
Zeebrugge : 5/06/17       SORTIE D’ETE 2017    13-19/08/2017 

Aan de bar overleg over sortie d’été 2017 

Mogelijkheden : England (nog eens Oostkust), Wadden, Opale kust en Normandie  

Er is overeenstemming om eens iets anders te doen m.n. Côte d’Opale – Normandie 

 

Voorstel reisschema  

Zaterdag 12/08 

Vertek van de vloot uit Zeebrugge HW ZB 05:13 u dus dat zit redelijk goed, misschien vertrekken 

tegen 07:30 dan hebben we stroom mee richting  Duinkerke  

ZB – Duinkerke : 38 NM  

Reservedag om te starten is zondag 13/08 

 

Zondag 13/08 

Duinkerke – Boulogne Sur Mer ( HW – Dk 04 :55)  

DK – BSM is 42 NM en brengt ons voorbij Cap Blanc en Cap Gris-Nez (vanaf hier wordt het mooi)  

Wie na een dagje zeilen de benen wil strekken kan de fikse wandeling naar boven maken tot aan de  

kathedraal Notre Dame. De koepel van de kathedraal is een baken als je te voet de oude stad uit de 

13e eeuw wil bezoeken. In de oude stad met middeleeuwse muren en smalle straatjes is ook het 

kasteel te vinden. 

 

BsM 50°44.6 N   - 01°34.0 E 

BsM is gemakkelijk aan te lopen – juist opletten dat je niet over de resten vaart van de kapotte 

noordpier / dus zeker rood havenlicht aan bb houden . vhf kan 12 / marina kan 09 

 

Maandag 14/08  

Vertrek uit BsM richting Dieppe (HW BsM 04:49) 

BSM – Dieppe is 54 NM, we steken de baai van de Somme over dus plaats zat om wat rond te varen.  

 

Dieppe 49°56.7 N 01°05.0 E   vhf 12 capitainerie / vhf 9 marina  

Het fijne van Dieppe is dat het een diepe haven is (de naam stamt af van Djupa wat diep betekent in 

Vikingtaal), gemakkelijk aan te lopen. Tegen Dieppe blijven we wel 1 NM uit de kust voor wat 

droogvallende rotsen te vermijden. En vanaf hier kunnen we soms echte dolfijnen spotten. 

We liggen in de jachthaven van Dieppe, we kijken uit op de statige 18e eeuwse gildehuizen langs de 

Quai Henri IV, verder vis kopen op de kade, smalle oude straatjes, cité de la Mer met 

tentoonstellingen,…  

We kunnen uitslapen Dieppe of verkennen want de volgende dag slecht 16 NM en aankomen rond 

17 h 

 

Dinsdag 15/08 

Dieppe – St. Valéry-en-Caux   

Dieppe - SveC is slechts 16 NM 

St Valéry-en-Caux 49°52.4 N – 00°42.8 E   - VHF 9 (brug) dan marina Club Nautique Valeriquais 

De haven van St Valéry-en-Caux ligt in een vouw tussen rotswanden, krijtrotsen. De buitenhaven 

maakt een bocht en dan zien we de sluis/ophaalbrug naar de marina. We moeten wat rekenen om 

binnen te varen 2 u +/- hw maar dat kennen we al van aan de Engelse Oostkust. 

HW 17h46 

 



Woensdag 16/08  

Rustdag in St Valéry-en-Caux 

 

 

 

Donderdag 17/08  

We gaan terug richting N  

Met waarschijnlijk achterlijke wind doen we de 60 NM richting Boulogne S Mer 

HW 07:41 dus nogal vroeg vertrekken en ergens krijgen we stroom tegen en stroom mee. 

 

Vrijdag 18/08  

BsM – Dover (18 NM)  

Dus een korte oversteek brengt ons naar Dover waar we Royal Cinque Ports Yacht Club kunnen 

bezoeken 

Voor zij die honden aan boord hebben of England links willen laten liggen kunnen aan de franse kant 

blijven richting Duinkerke … 

 

Zaterdag  19/08 – Zondag 20/08. 

In Royal Cinque Ports Yacht Club hebben we de terugtocht besproken of ineens naar Alberta of nog 

een tussenstopje in Duinkerke, Nieuwpoort, Oostende of Breskens … 

Dover – Oostende : 58 NM 

 

 

- Programma kan -ook tijdens de reis aangepast worden- in functie van wheather, windrichting 

… er zijn wel wat uitwijkmogelijkheden in het kanaal tussen Nieuwpoort en BSM  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


