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Super-bloed-wolfmaan wadlooptocht naar Schiermonnikoog, Leendert en Heiko 

Oterdoom, maandag 21 januari 2019 

In potdichte mist rijden wij naar Lauwersoog, pas in de Lauwersmeer polder trekt de mist 

meer op naarmate we Lauwersoog naderen. In de haven is er geen mist meer. Dan door naar 

de Negenboerenpolder en rond 02:00 gaan we op pad. De kwelder ligt er goed bij, de 

ondergrond is hard bevroren en pas na de landaanwinningswerken wordt het slikkig. Dat blijft 

zo tot Lutje Wad. Net ten oosten van ton LW 24 gaan we de geul door, direct gevolgd door de 

oude geul erachter. Het is fantastisch op het wad, bijna windstil en wolkeloos. Het nerveuze 

getetter van de scholeksters doet weldadig aan. Pas bij de Sprutel (5:25) is de 

maansverduistering net begonnen en dan gaat het relatief snel, zeven minuten later is de maan 

al bijna verduisterd (zie foto’s). Onder de kust van Schiermonnikoog liggen vele ijsschotsen 

bedekt met sneeuw, in de plassen ligt ijs en in beide zak je in. Dat kost meer kracht dan over 

hard zand te lopen en dat ben je hier gewend. In dit gebied is de verduistering totaal en de 

koplampen gaan weer aan. Bij een verduisterde maan in vaal oranje-rood belanden we op 

Schiermonnikoog (6:25). Ruimschoots op tijd voor de eerste boot naar de wal. De restaurateur 

van Wagenborg vertelt ons dat men vergeten heeft het rode lampje in te draaien, hij vond het 

licht wat vaal.  

 

Nog steeeds een hele Volle Maan, hier bij het doorwaden van de Schildknopen (04:32). 
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Hier zijn we ongeveer bij de Sprutel, waar weinig water staat, zodat ik even twijfel of we er al door 

zijn. Nu begint de maan aan de oostkant te verkleuren (05:25). 

 
Uitvergroot: 
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De verduistering gaat relatief snel, deze telelens foto is 7 minuten later genomen (05:32) 

 
 

Onder de kust van Schiermonnikoog zijn grote schotsen van sneeuw en ijs vast komen te zitten, 

opgestuwd door de oostelijke winden en in de plassen ligt al een laagje ijs wat niet houdt als we erover 

heen gaan, het loopt op deze plekken relatief zwaar, liever loop je over het zand (05:47 ) 

 


