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Beste leden, 
 
Mooi weer wordt af en toe afgewisseld met minder mooi weer. Met soms te veel en 
soms te weinig wind. Maar met Hemelvaart is prima gevaren –en gereden- dus de 
sfeer zit er weer in. 
 

Twee weken geleden mocht ik als opstapper mee voor een weekje Engelse oostkust. Dat onze reis 52 uur 
motoren inhield –van de 73 gevaren uren- lag aan de windstiltes tijdens beide oversteken. Het was geen 
WCN-activiteit, maar als je Lowestoft, Southwold, Woolverstone met haar Pin Mill en Butt & Oysters en Suffolk 
(Levington) weer eens hebt gezien, dan verlang je naar méér.  
En daar geeft de WCN-tocht over een dikke week goed de gelegenheid voor.  
 
Om van uw ervaringen konde te doen, kunt u niet om de bbq’s in noord en zuid heen. 
Om u te laten overhalen om deel te nemen aan de Gezinsvakantie tocht naar de Franse noordwestkust, of 
aan één van de droogval-exercities voor kimkielers, kunt u ook niet om de bbq’s heen. 
 
Onderstaand nog even de herinnering aan deze evenementen. 
 
Meldt u zich aan, en vaar ze –veilig-. 
 
Tjerk Tjeerde 
tjeerde@hetnet.nl 
 
 
BBQ, Welkom aan Boord Noord, 30 juni 
Locatie Buyshaven, Enkhuizen 
Theo Scholman, e-mailadres: bigwish2@gmail.com 
 
 
 
BBQ en Welkom aan Boord Zuid, 30 juni 
De WCN Zuid Barbeque wordt dit jaar gehouden in de Jachthaven van Burghsluis. 
Voor een zo prettig mogelijk verloop is er gezorgd voor een grote BBQ met brandstof en de nodige 
tafeltjes. 
Ook is er, mocht het wat vochtig weer zijn, een grote Partytent beschikbaar.  
Zelf hoef je dus alleen te zorgen voor het vlees, drank en stoeltjes. Het zou ook leuk zijn als ieder 
schip een bescheiden salade o.i.d. maakt voor algemeen gebruik. 
De aanvangstijd is bedacht op 17:00 u. 
Aanmelden, onder vermelding van aantal 
deelnemers en scheepsnaam en -lengte, 
kan bij: 
Willem Doelman 
Tel: 06 5757 1954 
E-mail: willem.doelman.nmi@gmail.com 
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Korte Engelandtocht 16 – 24 juni 
Een bezoek aan de Engelse oostkust: Thames Estuary is een razend interessant 
vaargebied. 
Een toelichting vindt u hieronder. 

Aanmelden bij Gerard Versluis, e-mailadres: gerard.versluis@hotmail.nl of  
Tjerk Tjeerde, e-mailadres: tjeerde@hetnet.nl 
 
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 Mersea) 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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Gezinsvakantie tocht naar Franse noordwestkust. 
Van 28 juli t/m 19 augustus. 
 
De Westerly Club Nederland Zomertocht voor 2018 is gepland voor de periode van 
28 juli t/m. 19 Augustus naar de Franse Kanaalkust met als einddoel de “Baie de 
Seine”. 

De zomertocht is bedoeld als familietocht. De tocht is, naast een gezellig gezamenlijk evenement, ook bedoeld 
om leden die nog weinig ervaring met kustzeilen hebben de gelegenheid te geven hier in groepsverband 
ervaring mee op te doen. 
 
Le TREPORT 
De etappes, die steeds vooraf worden besproken, worden in 
principe overdag gevaren, hoewel het wel eens kan 
voorkomen dat we door tij gedwongen voor dag en dauw 
starten. 
Uiteraard zijn er ook een aantal “vrije dagen” waarop we 
een extra dag in de haven blijven om de omgeving te 
verkennen ingepland. 
De routeplanning zoals deze globaal is opgesteld, is als 
volgt; 
We verzamelen op 28 juli in de Roompot, vervolgens varen we via Oostende naar Duinkerken en vandaar 
verder langs de Franse Kanaalkust. 
 
DIEPPE Strand 
Dit doen we in een aantal etappes langs diverse havens 
aan de Franse Kanaalkust naar de ”Baie de Seine”, 
waar we wellicht in Honfleur de heenreis eindigen . 
Vervolgens weer terug langs de kust, waarbij we 
proberen toch weer wat andere havens te bezoeken, 
naar de Roompot en -Huis, waarna de zomertocht er 
weer opzit. 
Het belooft weer een mooie tocht worden langs de 
Belgische en Franse kust, waarbij je zal zien dat er niet 
alleen in Engeland “White Cliffs” te vinden zijn. 
 
FECAMP 
Uiteraard kunnen we plannen wat we willen, maar 
uiteindelijk zijn we toch afhankelijk van tij en wind. 
Tijdens de tocht kan er altijd besloten worden van de 
plannen af te wijken als de omstandigheden dat 
vereisen. Hierbij valt te denken aan inlassen van andere 
havens of eerder de terugweg aanvaarden. 
Het belangrijkste is echter om gezamenlijk een mooie 
tocht te maken waarin we samen varend ervaringen 
opdoen en toch de tijd hebben individueel te 
“passagieren”. 
Als je geïnteresseerd bent kan je je aanmelden of meer informatie opvragen bij: 
Willem Doelman: e-mail: willem.doelman.nmi@gmail.com of tel: 06 5757 1954. 


