
Voorlopige Evenementenkalender 2021 

Helaas kon door de Coronamaatregelen de jaarvergadering van onze Etapclub in december j.l. niet 
doorgaan en is er een digitale ALV gepland op 25 maart.  
Onderstaande evenementen kalender 2021 wordt door het bestuur vastgesteld en voorgelegd aan de 
leden. 

25 maart 2021  Jaarvergadering 2020 
Deze wordt digitaal gehouden en staat onder de bezielende leiding van Yvonne Kok en Erik Hardonk. 
In de door u ontvangen stukken is een link opgenomen waarmee u kunt deelnemen aan de 
vergadering. 
Coördina)e bij Yvonne Kok en Erik Hardonk 

1 en 2 mei Markerwaddentocht 2021 
Na de zeer geslaagde Markerwaddentocht in 2019 was de tocht voor 2020 geagendeerd. Helaas kon 
deze door de Coronamaatregelen niet doorgaan. Voor 2021 staat hij wederom op de kalender. Helaas 
zijn er met Natuurmonumenten vooraf geen afspraken meer te maken over reserveren van 
ligplaatsen of rondleiding door een gids. Pas kort voor het daadwerkelijke evenement zijn er mogelijk 
afspraken te maken als het aantal schepen en deelnemers bekend is. Het is dus raadzaam om Mjdig 
aan te melden zodat een goede inschaNng is te maken van het aantal deelnemers en schepen om de 
afspraken met Natuurmonumenten te maken.  
Uitgangspunt is om zaterdag 1 mei, in de loop van de ochtend, aan te komen in de haven van de 
Markerwadden. Om 13.30 of 14.00 uur maken we, al dan niet met een gids een rondwandeling over 
het eiland. ‘s Avonds gezamenlijk pannenkoeken eten op het strandje bij de haven. Ieder verzorgt zijn 
eigen pannenkoeken natuurlijk en zorgt voor zijn eigen drank.  
Coördina)e bij Cees Crul 

13 t/m 16 mei  Hemelvaar?ocht 2021 
Vanuit IJmuiden vertrekken wij in Noordelijke richMng naar Den Helder of mogelijk naar Texel. 
Waarvandaan we dan weer vertrekken richMng thuishaven of een eigen bestemming. 
Coördina)e door Hans Mulders indien hij als opstapper mee kan bij een deelnemer. 

donderdag 13 t/m 16 mei Hemelvaart 2021  
Droogvallen op het wad  
Op verzoek van vele onder u met een ophaalbare kiel of tandemkiel, met wadkloten of gezegend met 
Wadpoten gaan we “droogvallen” op het wad. Dit onder de bezielende leiding van Peter Katsman 
vooral bekend bij de toerzeilers onder u.  Vooral voor de Etaps 20, 21 en 22 een echte uitdaging 
behorende bij deze Etap boten.  
Helaas heeZ de voordracht op de jaarvergadering niet plaats kunnen vinden door de 
coronamaatregelen. We gaan er vooralsnog van uit dat het evenement met in acht neming van de 
coronaregels doorgang kan vinden.  

Op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei, komen wij tezamen in Makkum waar om 19.00 uur Peter 
Katsman uitleg gaat geven wat we gaan doen om op de juiste wijze onze boot op een zandplaat, al 
dan niet met een laag(je) slib bedekt, droog te laten vallen.  
Vrijdag 14 mei vertrekken we zo rond 9 uur naar het wad via de sluis bij Kornwerderzand. Rond 12.00 
uur is het hoogwater en a^ankelijk van de plaats van droogvalllen gaan we de voorbereidingen 
treffen om voor anker te gaan. Een en ander zoals besproken met onze leermeester Peter Katsman. 

