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De wereld van dejibberkids
Uit recent onderzoek blijkt dat het aantal snowboarders
jaarlijks met 25 procenttoeneeml. De riders en jibberk ids
verafschuwen hetalpineskiën en aUes wat daarmee te ma
ken heeft. Ze creeëren hun eigen wereld, met eigen mode
en taal. Gaat u mee een stukje la rven' en 's hredden' ? . .-
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De Achterhoek van Hongarije
Nu de be20ekers uit Oosteuropa wegblijven probeert de
Hongaarse provlncie Borsod-Aba uj.Zemplén (BAZJ teeris
ten uit het westen voor zich te winnen. Daartoe wordt al het
beschikbare mais aangegrepen: thermaalbadgrolten, kaste
len, ruïnes en vele smaken Tokaj wijn.

Ontspan de boog op Schiermonnikoog
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Belangstelling skigym gehalveerd
DEN HAAG , Hel aantal deelnemers aan skigymnastiek in vijf jaar
tijd gehalveerd . Eind jaren tachtig boekten de ANWBen de Ned er·
landse Skivereniging samen nog 20.000 tot 25.000 sporters. Dit
seizoen ligt de verwachtinglussen 10.000 en 12.000 deelneme rs .
Vooral de concurrentie van fitnesscentra met hypermodeme ap
paratuur lijkt de skigym de das om te doen. Trendy nam en als Ski
Fit (ANWB)en Sneeuwfit (Skiveren iging) hebben de teruggang
niet tot staan kunnen brengen. Met een modernere aanpak hopen
beide organisaties de schade beperkt te houden. De ANWBzoekt
bovendien toenadering tol goede sportscholen.

Nieuwe brochure USA
AMST EROAM - Het Amerikaans Veneersbureau USTTA geeft een
nieuwe brochure uft voor Nederlanders die naar de Veren igde Sta·
ten willen: de USA Holiday Planner. Er wordt informatie geboden
over onder meer geografie, afstanden, temperaturen en toeristi
sche mogeli jkheden in alle slaten, alsmede in Puerto Rieo, Cuam
en de Virgin Islands. De 136 pagina's dikke brochure is te bestel
len op het gratis telefoonnummer 06-0223716.

VERENICDE STATEN

APELOOORN - Nu de wel het mogel ijk maakt toeristische stoo m
treinen te laten rijden op de hoofdlijnen van de NS wil de steden
driehoek Apeldoorn· DevenIer - Zutphen oo k zo'n stoomtrei nt je.
De Veluwse Stoomtrein Maatschappij gaat uitzoeken of het aU..
maa l kan.

Stoomtrein in stedendriehoek
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hoek bevindt zicheen dépendan
ce van de Groningse universiteit,
waar studenten vertrouwd wor
den gemaakt met de veldbiolo
gie. Het eiland is rijk aan plan
tensoorten, broedvogels en trek
vogels . Eén van die trekvogels is
de brandgans. die in het najaar
bij het Lauwersmeer en op
Schiermonnikoog neerstrijkt.

De ganzen .grazen de weiden
kaal en vliegen in het voorjaar te
rug naar hun broedgebieden op
Spitsbergen. Jarenlang sleepten
de studenten zakken vol keutels
naar het station om deze nader
te onderzoeken. Men wilde
graag weten welke grassoort bij
de dieren favoriet was (dat bleek
rood zwenkgras te zijn). Schier
verruimt kortom niet alleen de
geest van de recrea nt. maar ook
die van de wetenschapsman.

Het fietspad gaat niet verder
dan tot de Kobbeduinen. Wie
nog verder wil. kan de tocht te
voet voortzetten over het Kwel
derpad. Bij vloed stroomt het wa
ter door de slenken naar binnen.
Bij het Willemsduin houdt het
pad op. Over het strand kan men
de oostpunt van het eiland berei
ken. die de Balg wordt genoemd.
Hier eindigt het bewoonde en
toegankelijke deel van de Neder
landse kroon van waddeneilan
den. Verderop steken Plaat en
Oog een klein stukje boven de
zeespiegel uit, wat u bij helder
zicht zelfkunt constateren. Maar
de 'liefdeloze zoutwatermuil van
Poseidon' staat wijd openge
sperd.
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De vaak goedgevulde veerboten Brakzand en Rottum moeten regelmatig hun koers aanpassen door voo rtdu rend veranderende zandplaten en stroom.
geulen.

laten kamperen. Slechts voor
een enkel nachtje, een heel kort
nachtje bovendien, want er is
met de hele familie een zilveren
bruiloft te vieren! Zou dit Schier
monnikoog op zi jn smalst zijn?

