
Men of faith: Vliegeren op schier! 

Schiermonnikoog is een geweldige plek om te vliegeren, een geweldige plek om te zijn trouwens ook. 

Een groot vlak strand (op sommige plekken wel een kilometer breed). Mijn voorstel is om met een 

aantal mannen daar op een vrijdagmiddag heen te 

gaan en dan op zaterdagmiddag terug te komen. 

We nemen een aantal grote vliegers mee, (vanaf 

3,5 m2) meest vierlijns, sommigen zijn tweelijns. 

Het is de bedoeling dat je wordt gesleept door het 

zand (als je je schrap zet, zet je je benen vooruit, 

in die houding probeer je de vlieger tegen te 

houden totdat dat niet meer lukt en je met je 

hakken door het zand gaat. Een gevecht met de 

wind.      ) 

Zoals je op het plaatje ziet: Ik zit daar op de grond, 

even een dipje in de wind en kon niet blijven 

staan. Je broek kan er van slijten. Het strand heeft 

als voordeel dat er geen graspollen of slootjes zijn zoals in een weiland, maar het is wel goed om 

stevige schoenen aan te trekken. 

Een randvoorwaarde is wel dat het weer geschikt moet zijn. Met regen 

is het niet fijn om te vliegeren en we doen het voor ons plezier. Boven 

windkracht vier moeten we het niet willen proberen. Dan is het niet 

meer leuk om gesleept te worden. 

Ik heb zelf drie vliegers. Een paar vrienden van me hebben ook mooie 

grote vliegers. Een stuk of vijftien moet ik denk ik wel kunnen regelen. 

Dat is wel genoeg denk ik. Het is best zwaar om dit een poos te doen. 

Als je dit een kwartier achter elkaar gedaan hebt, heb je al even weer 

rust nodig.  

Datum: 18-19 september 

• Vertrek: Vrijdagmiddag 18 september 18:30u vertrekt de boot vanaf Lauwersoog (zelf kaartje 

kopen) 

• Terug: Zaterdagmiddag 19 september 16:30u vertrekt de boot vanaf Schiermonnikoog 

Overnachting: Zelf tent meenemen en zelf opzetten op camping Seedune: 

https://www.seedune.nl/index.html 

Er is een kantine, maar die is maar heel weinig open. Als je koffie of thee wilt drinken, moet er even 

worden afgesproken wie iets meeneemt om water te koken.  

Als je liever alleen zaterdag wilt, kun je de boot nemen van 9:30u. Je kunt dan met de bus naar het 

strand en daar vind je ons wel (hoop ik      ).  

Eten en drinken: 

Zaterdag kunnen we samen eten bij de snackbar voordat we de boot nemen. Als je je ontbijt en je 

lunch meeneemt, hoeven we verder niks meer te kopen. 

https://www.seedune.nl/index.html


Reis: 

Schiermonnikoog wordt bereikt per veerboot vanaf 

Lauwersoog. Lauwersoog is vanaf Wierden ongeveer 

twee uur rijden. 

Programma:  

Vrijdag (je hebt al gegeten):  

• 18:30 vertrek Lauwersoog. 

• 19:15 Aankomst op Schiermonnikoog 

• 19:30 bus  

• 20:00 je eigen tent opzetten en tijd samen 

• 21:30 devotional 

Zaterdag: 

• Wakker worden, stille tijd, eten, etc… 

• Tenten afbreken, we kunnen de kampeerspullen denk ik het beste op de camping laten staan 

• 10:00 naar het strand, ca 15 minuten lopen 

• Lunchen doen we op het strand 

• 14:30 vanaf strand via camping naar dorp. 

• 15:00 Eten (patatje) 

• 16:00 bus naar Veerdam 

• 16:30 vertrek Veerdam Schiermonnikoog 

• 17:15 aankomst Lauwersoog 

Kosten (globaal): 

• Tent: € 4,= p.n. 

• Overnachting 1 persoon: € 8,= p.n. 

• Overtocht: € 16,65 pp (retour) 

• Bus op het eiland: 2x € 1,60 = € 3,20 

• Parkeren Lauwersoog € 6,= per kalenderdag → € 12,= 

• Eten en drinken 

Alles bij elkaar denk ik dat het voor veertig tot vijftig euro moet kunnen. Je kunt het natuurlijk 

duurder maken als je dat wilt. 

Opgave voor 11 september: hnoordhuis@ichtus-vbg.nl 

Groet, zegen, 

Henk Noordhuis 

Meenemen: 

• Tent 

• Slaapzak 

• Luchtbed 

• Bijbel 

• Tandenborstel 

mailto:hnoordhuis@ichtus-vbg.nl


• Als je die hebt: een vlieger 

• Stevige schoenen 

• Broek die mag slijten 

• Ontbijt, lunch, wat tussendoortjes 

• OV Chipkaart 

• Wat geld 

 


