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Beste leden, 
 
 
Inmiddels is het seizoen begonnen. Na wat mooie dagen, die ongetwijfeld 
uitnodigden tot het uitvoeren van klussen, liggen onze boten –bijna allemaal, neem ik 
aan- vaarklaar in het water. 

De motortocht en de bloesemtocht komen niet meer voor in het overzicht, omdat de motortocht al verreden zal 
zijn, en de bloesemtocht een tocht zonder bloesem zou zijn geweest, gegeven de harde winden, die het land 
geteisterd hebben. 
 
Deze Nieuwsbrief is dus een herhaling en aanpassing, maar ook uitbreiding van het evenementen-overzicht 
van de WCN. 
Ook de voorgenomen activiteit voor het 4-daagse Hemelvaart-weekend in zuid heeft vorm gekregen. 
Leest u overigens ook de noodkreet vanuit de Evenementencommissie in verband met de bezetting met enige 
kennis van het zuidelijk vaargebied. 
 
Meldt u zich aan, en vaar ze. 
 
Tjerk Tjeerde 
tjeerde@hetnet.nl 
 
 
Beste WCN-leden, 
 
Normaliter wordt deze tocht georganiseerd door een lid- of helper van de Evenementen Commissie die deze 
de tocht ook mee vaart. Hij/zij treed dan op als aanspreekpunt en regelt waar nodig onderweg nog wat zaken. 
Helaas moet er dit jaar van deze goede gewoonte worden afgeweken. Op dit moment ben ik het enige lid van 
de E.C. in Zuid en is er een helper die de organisatie van de BBQ al op zich heeft genomen. 
Zelf kan ik niet meevaren met de Hemelvaartstocht daar de boot nog op de kant staat vanwege groot 
onderhoud. 
 
Wel had ik al een planning opgesteld voor de Hemelvaartstocht die hieronder staat vermeld. 
Als er in Zuid WCN leden die deze tocht willen varen zouden zij deze planning als suggestie kunnen nemen. 
Het is mogelijk om toch bij mij aan te melden zodat ik een lijst van deelnemers kan maken en die enkele 
dagen voor de tocht aan de deelnemers kan toesturen zodat die dan toch een gezamenlijke WCN 
Hemelvaartstocht kunnen varen. 
 
Willem Doelman 
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Hemelvaart Noord 10 - 13 mei 
10 mei verzamelen in Hindeloopen, steigerborrel etc.,  
11 mei Hoorn met Pot Luck,  
12 mei Urk met etentje en prijsuitreiking.  
13 mei huiswaarts. 
Aanmelden bij Sander Kaat e-mailadres: sckaat@zonnet.nl of +31622274293 

 

Hemelvaart Zuid 10 - 13 mei  
Donderdag 10 mei: In de loop van de dag verzamelen in jachthaven van St. Annaland, 
19.00 uur Welkom, borrel en palaver 
Vrijdag 11 mei: Afhankelijk van weer en tij gaat de tocht die ochtend rond 09:00 u. van start en gaan we in 
Westwaartse richting. 
De bestemming is de jachthaven van het rustieke plaatsje Colijnsplaat op Noord Beveland. 
’s Avonds een gezamenlijke maaltijd in een  van de restaurants in het dorp (in onderling overleg nog te 
bepalen) 
Zaterdag 12 mei: Tussen 9.30 en 11.00 uur (afhankelijk van het weer) een ochtendwandeling door het dorp en 
een kop koffie. 
Vertrek ’s ochtend rond elf uur (tijdstip in overleg) Oostwaarts, richting Bruinisse alwaar om 19.00 uur de ‘Pot 
luck’ in gezamenlijkheid genuttigd kan worden. 
Zondag 13 mei: Afscheid en ieder weer op eigen gelegenheid richting thuishaven 
Aanmelden via e-m@il: willem.doelman.nmi@gmail.com of tel: 06 5757 1954 
 
Droogvallen; 3 opties 
Optie 1. 25 – 27 mei 
Een weers- en tij-afhankelijke activiteit, vandaar dat er 3 weekenden zijn gepland. 
Voor de volledige omschrijving van de tocht: kijk op één der volgende pagina’s. 