Buiten het dorp ligt een afwis
selend landschap van duinen.
strand. polderland en kwelders
voor de bezoeker gereed. In de
Banckspolder moet de fietser het
pad delen met trekkers. Zes van
de zeven boerderijen in dit groe
ne land bieden ook onderdak
aan gasten. Aan het oosteinde
van de polder voert het Biologen
pad naar de Kooiduinen. In deze

Ooit stonden in de du inen van SChiermonnikoog villa's en een luxueu s badhotel met boulevard . Ze zijn door d uinafs lag verloren gegaan.
Foto's Karel Zw"neveld

Net als op Vlieland, blijft ook hier de auto aan de wal.
I

voor discogangers. Nee, niet
voor de gasten in de stijlvolle ge
lagkamer aan de overkant. die
onder het toeziend oog van de
prins een port of witbiertje drin
ken.

Even verder. voorbij een poort
van walviskaken. steekt op het
grasveld voor het gemeentehuis
een in brons gegoten monnik
zijn arm in de lucht. Hij verwi jst
naar de tijd dat monniken op de
meest afgelegen plaatsen kloos
ters stichtten en woeste gronden
in cultuur brachten. Het beeld is
gemaakt door Martin van Wa·
ning, wiens graf men aan de an
dere kant van de weg. achter de
hoge heg rond de kerk. terug kan
vinden. Voor sommige bezoe
kers is de schiere monnik op het
gras een geestelijk leidsman.
Pendelaars. wichelaars en witte
heksen komen graag naar het ei
land om zijn spirituele kracht te
ervaren. Ziet u op het wijde
strand hoe een eenzame vrouw
een cirkel trekt en hoe zij haar
armen ten hemel heft. stoor haar
dan niet. Het kan immers zijn
dat zij een opkomende storm
met succes bezweert.

Aan de Langestreek en de
Middenstreek staan gerestau
reerde eilander huis jes. met hun
gele steentjes en groene luiken.
te pronk. Haast als vanzelfbreidt
een zacht nostalgisch gevoel zich
onder mijn middenrif uil. Wie
zou zijn leven niet in zo'n pan
nekoekhuisje willen slijten?
Maar bedenk wel dat hier vroe
ger twee gezinnen in woonden.
Eén van de huizen heet 'Antarcti 
ca' ; zo wordt de buitenwacht er
nog eens aan herinnerd dat men
hier vroeger ter walvisvaart ging.
Vandaar ook die poort van Wal
viskaken. vlakbij het gemeente
huis.

Ooit heb ik ergens gelezen dat
alleen aardige mensen in staat
zijn om op kleine eilanden te wo
nen. Mensen met een onaange
naam karakter worden in een
kleine gemeenschap niet geac
cepteerd en verdwijnen daarom
in de loop der tijd V1n7.«I.f. 0« ""'.
woners van een eiland moeten in
geval van nood immers alti jd een
beroep op elkaar kunnen doen
en elkaar blindelings kunnen
vertrouwen.

Hoe liggen de zaken hier? Als
we F. Allan mogen geloven. die
in r856 een reisverslag publi
ceerde over zijn bezoek aan
Sch iermonnikoog. dan staan de
eilanders bekend om hun 'regt
schapenheid, trouwen reine ze
den '. Zou hier alles pais en vree
zijn? Nee , niet alles, dat staat
vast. Want in mijn weddenar
chief bevindt zich een krante
knipsel dat een onthullend kijkje
biedt achter de coulissen van het
dorpsleven. Het bericht luidt al
dus: 'De Raad van State heeft gis
teren de familie Van Weert op
Schiermonnikoog in het gelijk
gesteld. waardoor het gezin za
terdag voor een nacht twee ten
ten in de tuin aan de Langestreek
mag plaats en in verband met
een vijfentwintigjarig huwelijks
feest. De gemeenteraad had een
verzoek hiertoe geweigerd. De
Raad van State heeft het omstre
den besluit geschorst en bepaald
dat alsnog toestemming moet
worden verleend.'

Soms gaat er na lezing van en
kele regels of het aanhoren van
anderhalve zin een wereld voor
je open. En wat een verrassing
dat de Raad van State zich met
dergelijke futiliteiten bezig
houdt! Het is de Raad natuurlijk
bekend dat particulieren niet zo
maar kampeerders op hun erf
mogen toelaten. Maar de Alge
mene Politie Verordening zegt
waarschijnlijk niets over huisei·
genaars die de naaste familie een
nachtje in hun eigen tuin willen
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DE WADDEN
Schiermonnikoog

'7 km long;4 km breed
met circa ' 000 inwoners

Monniken met grijze pijen,
(d. Schier. Monniken! legden de eersle dijken aan

Rott umeroog
Rott umerplQQt
Simonszand
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De afgelopen tijd probeerden
vrijwilligers met rietschermen
en helmgras het lot van Rottu
meroog te keren.

