
 

 
 

Sortie d’ été: 13-14-15 augustus 
 

Opzet:   ”Een gezellige driedaagse uitstap in clubverband 
waar varen centraal staat met een aantrekkelijke 
bestemming en een leuk maar niet overladen agenda.” 
 
Programma overzicht: 
• Individuele heentocht 
• Gezamenlijke drink in Royal Temple yacht Club  
• Gezamenlijk English breakfast in Royal Temple Yacht Club 
• Gezamenlijk diner in Ramsgate Tandoori 
• Individele terugtocht 
•  
Belangrijk: 
Gezien het hoogseizoen is communiceren we nu reeds met de haven van Ramsgate om 
er zo voor te zorgen dat we de nodige ligplaatsen kunnen reserveren. Enkel indien u uw 
deelname bevestigd kunnen wij het nodige doen. Inschrijving per boot met een 
(voorlopig) aantal bemanningsleden is dus de boodschap.  
 
Zaterdag  
 
Vertrek: 
Vertrek zeiljachten om 05:30 vanuit de jachthaven. 
Traject is een 62 Nm lang in rechte lijn. Belangrijk is wel de trafficzones haaks over te 
steken. Dit betekent dat het traject in de praktijk ongeveer 65 à 70 Nm zal worden. 
Gelieve rekening te houden met laag water ramsgate om 19:26 local time. 
Schepen met grote diepgang kunnen best 1 ½ voor tot 1 ½ na laagwater vermijden. 
  
Onderstaande tabellen geven de getijden weer in LOCAL TIME. 
Sat 13 August  
High Tide: 0:06 4.8 
Low Tide: 7:04 0.5  
High Tide: 12:24 4.9 
Low Tide: 19:26 0.3  
Sun 14 August  
High Tide: 0:46 4.9 
Low Tide: 7:46 0.4  
High Tide: 13:01 5.0 
Low  
Mon 15 August  
High Tide: 1:21 4.9 
Low Tide: 8:21 0.4  
High Tide: 13:34 5.1 
Low Tide: 20:37 0.3 
 
Vetrek motorjachten om  10:00  vanuit de jachthaven. 
De dieselpomp in Zeebrugge is geopend vanaf 08:00 ’s ochtends maar beter is vooraf vol 



 

te tanken. Gezien het hoogseizoen is kan het zijn dat de dieselponton enigszins moeilijk 
bereikbaar is in de ochtend wanneer er veel bezoekers aan de bezoekersponton zijn 
afgemeerd! 
 
Aankomst in Ramsgate: 
Bij aankomst in Ramsgate is het belangrijk de aanlooproute te respecteren. 
Opgelet voor de gevaarlijke zandbanken naast de aanlooproute en de beroepsvaart. 
Bij het aanlopen melden aan Ramsgate Port Control op VHF channel 14.  
De havenmeester is bereikbaar op VHF channel 80. 
Gelieve rekening te houden met laag water Ramsgate om 19:26 local time. 
Schepen met grote diepgang kunnen best 1 ½ voor tot 1 ½ na laagwater vermijden. 
 

 
 
Aankomst: 
Na aankomst in Ramsgate: 
Bij aankomst in Ramsgate worden we verwacht voor een drink in de Royal Temple Yacht 
Club. Bij gunstige weersomstandigheden kunnen we elkaar hier ontmoeten voor de 
aperitief. Indien de meteo ons minder gunstig gezind is zien we elkaar hier later op de 
avond. Voor zaterdag is er geen gezamenlijk diner voorzien gezien het onderscheid in 
aankomst tijd.  

 
 
 
 
 



 

Zondag: 
 
Zondag ochtend is een english breakfast voorzien voor alle deelnemers in de Royal 
Temple Yacht Club. Vanuit de ruimtes op de eerste verdieping van de RTYC heb je een 
prachtig overzicht op de haven, de Goodwin Sandbanks en de wijde omgeving. Het 
ontbijt kan ter plaatse worden afgerekend maar gelieve vooraf door te geven met 
hoeveel jullie zijn zodat ze zich hierop kunnen voorbereiden. 
Hoewel er verder geen gezamenlijke activiteiten voorzien zijn heeft Ramsgate en 
omgeving heel wat mooie vergezichten in petto voor de wandelaars. Voor de niet 
wandelaars vormt een terrasje langs de haven een alternatief.  

  
 
Zondagavond is een diner voorzien in Ramsgate Tandoori.  
Een gezellig no-nonsense restaurant dat zichzelf beschrijft als “fresh authentic indian 
cuisine”. We voorzien momenteel dat enkel RBSC-leden hier zullen tafelen en vroegen de 
uitbater het restaurant vrij te houden maar dit kan uiteraard enkel indien we met 
voldoende deelnemers zijn. Reserveren vooraf dus, een aanrader! 
 

 
 
Maandag:  
 
Vertrek om 06:00 of 06:30 local time voor de zeilschepen (afhankelijk van de 
omstandigheden).  
De motorschepen kunnen afvaren rond 10:30. 
Let op:het is laagwater om 08:21 local time en 1 ½ voor tot 1 ½ na laagwater zijn te 
mijden wegens beperkte diepgang in de haveningang. 
 

Inschrijven is de boodschap! 


