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Trio fietst over het
wad naar Terschelling
OOSTEREND Drie avonturiers zijn
zaterdag het wad overgestoken
van Zwarte Haan naar de De Grië
op Terschelling. Ze hadden voor
de 18 kilometer vier uur nodig.

Geconfronteerd met een fiets-
oversteek van de vaste wal naar
Ameland kwam Otto Stroosma
uit Apeldoorn op het idee dat zo-
iets ook naar Terschelling viel te
proberen. Onder wadlopers staat
de tocht vanaf Zwarte Haan als
doenbaar te boek, zij het lastiger
dan die naar Ameland of Schier-
monnikoog.

Een fietser moet vooral afreke-
nen met tijdverlies in de eerste
baggerkilometers en met enkele

slenken die zich alleen bij laag tij
laten doorwaden. Stroosma vond
een metgezel in de Leidse fietsen-
fabrikant Robbert Rutgrink, die
zij zijn bedrijf Santos geschikte
fietsen liet maken met vorken die
breed genoeg waren voor de ver-
eiste ballonbanden. Wadgids Rob
Schmutzler uit Ried zette zijn ter-
reinkennis in.

,,Fantastisch’’, oordeelt Stroos-
ma over de geslaagde tocht. ,,De
eerste 6 kilometer tot de Kromme
Balg waren zoals verwacht zwaar.
Het was soms vooral lopen als
een dronken matroos. Wel mooi
dat de fietsen door de banden
omhoog kwamen, zodat we ze ge-
makkelijk konden meenemen en
soms als een soort rollator kon-
den gebruiken.’’

Dat kwam ook van pas op de
overstroomde mosselbanken,
waar een bereden fiets gemakke-
lijk lek zou zijden. Door laat te
vertrekken kon het drietal op de
droogvallende zandplaten meest-
al goed fietsen, soms wel met een
gangetje van 15 kilometer per uur.
,,We troffen het met een zonnetje,
rugwind en laag tij.’’

Tegen elf uur bereikten ze De
Grië, 2 kilometer ten oosten van
de Wierschuur. Stroosma, wiens
benen nog wat stram zijn: ,,Het
was onvergetelijk’’.
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