Activiteitenprogramma 2019
Zeekanocentrum Wirdumerklap
April - mei 2019

Kanovakanties Portugal
Een waar kanoparadijs waar cultuur en avontuur samengaan!
Zeekanocentrum “Wirdumerklap” organiseert in het voor- en het najaar een
aantal kanovakanties in het prachtige Portugal. Wij varen in de Ria Formosa, de Portugese Wadden in de oost Algarve en op de grensrivier tussen
Spanje en Portugal.
Geschikt voor beginners en gevorderden. De ervaring, het weer en de
wensen van de groep bepalen mede het programma. Tevens kunt u onder
leiding van een ervaren zee hoofdinstructeur uw kano technieken verbeteren.
Een echte verwenvakantie met als uitvalsbasis een groot Portugees huis
met vijf slaapkamers vlakbij het strand van Manta Rota. Elke dat verrzorgd
ontbijt, wiﬁ beschikbaar enz. enz. Natuurlijk is Klaas uw gastheer, gids en
chauﬀeur.
Maximaal 6 deelnemers per periode. Voorkom teleurstelling en reserveer
snel!

Zaterdag 1 juni

Zondag 28 april t/m maandag 6 mei

€ 675,-

Zondag 12 mei t/m maandag 20 mei

€ 675,-

Openingstocht Schiermonnikoog
Een gezellige wadbeleving rondom Schiermonnikoog en Engelsmanplaat.
Start Wirdum 8:00 uur. Aanwezig in Lauwersoog 9:00 uur. Terug in
Lauwersoog ca. 17:30 uur.

Deelname gratis

Zeekanocentrum Wirdumerklap
www.wirdumerklap.nl
E-mail: klaas.hofman@ziggo.nl

Zaterdag 8 juni t/m
zondag 16 juni

Kano Kampeertocht Zweden
Uitdagende tocht voor de gevorderde zeekajakvaarder.
Schoonheid en natuurbeleving langs de Zweedse Scherenkust van Bohuslän, de Zweedse westkust ten noorden van Gotenburg. Een trektocht langs
granieteilanden met vele unieke kampeermogelijkheden. De eilandjes
liggen dicht bij elkaar en wij hebben dagelijks veel keuzemogelijkheden.
De weersomstandigheden en de ervaring van de groep bepalen de route
en waar we overnachten. De start is in Hamburgsund ca. 150 km. boven
Gotenburg. Dat betekent dat wij op de aankomstdag ‘s middags nog varen
naar het eerste eilandje en kampeerplek. Voor de kust liggen twee eilandengroepen de Väderöarna en het nationale park Kosterhavet waar we
naar toe kunnen varen als de omstandigheden dat toelaten. De tocht staat
onder leiding van twee ervaren instructeurs (Klaas en Chris) die ter plaatse
bekend zijn.
De reis naar het vertrekpunt moet je zelf regelen. Wij gaan zelf met de
nachtboot van Kiel naar Gotenburg. De reis op de boot is een mooi begin van de vakantie, je komt uitgerust in Zweden aan. ’s Morgens, na
aankomst, rijden we naar het vertrekpunt. Na deﬁnitieve aanmelding kunnen wij je helpen om in contact te komen met andere deelnemers zodat
onderling afspraken kunnen worden gemaakt over carpoolen en/of delen
van hutten. Ook bij Stena line geldt, hoe eerder je boekt hoe lager het
tarief. Op aanvraag of na aanmelding ontvangen de deelnemers uitgebreide informatie over de kampeertocht en praktische zaken als geld,
kleding, voeding etc.
Er kunnen maximaal 14 mensen mee. Mocht het aantal aanmeldingen
groter zijn dan geldt de volgorde van aanmelding.
Deelname € 295,- exclusief reiskosten naar Zweden

Donderdag 20 juni t/m
zondag 23 juni

Kleintje Duitse wad
Vierdaagse kampeertrektocht naar Baltrum, Langeoog en Spiekeroog voor
mensen met goede conditie die houden van uitdaging en avontuur. Ervaring
op doen in het prachtig Duitse waddengebied. Theorie en tochtbespreking
met een kopje koﬃe donderdagmorgen 9:00 uur in Wirdum. Max. deelname
12 personen. Start vanaf Wirdum ca. 10:30 uur. Aanwezig in Dornumersiel
13:00 uur.
Tocht gaat door met redelijke weersomstandigheden.
Deelname € 175,- inclusief personen-, bagage-, kajak- vervoer en parkeerkosten.
Met eigen vervoer € 150,--
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Vrijdag 28 juni t/m
zondag 30 juni