De Brakzand vaart in een wij 
de boog om haar naamgenoot
heen en legt na drie kwartier bij
de veerdam aan. Bij afgaand tij
en met de wind in de verkeerde
hoek kan de oversteek wel eens
langer duren - nog niet zo lang
geleden zaten beide veerboten
een tijdje muurvast op het wad.
Dit gebied is voortdurend in be
weging; stroomgeulen verzan
den en verleggen hun koers .

Vertrektijdenuit Lauwersoog
door de week: 06,30, "9-3°, 13-3°, 17,3°, 19.30 (aUeen op vrijdag)
zondag: 09-3°,'5-3°, 17.30.
Uit Schiermonnikoog:
door de weel<: °7-30, 10.3°,14-3°,18,3°,20,3° (alleen op vrijdag)
zondag:10.3°, 16.30,18.30
Na 1 november vaftop zaterdag de middagboot van (13.30) en naar
(14-30) Lauwersoog uit.
Nadere informatie: VVV SchiermonnikoogOS195'31233/31goD
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Geschil

En vergeet niet.. onze veelzijdige reisinformatie.
gratisvoor ANWB·leden
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Van even eruit tot dewi jde wereld in
Van Vispoort tot Chinese Muur

De ANWB Reisboekenwinkel

DEN HAAG • I-!et liefst was de heer L vanafSchiphol naar Anta·
Iya in Turkije gevlogen. Maar toen hij reserveerde bleek het
vliegtu ig uit Amsterdam al te zijn volgeboekt. L accpeleerde het
alternatief. vliegen van Maastricht naar Antalya. Pas in het vlieg.
tu ig dat hem van Maastricht naar Antalya bracht ontdekte L dat
die machine eerst van Amsterdam naar Maastricht was gevlo
gen . L voelde zich bedrogen en eiste een schadevergoeding van
de touroperator. Oe touroperator wees dat venoek van de hand,
waarop L de zaak voorlegde aan de Geschillencommissie.

TIjdens de zitting zei cfetouroperator dat het aanvankelijk in
derdaad de bedoeling was dat het toestel pas vanaf Maastricht
passagiers zou vervoeren. Maar omdat Sch iphol de thuishaven
van de luchtvaa rtmaatscha ppij is, werd later toch maar besloten
om daar al reizigers te laten Insta ppen. L was toen al onvoor
waardelijk. akkoord was gegaan met vertrek uit Maastricht. Hij
kon daarom geen recht laten gelden op een schadevergoeding.

De Geschillencommiss ie was het daarmee eens. Tijdens de
boeking kon de touroperator blijkbaar gee n vlucht vanaf Am·
sterdam aanbieden. Een andere touroperator had dat misschien
wèl gekund, maar L had kennelijk zijn keuze al gemaakt. Boven
dien had hij het vertrekvanaf Maastricht geaccepteerd en daar

. was hij dan ook aan gebonden. '.
Het verzoek om schadevergoeding werd daarom afgewezen.

Ruim voor vertrektijd gooit de
'Brakzand' de touwen los. Een
kleinere boot. de 'Rottum', ont
fermt zich over de achterblijvers.
Beide schepen zi jn vernoemd
naar lokale plekken. Het Brak
zand is het ondiepe geb ied ten
zuiden van Schiermonnikoog:
Rottum is. behalve een dorp in
Noord-Groningen, de verzamel
naam voor Rottumerplaat en
Rottumeroog.

Het laatste eilandje is, sinds
strandvoogd Toxopeus in de ja
ren zestig naar de vaste wal ver
huisde. onbewoond. Een paar
jaar geleden kwam het even in
het nieuws toen de zoon van
Toxopeus het voormalige ouder
lijk huis bezette. Hi j vond het te
gek voor woorden dat Rijkswa
terstaat Plaat en Oog aan hun lot
wilde overlaten. waardoor de
wandelende eilandjes vanzelf in
de oostelijke vaargeulen zullen
verdwijnen. 'Wij hebben al zo
weinig natuur in Nederland!'
luidde het protest van Toxopeus.

Jan Wolkers. die op deze afge 
legen plek een tijdje voor Robin ·
son Crusoë speelde, viel hem bi j.
He t gaf geen pas. zo schreef hij
in de krant, om deze 'flonkeren
de gespen in de Waddengordel
van smaragd' aan de 'liefdeloze
zoutwatermuil van Poseidon '
pri js te geven.

Door Cemt Jan Zwier

Wij zijn beslist niet de enigen
die op deze mooie herfstdag de
oversteek naar Schiermonnik
oog willen maken. Mensen met
rugzakken. stevige wandelschoe
nen en grote verrekijkers op de
borst drommen op de dekken
van de veerboot samen. 'Ont
span de boog op Schiermonnik
oog', luidde vroeger de slagzin
v:m de WV.

Niet Schiphol
maar Maastricht

Cesch lllencomm lSSIe Reizen . SUrlnamestr"' at 24. 2585Cl Den Haag . 070-3' 05310

De vuurtoren uit 1853is baken voor sch ip en wandel aar.
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