Aanmelden bij Fred Norden: WhatsApp naar 06-30752109 voor Droogvallen Whatsappgroep (of mail 
f.norden@o2g2.nl) 
 
Rondje den Helder-Vlieland, afhankelijk van het weer, 2 opties 
Optie 1. Vrijdag 8 juni verzamelen in Den Helder, Koninklijke Marine Jachthaven Club. Steigerborrel met 
palaver, daarna eten in restaurant KMJC, Blauwe hap.  
Zaterdag 9 juni, HW Den Helder is 15:20, vertrek 15:20 min 6 uur dus om 9:20. Na aankomst op Vlieland 
ergens eten met z’n allen.  
Zondag 10 juni vertrek via de Blauwe Slenk LW Vlieland 12:15 plus 2 uur, dus om 14:00 uur. 
Beide opties worden aangeboden en afhankelijk van de weersomstandigheden wordt besloten welke door kan 
gaan (als het kan beiden). 
Aanmelden bij Sander Kaat, e-mailadres: sckaat@zonnet.nl of  
Theo Scholman, e-mailadres: bigwish2@gmail.com 
 
Korte Engelandtocht 16 – 24 juni 
Een bezoek aan de Engelse oostkust: Thames Estuary is een razend interessant vaargebied. 
Een toelichting vindt u verderop in deze Nieuwsbrief. 
Aanmelden bij Gerard Versluis, e-mailadres: gerard.versluis@hotmail.nl of  
Tjerk Tjeerde, e-mailadres: tjeerde@hetnet.nl 
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BBQ, Welkom aan Boord Noord, 30 juni 

Locatie Buyshaven, Enkhuizen 
Theo Scholman, e-mailadres: bigwish2@gmail.com 
 
BBQ en Welkom aan Boord Zuid, datum laatste 2 weken in juni 
Er staat nog niets vast, maar het zou zonde zijn om dit culinair festijn links te laten 
liggen. 

 
Droogvallen, 3 opties 
Optie 2. 29 juni – 1 juli 
Een weers- en tij-afhankelijke activiteit, vandaar dat er 3 weekenden zijn gepland. 
Voor de volledige omschrijving van de tocht: kijk op één der volgende pagina’s. 

Aanmelden bij Fred Norden: WhatsApp naar 06-30752109 voor Droogvallen Whatsappgroep (of mail 
f.norden@o2g2.nl) 
 
 

Droogvallen, 3 opties 
Optie 3. 13 – 15 juli 
Een weers- en tij-afhankelijke activiteit, vandaar dat er 3 weekenden zijn gepland. 
Voor de volledige omschrijving van de tocht: kijk op één der volgende pagina’s. 

Aanmelden bij Fred Norden: WhatsApp naar 06-30752109 voor Droogvallen Whatsappgroep (of mail 
f.norden@o2g2.nl) 
 
Gezinsvakantie, 28 juli – 19 augustus 
Zomertocht naar de Franse noordwestkust. 
Aanmelden bij Willem Doelman, e-mailadres: willem.doelman.nmi@gmail.com . 
 

Rondje den Helder-Vlieland, afhankelijk van het weer, 2 opties 
Optie 2. Vrijdag 31 augustus verzamelen in Den Helder, Koninklijke Marine Jachthaven Club. Steigerborrel 
met palaver, daarna eten in restaurant KMJC, Blauwe hap.  
Zaterdag 1 september, HW Den Helder is 11:56, vertrek 11:56 min 6 uur dus om 06:00. Na aankomst op 
Vlieland ergens eten met z’n allen.  
Zondag 2 september vertrek via de Blauwe Slenk LW Vlieland 07:51 plus 2 uur, dus om 09:51 uur. 
Beide opties worden aangeboden en afhankelijk van de weersomstandigheden wordt besloten welke door kan 
gaan (als het kan beiden). 
Aanmelden bij Sander Kaat, e-mailadres: sckaat@zonnet.nl of  
Theo Scholman, e-mailadres: bigwish2@gmail.com 
 

Garnalentocht Blankenberge, 6 - 9 september  
4 daags topevenement, wordt nader ingevuld. 
Aanmelden bij Willem Doelman, e-mailadres: willem.doelman.nmi@gmail.com.  
 

Voorntjestocht, 15 - 16 september  
Hindeloopen, met (bij mooi weer) een BBQ 
Aanmelden bij Theo Scholman, e-mailadres: bigwish2@gmail.com.  
 
Technische dag, oktober 2018,  
Er wordt gewerkt aan een najaarsbijeenkomst. De invulling wordt later bekend gemaakt. 
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Droogvallen 

 
Beste leden, 
 
Wij zetten onze Pentland kimkieler regelmatig op de Waddenzeebodem. Voor wie dat 
leuk lijkt, zijn er 3 weekenden in voorjaar 2018 die in aanmerking komen om zaterdag 

overdag droog te vallen om te oefenen en 's nachts nog een keer voor echt: 25-27 mei, 29-1 juli en 13-15 juli. 
Je kunt aanmelden voor elk weekend. De weersverwachting op donderdag bepaalt Go/NoGo. 
Ervaring mag nul zijn. Kim- of hefkiel noodzakelijk, hoewel kielschepen voor anker kunnen en om de noord 
van Richel varen. I.v.m. met strak tij(d)schema en niet te veel wind wordt er vermoedelijk weinig gezeild. 
Meenemen om het leven makkelijker te maken? Ankerbol, zwemtrap, zwemschoentjes met stevige zool i.v.m. 
mosselen, puts, oude afwasborstel. Als je hebt: hekanker en bijboot. 
 