Cursusweekend zeekajakken voor
beginners
Een team ervaren zee instructeurs staat weer klaar voor deskundige lessen.
Voor ieder die nu of in de toekomst op groot water of op zee wil gaan varen.
Vrijdagavond 19:00 uur tot zondagavond ca 20:00 uur Na dit weekend
kunt u mee met tochten voor beginners op zee. Vrijdag- en zaterdagavond
theorielessen, waarbij aandacht wordt besteed aan uitrusting, veiligheid,
kaart, kompas, stromingen, getijden, tochtplanning enz. Bovendien volop
gelegenheid tot het stellen van vragen. Zaterdag cursusdag met vaar- en
reddings- technieken op het schildmeer op ca. 10 km afstand van Wirdum. De middag sluiten wij af met een mooie kajaktocht via Appingedam
terug naar Wirdum. In de avond is er de gezamenlijke warme maaltijd met
aansluitend theorie les en tochtbespreking voor de zondag. Dit wordt waarschijnlijk een mooie zeetocht naar Schiermonnikoog en vroeg in de avond
een zomeravond terugtocht naar Lauwersoog. Een prachtige wad ervaring
en kennismaking met dit mooie eiland. Extra aandacht hierbij voor groepsdisciplines, golven, stromingen, betonning, droogvallen enz. Een intensief
weekend waarin u veel zult beleven en leren maar waar gezelligheid toch
voorop staat.
Deelname € 175,- exclusief kampeerkosten en kajakhuur
Inclusief 1 warme maaltijd en koﬃe/thee tijdens de theorielessen
Slapen in het groepsgebouw mogelijk € 7,50 p.p.p.n. (inclusief laken/douches).
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Zondag 7 juli t/m
zondag 14 juli

Kampeertocht Mecklenburg
(8 daagse trektocht)
De eerste avond zorgt Klaas voor een speciale maaltijd met een Portugees
accent en wijn.
Ook dit jaar weer een verzorgde afscheids maaltijd in Kratzenburg. Wij
hopen dat de weersomstandigheden tijdens deze tochten weer net zo mooi
zal zijn als in afgelopen jaren. Het voorjaar genieten in de schone lucht van
Mecklenburg. Dit grote natuurgebied ligt ca. 100 km ten oosten van Berlijn
en op ca. 600 km vanaf Wirdum. Hier ligt een paradijs voor de natuurminnende kanovaarder. Een enorm groot gebied zonder industrie met veel
schone meren, verbonden door eeuwen oude beekjes met harde zandbodem. In dit altijd schoon stromend water is een rijke vegetatie. Een uniek
gebied voor de vogel liefhebber, waar men nog de kraanvogel en visarend
kan bewonderen. Een natuurtocht voor echte kanokampeerders die niet
opzien tegen af en toe een stukje overdragen. Wij overnachten op kleine
campings direct aan het water, waar je altijd broodjes kunt bestellen en een
koud biertje drinken. Meestal is er ook gelegenheid om uit eten te gaan,
gecombineerd met een leuke wandeling. ‘s Avonds met het kaartmateriaal
de volgende dag bespreken. Na inschrijving ontvangt u verdere informatie.
Deze keer ook tijd voor oefeningen en techniektraining voor wie dat wil.
Deelname € 275,- inclusief personen-, bagage- en kajak- vervoer en
inclusief aanvangs- en afscheidsmaaltijd.
Met eigen vervoer € 225,-

Zaterdag 20 juli t/m
zondag 21 juli

Weekendje Ameland
Kamperen met uitzicht op het wad (en Happy Hour)
Genieten van een mooi eiland, zee kajakken, wandelen, kamperen, lekker eten en het wad rondom Ameland verkennen. Zaterdagmiddag bij
aankomst op Nes gaan wij zorgen voor ons bekende Happy Hour. Twee
dagen avontuur en plezier en Hofman’s vertellingen
Vertrek Wirdum 8:30 uur. Aanwezig in Holwerd 10:00 uur.
Deelname € 60,- inclusief personen-, bagage-, kajak- vervoer en parkeerkosten.
Met eigen vervoer € 45,-
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Zondag 28 juli t/m
zondag 4 augustus

