBETS in verschillende smaken met vruchten, veel Chocola en
Sahne. Voor sommigen was het gewoon teveel!

Na het diner zijn we met de laatste bus bootswaarts gekeerd. Iedereen was voldaan
en moe, behalve ik want ik schrijf nog even dit verslag!
Helaas geen Wifi in de haven dus doe ik het in klad op de antieke wijze middels pen
en papier. De Hafenmeisterin doet zelfs om 22.00 uur nog even een rondje toezicht...
de fietsen staan allemaal nog aan de lantaarnpaal hoor!!! We wensen elkaar "gute
Nacht". Iedereen is "vroeg op stok". De wind haalt aan, was niet voorspeld. Zo blijkt
wederom dat je elke dag het weer in de peiling dient te houden.

Zondag 18 september 16-18°. Een zonnig wakker worden met 3-4 Bft op een
winderig Borkum. De zondag lijkt langzaam op gang te komen, de één gaat fietsen,
de ander de brandweerboot bezichtigen, "sanddorrn"plukken, boodschappen doen of
een reparatie uitvoeren.

Om 15.30 uur is het verzamelen voor de wandeling naar het wad olv. Peter de Buhr.

Peter blijkt de uitbater van Mackie Messer te zijn en heeft als liefhebberij natuurgids,
hetgeen hij met verve doet. De kinderen in de groep hebben zijn voorkeur onder het
motto: zij mogen op de heenweg vragen stellen, de ouderen op de terugweg. Hij dult
geen commentaar en eist min of meer dat we blootvoets gaan, hij geeft uitleg over de
dieren, in en om het wad, de natuur, het weer en het getijde. We glibberen de eerste
20 meter richting de watergeultjes. De schop gaat in de grond, de soorten wormen,
mosselen en schelpen komen te voorschijn. We krijgen uitleg hoe en waarvan ze
leven en dat ze het water en het zand zuiveren. Het gaat om onvoorstelbare
hoeveelheden.

Ook heeft Peter een 'kreeftenbak" aangelegd, een oude autoband die verzand en
vastgezogen in het wad ligt vol met krabben, die de kinderen in de groep ons
volwassenen mogen showen.

De tocht gaat verder naar een soort waterpoel, waar hij uitlegt en laat zien hoe
gevaarlijk en verradelijk het wad kan zijn als je onervaren het wad opgaat. De poelen
hebben in het verleden al: koeien, paarden, schapen en mensen "verslonden".
Vervolgens gaan we na Peter te hebben bedankt, zanderig en sommigen blootvoets
bootwaarts. Na de voetwassing, het omkleden moeten we snel "aanpoten" om op
weg naar het Jachthaven Restaurant te gaan.

Daar aangekomen worden we getrakkeerd op een mooie zonsondergang, een
aperitief, heerlijke menu's, veel speciale visgerechten, heerlijke salades met
verschillende soorten aardappelgerechten, die naar behoefte rijkelijk aangevuld
werden.

Na het eten nam onze penningmeester het woord om Günter en Siglinde Kellner,
Reiner en Christa Zscherpe te bedanken voor de grandioos georganiseeerde
Herfsttoer!

Uiteraard met uit Borkum gerelateerde attenties die onder hilarisch applaus door en
voor de organisatie in ontvangst genomen werden.

Er werd nog een afzakkertje geserveerd waarna we wederom voldaan "in de Heija"
gingen.

Günter, Siglinde, Reiner en Christa nogmaals heel erg bedankt voor de mooie tocht,
de overige deelnemers voor de deelname en de gezelligheid.
Angela Lansink