Het vaarplan is grofweg: 
Vrijdagavond; 20.00 uur helemaal achteraan aan de buitenkant van Lorentzsluis te Kornwerderzand, met de 
boeg van de sluis af. 20.30 uur koffie, drankje, gedetailleerd vaarplan en bijpraten. 
Zaterdagmorgen; vertrek ongeveer 2,5 uur voor HW Kornwerd. Via Zuidoostrak en Inschot naar het Frans 
Gaatje voor de eerste keer droogvallen. Mogelijkheid aan land te gaan. Dankzij Zeevonk hebben wij hier eens 
een natuurbelevenis meegemaakt die lijkt op de verlichtte grond in de film Avatar. Elke stap lichtte de grond 
op. 
Zaterdagavond; ´s Avonds na vrijkomen met HW verplaatsen via de Vlielanderbalg naar de rede van Vlieland, 
west van de 3e groene prik west van de veerboot. Vastvaren en nachtelijk bezoek aan Vlie met sterrenkijken. 
Rustige nacht slapen. 
Zondag; na loskomen met opkomend water via Frans Gaatje, Inschot of via Harlingen terugvaren naar 
Kornwerderzand, meteen door de sluis, waarna ieder zijns weegs gaat. 
 
Belangstelling? Stuur je mobiele nummer naar 06-30752109 en ik voeg je toe aan de Droogvalappgroep voor 
de snelle communicatie. Evt. mail f.norden@o2g2.nl 
Groet, Fred en Janet 
“Ketch Laif” 
Workum 
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Korte Engelandtocht 
Weektocht naar de Engelse Oostkust 

Dit jaar organiseert WCN weer de traditionele clubtocht naar de Engelse Oostkust. 

Anders dan andere jaren wordt de tocht iets later gehouden namelijk van vrijdag 15 

juni tot en met zondag 24 juni. We hopen hierdoor meer kans te hebben op mooi 

weer en maken we optimaal gebruik van het lange daglicht. 

Vertrek uit de Roompot Marina of IJmuiden ligt voor de hand. Maar uiteraard bepaalt iedere schipper zelf 

welke haven het beste uitkomt.  

Zoals iedere schipper weet is het maken van een agenda voor een dergelijke week gewaagd maar de agenda 

zal er ongeveer zo gaan uit zien: 

Woensdag 13 juni: Go/NoGo gebaseerd op de weersverwachting. Er is geen alternatief plan indien de tocht  

niet door zou kunnen gaan; 

Vrijdag 15 juni: Op eigen gelegenheid naar de Roompot Marina of Marina IJmuiden; 

Zaterdag 16 juni: Oversteek naar Suffolk Yacht Harbour; 
Zondag 17 juni: Uitslaapdag, walk naar de Pub met Pub-diner; 
Maandag tot en met Donderdag gaan we naar plaatsen zoals Walton on the Naze (Walton Backwaters), West-
Mersea (River Mersesa) of Tollesbury (River Black water); 
Vrijdag 22 juni huiswaarts. 
 
Mogelijk dat degenen die terug moeten naar het Zuiden van Nederland dit gaan doen via Ramsgate. 

Als je er wel eens over na gedacht hebt om de oversteek naar Engeland  te maken maar daar wat tegenaan 

hikt, is dit de manier om ervaring op te doen. Als je wilt meedoen aan deze tocht is het logisch dat je: 

 Een betrouwbare Westerly hebt.  De lengte maakt weinig uit; 

 Een behoorlijke bemanning hebt waarvan er op zijn minst één ervaring heeft met groter water, zoals 

de Waddenzee of de Zeeuwse stromen; 

 Kunt navigeren; 

 Een beetje kunt zeilen en manoeuvreren; 

 De juiste navigatiespullen aan boord hebt. 

De kosten voor de tocht zijn voor eigen rekening. Ergens in de week gaan we een BBQ houden. Deze zal voor 

rekening van WCN zijn. 

Interesse? Mail dan naar Gerard.Versluis@hotmail.nl of tjeerde@hetnet.nl.  
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