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Leisureweek 2008 - Friesland
We ontmoeten elkaar in de haven van Urk, uit alle
windstreken komen de Leisures hier naar toe gevaren
op zaterdag 19 juli. Urk is gemakkelijk te bereiken
vanaf Lelystad, Enkhuizen of Ketelmeer. Er zijn goede
havenfaciliteiten en ook op de wal is er voldoende te
doen. Al eerdere Leisureweken was Urk de startplaats.

Zondag gooien we onze trossen los in alle stilte, we
willen tenslotte de zondagsrust in het vissersdorp niet
verstoren. We kiezen het ruime sop richting Lemmer.
Als het weer mee wil werken en de wind laat ons niet in
de steek kan het een hele mooie zeltocht worden. Maar
pas op voor de ondiepte (vormt) voor Urk. Het kan je
zomaar noodlottig worden. In Lemmer aangekomen
kunnen we kiezen uit 1 van de talrijke havens. Dat kan
“buiten”, of we gaan gezellig door de oude sluis en met
veel bekijks van de dagjes mensen door naar 1 van de
vele “binnen” havens.
Maandag is het begin van de Friesland tocht. Nu gaan
we echt Friesland in. Weg van het grote IJsselmeer.
De rust van het binnenwater, al spreken we van
relatieve rust. Het water mag dan wat minder woelig
zijn , maar het is zeker drukker. En we hebben vooral
meer last van motorboten. Opletten dus, vooral op
kruisingen van waterwegen en bij bruggen. De huurvloot
is een niet te onderschatten vijand en polyester is
kwetsbaarder dan staal. Vandaag varen we naar Sloten.
Een stadje met een rijke historie en dito stadshart.
Eventueel kan er nog gezeild worden op het Slotermeer, maar dat kan ook de volgende dag.

Dinsdag. Via het Slotermeer zetten we koers naar Heeg. Ook mooi, vooral om te zeilen op het
Heegermeer, Gaastmeer en de Fluessen. Heeg als stad/dorp stelt helaas niet al te veel voor maar
er zijn wel leuke restaurants en cafees. Ook de jachthaven is prima in orde.
Woensdag vertrekken we van Heeg naar Stavoren. Ook weer zo’n plaats met een rijke historie.
Volgens mij is Friesland een en al historie. In Stavoren kunnen we ook weer kiezen voor binnen of
buiten. Beide havens vallen onder 1 concern dus wellicht kan de keuze laat gemaakt worden.
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Kwestie van onderhandelen (misschien). Op deze lokatie kan er waarschijnlijk ook een barbecue
worden georganiseerd.

Donderdag gaat de tocht alweer verder, we
zijn nu weer op het IJsselmeer. Het
reisdoel voor vandaag is Hindeloopen. Mooie
havenplaats met dito haven. En ’s-Avonds
een wandeling op de dijk, ondergaande zon,
ik heb er nu al zin in. Volgende ochtend
lekkere warme broodjes van de bakker etc.

Vrijdag vertrekken we naar Makkum.
Alweer de eindbestemming van de
Leisureweek. In al die jaren dat we
Makkum bezoeken is er wel het een en
ander veranderd. Het lijkt wel of ze
steeds meer water volbouwen.
Zaterdag, in Makkum beëindigen we de
Frieslandweek. Vanuit deze havenplaats
kan een ieder uit waaieren over de
Wadden of het IJsselmeer. Tevens is
er de mogelijkheid om snel via Workum
weer Friesland in te steken.
Dit is in een nutshell het voorstel voor de Leisureweek 2008. Wij als organisatie willen jullie het
volgende voorstellen: mensen die zich in de 1e maand na publicatie van de Leisurekrant aanmelden
voor de week, maar dan ook zeker deelnemen, willen we in de gelegenheid stellen om serieus mee
te praten over de exakte invulling van de route. Na deze maand gaan we dan de definitieve route
vaststellen en de jachthavens reserveren. Na deze maand kan er geen inspraak meer zijn. Ook
niet met bijzondere redenen. Er moet een keer gereserveerd worden, anders kom je met een
grote groep overal te laat en dat willen we ook niet.
Na nog eens nagedacht te hebben over de route is er nog een alternatief boven komen drijven.
Van Heeg kunnen we ook richting Workum, leuke stad met interessant museum. Van Workum dan
naar Makkum en als laatste de tocht het wad op richting Harlingen. Het voordeel is dan dat er
gekozen kan worden voor een verdere vakantie op de Wadden of door te varen Friesland in met
haar vele bestemmingen.
Kortom er zijn nog een paar opties die in de maand van inspraak nader ingevuld kunnen worden. Ik
hoop dat deze manier van organiseren jullie aanspreekt en verwacht een groot aantal
inschrijvers.
Op voorhand kan ik melden dat ook wij met ons nieuwe schip daar waar mogelijk aanwezig zullen
zijn.
Namens de organisatie van de Leisureweek,
Erik van Houten