Ja en dan gaan we het avontuur aan, ik ben wel heel benieuwd naar de ervaring  om voor het eerst 
droog te vallen op het wad. Hopelijk kunnen we ook een wandelingetje maken over het wad en 



kunnen we genieten van de rust en ruimte.  En waar eerst het water verder zakte tot we droog vielen 
gaat het ook weer sMjgen en zullen we op Mjd terug moeten zijn om onze boten te bemensen.  

A^ankelijk van de Mjd en de keuzes die Mjdens het palaver gemaakt zijn gaan we richMng een haven 
of een plaats waar we voor anker gaan.  

Het lijkt mij een heerlijk vreselijk spannend evenement te worden.  

Hopelijk zijn er voldoende gegadigden die het avontuur ook echt aan willen gaan, belangstellenden 
waren er vooraf genoeg.  

Geef je op zodat er een beeld is van het aantal deelnemers, de eerste 8 deelnemers zijn verzekerd 
van een plaatsje in de groep. A^ankelijk van het totaal zal gekeken worden of er voor de dag daarna 
nogmaals een groep kan droogvallen. 
Coördina)e bij Cees Crul van de Crullevaer (21i) ceescrul@gmail.com  

22 t/m 24 mei Etap reünie Hoorn 

Onze jaarlijkse Etap reünie, 
Samenkomst op zaterdag 22 juni begin van de middag met tegen 17.00 uur de befaamde 
steigerborrel. Op zondag starten wij met een clubwedstrijdje waarbij meedoen belangrijker is dan 
winnen, maar dat is maar net aan wie je het vraagt. Zondag een gezamenlijk diner en de 
prijsuitreiking. Maandag gaat ieder weer zijns weegs of vertrekt voor de Waddentocht 2021. 
Coördina)e door Hans Kooistra. 

24 t/m 30 mei Waddentocht 2021 
Lekker struinen over het wad en de eilanden a^ankelijk van wind, Mj en deelnemers.  
Iedere avond een heerlijke discussie over wensen mogelijkheden en weer Mjdens het dagelijks 
Palaver van de Waddentocht. 
Wie zou deze Coördina)e op zich willen nemen. 

12 t/m 20 juni Waar de wind ons brengt 2021 
Vanuit een nog te bepalen vertrekhaven gaan we a^ankelijk van de wind en wensen van de 
deelnemers een ruime week zeilen met elkaar. 
Iedere avond Mjdens het palaver bespreken we het volgende reisdoel. 
Coördina)e bij Cees Crul 

17 en 18 juli Stavorenweekend 
Leuke midzomer ontmoeMng in Stavoren, uitwisselen van ervaringen en voorpret voor hetgeen 
komen gaat. Gezamenlijk diner in een van de plaatselijke restaurants. 
Coördina)e door Hans Mulders 

21 en 22 augustus Mosselweekend,  
In augustus of september komen we bijeen voor het heel gezellige mosselweekend in de Zeeuwse 
wateren.  
Meestal op een geweldige wijze georganiseerd door onze Belgische leden. Voor degene die dit niet 
onder zeil kunnen bereiken bestaat alMjd de mogelijkheid om met de auto naar het evenement te 
komen.  
Coördina)e door Dirk van Dorst.  
2 en 3 oktober Batavia weekend 
Leuke ontmoeMng in Lelystad, uitwisseling van vakanMeverhalen en zicht op de najaars- en 
winteracMviteiten. 
Gezamenlijk diner in een van de plaatselijke restaurants. 
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Coördina)e door Erik Hardonk 

16 t/m 24 oktober Bikkelweek / najaarstocht 2021 
We verzamelen in een nog af te spreken haven en a^ankelijk van wind, wens en water varen we in 
gezamenlijk overleg onze laatste Etapclubtocht van 2021. 
Voor de tocht staat de vacature voor de Coördina)e nog open.   

Zaterdag 11 december 2021 Algemene ledenvergadering 2021 
Zoals gebruikelijk bij de KWVL te Loosdrecht. 
Coördina)e door Hans Kooistra.  

 