Grote Trektocht Duitse Waddeneilanden
Een 7 daagse kampeer trektocht onder begeleiding van ervaren instructeurs
Een avontuurlijke tocht voor gevorderden met een goede conditie en
uitrusting. Verkenning in een nieuw gebied en de schoonheid ervaren van
Borkum, Juist, Nordeney, Baltrum, Langeoog en Spiekeroog. Een geheel
ander gebied als het Nederlandse Wad. Vooral de eilanden Baltrum en
Juist moet je gezien hebben. Vertrek vanuit de Eemshaven en waar wij
overnachten moeten wij dan van dag tot dag plannen. Na 7 dagen worden
wij opgehaald met de auto en trailer in Noord Duitsland, ca. 180 km vanaf
Wirdum.
Start Wirdum zondagmorgen 8:00 uur. Aanwezig in de Eemshaven 9:30
uur
Deelname € 295,- inclusief personen-, bagage- en kajak- vervoer.
Maximaal 8 personen
Zondag overnachten in Wirdum is mogelijk.

Zondag 11 augustus

Dagtocht Schiermonnikoog
Gezellige vroege vogel tocht rondom Schiermonnikoog met bezoek aan het
eiland en een middagtocht richting Engelsmanplaat.
Vertrek Wirdum 7:00. Aanwezig in Lauwersoog 8:00. Terug Lauwersoog ca.
16:30 uur.
Deelname 35,-- (inclusief meerijden en kajakvervoer). Met eigen vervoer
25,--

Zaterdag 17 augustus

Dagtocht Dollard
Vertrek uit mooi vissersdorp naar een historisch rijk gebied. Vertel er graag
wat over. Kennismaken met sterke stromingen en Duitse betonning. Lunchpicknick in Nw. Statenzijl en na aﬂoop lekker visje eten in Termuntenzijl.
Laag water Termunten 8:15 uur en hoog water kentering in Nw Statenzijl
14:00. Vertrek uit Wirdum 7:00 uur. Aanwezig in Termuntenzijl 8:00 uur.
Deelname 35,-- (inclusief meerijden en kajakvervoer). Met eigen vervoer
25,--
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Donderdag 29 augustus t/m
zondag 1 september

Kleintje Duitse wad
Vierdaagse kampeertrektocht naar Baltrum, Langeoog en Spiekeroog voor
mensen met goede conditie die houden van uitdaging en avontuur. Ervaring op doen in het prachtig Duitse waddengebied. Tochtbespreking voor
de start aan de waterkant en elke namiddag voor de volgende dag. Max.
deelname 12 personen.
Start vanaf Wirdum ca. 8:00 uur. Aanwezig in Dornumersiel 10:30 uur.
Tocht gaat door met redelijke weersomstandigheden.
Deelname € 175,- inclusief personen-, bagage-, kajak- vervoer en parkeerkosten.
Met eigen vervoer € 150,--

Zaterdag 14 september t/m
zondag 15 september

Seizoensafsluiting Ameland
Kamperen met uitzicht op het wad (en Happy Hour)
Seizoensafsluiting met een super gezellige zeetocht Holwerd, ‘t Oerd en
Nes met zondag een zwerftocht door de slenk,
Natuurlijk gaan wij happy hour verzorgen met drankjes en hapjes op het
gezellige kampeerterreintje bij de jachthaven met keurige douches en toiletten en een super uitzicht op het wad en de haven.
Vertrek Wirdum 7:00 uur. Aanwezig zijn in Holwerd 9:30 uur.
Deelname € 60,- inclusief personen-, bagage-, kajak- vervoer en parkeerkosten.
Met eigen vervoer € 45,-

September - oktober 2019

Zie periode april-mei

Zondag 29 september t/m maandag 7 oktober

€ 675,-

Zondag 13 oktober t/m maandag 21 oktober

€ 675,-
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