
 

 

 

Het plan 
Met deze Sortie d’été plannen we een vakantie van een week voor onze leden waarbij we de 

Oostkust van Engeland verkennen. Voor de meerderheid van de deelnemers is dit gebied nog voor 

een stuk ontdekkingsgebied. Daarom kiezen we er voor om verschillende toegankelijke jachthavens 

te reserveren. Tijden op het programma zijn in lokale tijd. De logische richting op deze rivieren is met 

vloed de rivier op en aankomsttijd plannen rond HW lokale tijd. Het verlaten van de rivier doe je dan 

best na HW mee met de eb. 

Route: 
Zeebrugge – Woolverstone – Brightlingsea - Maldon - Zeebrugge 

 

Programma: 

8-9 Augustus Voorbereidende etappe: 

Wie wil kan de etappe naar Woolverstone tijdens dit weekend indelen in kortere etappes 

-10 augustus Etappe 1: 

Vertrek uit Zeebrugge. 

Bestemming Woolverstone Marine (River Orwell) +/- 90 Nm 

Contacteer hen maandagmorgen 00441476780206, of bij aankomst VHF 80 

HW ZBG:  11u07 – 23u41 

HW Harwich: 20u24 

 

-11 augustus: 

Na een flinke overtocht van gisteren blijven we 1 dag in Woolverstone, de omgeving smeekt om 

ontdekt te worden te voet, met de fiets,… Na een korte wandeling zul je ontdekken dat je hier vaker 

naartoe zal willen komen. 

-12 Augustus Etappe 2: 

Vertrek Woolverstone 

Bestemming Brightlingsea (River Colne) 



+44 (0)1206 302200 

HW Harwich: 10:05 – 22u31 

13 Augustus Etappe 3: 

Vertrek Brightlingsea (River Colne) 

Bestemming Heybridge Basin (Maldon) +/- 15 Nm 

HW Heybridge: 12u43 

 

14 Augustus Etappe 4: 

Vertrek Heybridge Basin (Maldon)  

Bestemming  Bradwell Marina  +/- 10 Nm 

HW Heybridge: 12u43 

15 Augustus Etappe 5: 

Vertrek Bradwell Marina   

(vertrek kan vanaf 9u30) 

Bestemming   Zeebrugge 

   

 

Praktisch 
Voor de organisatie wordt geen inschrijvingingsgeld aangerekend. Daarentegen is inschrijven wel 

noodzakelijk om de nodige reserveringen te kunnen doen. 

Het varen gebeurt altijd op eigen verantwoordelijkheid, zorg ervoor dat je weet waar je kunt varen 

met up-to-date kaarten. 

Vragen? 050 544 903 of havenmeester@rbsc.be 

 


