
“Toervaart op hol”  “La Croisière s’amuse” 

Programma: 

PLAN “A”: gunstige weersomstandigheden. 

Donderdag 14 mei:  

Vertrek uit Breskens of Zeebrugge naar Stellendam: 47,22 NM 

Getij gegevens vanuit Breskens: zie bijlage 1a 
 
Na de sluis is er nog een vijf-tal mijl te varen naar Hellevoetsluis. 
Hier varen we binnen in de middelste haven ingang (zie plattegrond 
Hellevoetsluis)en wachten we voor de opening van de brug.  
( ieder uur tot 17h00, de havenmeester voorziet een buitengewone opening om 
19h00).  
 
We overnachten in de Marina Hellevoetsluis (www.marinahellevoetsluis.nl). 
Havenmeester: Pim van Vliet tel: +31 181-312 166. De ligplaatsen zijn besproken 
en worden meegedeeld via “De Briel” VHF kanaal 72.  
Van zodra de boten aangelegd zijn houden we onze traditionele “captains drink” 
op de kade. 
 
Vrijdag 15 mei: 
 
Vanaf 10h00 kan men het lichtschip “Noordhinder” (www.noorhinder.nl) 
bezoeken en vanaf 11h00 het ramschip “Buffel”(www.debuffel.nl). 
Ook kan men een kijkje nemen bij het “Jan Blanken 
droogdok”(www.droogdok.nl) 
 
Rond de middag verlaten we Hellevoetsluis en varen we oostwaarts op de 
Haringvliet naar het sluisen komplex. 
 
Opgelet, de Haringvlietbrug opent op vrijdag om  09.30, 10.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.30, 18.30. De doorvaarthoogte is NAP + 14.00 meter. 
 
Na de doorvaart door het jachtensluis varen we over de Volkerak (2,6NM)naar 
Dintelsas. 
Hier kunnen we rustig aan boord apéritieven en om 20h30 zijn we verwacht in 
de drijvende brasserie “Overstag” voor een gezellig diner. 
 
MENU:  
Zalm op de huid gebakken met tartaarsaus  of 
Biefstuk  met kruidenboter 
met frites en 2 soorten salades 
Dame blanche  ijs met chocoladesaus en slagroom of 
Chocomousse met bolletje ijs en slagroom 
 
Daarnaast heeft iedereen recht op ½ flesje wijn wit,rood of rosé.   

http://www.marinahellevoetsluis.nl/
http://www.noorhinder.nl/
http://www.debuffel.nl/
http://www.droogdok.nl/


Alles inclusief is €   30,00 per persoon. 
Wanneer men meer drank gaat nuttigen moet dit persoonlijk aan de bar 
afgerekend worden. 
 
Vrijdag, 16 mei: 
Wie de avond tevoren zijn bestelling heeft geplaatst kan vanaf 08h00 zijn 
bestelde broodjes afhalen aan de brasserie voor een gezellig ontbijt. 
 
Het is verder de bedoeling om die dag naar Ierseke (22NM) te varen maar hier is 
het wel mogelijk dat de boten van Zeebrugge richting Zierikzee (24NM) of 
Neeltje Jans (32NM) zullen wensen te gaan om dan de volgende dag naar 
Zeebrugge te kunnen keren. Vanaf de Krammersluizen zijn we weer getij-
afhankelijk. (Zie bijlage 3) 
 
Zondag 17 mei: 
Vertrek uit Hansweert  voor de “Bressianen” : zie bijlage 2a. 
Bij aankomst in Breskens zou ik een “de briefing” voorstellen op de kop van 
steiger “G” waar we dan de rest van onze W.E. voorraad opmaken. 
 
PLAN “B”: ongunstige weersomstandigheden. 

Indien we niet noordwaarts kunnen wegens de weersomstandigheden, dan gaan 
we westwaarts via Hansweert (getij gegevens vanuit Breskens: zie bijlage 2a) 
Naar ST-Annaland. (zie bijlage 2b) waar we aldaar onze captainsdrink zullen 
houden. 
 
Vrijdag varen we dan naar Dintelsas waar ons diner gereserveerd is in brasserie 
“Overstag”. 
 
Zaterdag en Zondag varen we dan zoals plan “A” terug naar Breskens. 
 
Nodige gegevens voor de logistiek: asap please! 
Naam van de deelnemende boot 
Bootlengte en breedte 
Aantal personen aan boord 
Menu voorkeur: vlees / vis 
 
Ik heb alvast goed weer besteld en hoop jullie allen in Hellevoetsluis te 
verwelkomen! 
 
AHOI,  
Voor DE TOERVAART OP HOL /LA CROISIERE SAMUSE, 
 
Thyl van De Briele. 
 
 
 
 
 



 


