
 

Deelname aan de activiteiten van de Blocq van Kuffeler  geschiedt voor eigen risico. 

De vereniging, noch de organiserende leden, aanvaarden enige aansprakelijkheid. 

 

 

   

Presentatie zeezeiltocht 2023 

 
Op zondag 19 maart organiseert de evenementencommissie een presentatie van de geplande 

zeezeiltocht 2023. 
Bert Jonker zal met een boeiend verhaal uit de doeken doen wat de evenementencommissie 

zoal heeft bedacht. 

De bestemming is Engeland, met een oversteek rechtstreeks naar Lowestoft om via de Engelse 

en Belgische kust naar Nederland terug te keren. 

Bert zal vertellen waar we aan moeten denken met betrekking tot stroming, wind, veiligheid en 

uitrusting. Uiteraard wordt er ook ruim aandacht geschonken aan een gezellig walprogramma 

en het onderling contact met uitstapjes en steigerborrels.  

De zeezeiltocht start op woensdag 7 juni en eindigt op zondag 18 juni, reserveer deze data 

alvast in je agenda! 

 

Wanneer: Zondag 19 maart 

Plaats:  De Blocqhut  

Tijd:  Van 14.00 uur tot 17.00 uur 

Kosten: Hier zijn geen kosten aan verbonden 

 

In verband met de ruimte in het clubhuis verzoeken we jullie om van te voren aan te melden. 

Dit kan tot 15 maart middels een mailtje naar evenementbvk@gmail.com    

 

Tot de 19e maart! 

 

De evenementencommissie. 

 



 

Deelname aan de activiteiten van de Blocq van Kuffeler  geschiedt voor eigen risico. 

De vereniging, noch de organiserende leden, aanvaarden enige aansprakelijkheid. 

Voorlopig programma zeezeiltocht 2023 

 

 

Wo. 7 juni 09.00 uur  Palaver in de Blocqhut 

  10.00 uur  Vertrek uit de Blocq 

  15.00 uur  Aankomst IJmuiden  

 

Don. 8 juni 05.00 uur  Vertrek naar Lowestoft 

   21.00 uur(BST)  verwachte aankomst bij de Royal Norfolk & Suffolk Yacht Club. 

  Vanaf nu de tijden in British Summer time (BST) 

 

Vrij. 9 juni 10.00 uur  Trip met de trein naar Norwich. 

 

Zat. 10 juni 10.00 uur  Vertrek naar Harwich. Van daaruit de Orwell op naar Woolverstone 

Marina. 

 

Zo. 11 juni 10.00 uur  Wandeling langs de Orwell naar de befaamde pub “But and Oyster” 

in Pinn Mill. Hier gaan we ook lunchen. 

 

Ma. 12 juni      11.00 uur  Vertrek naar Ramsgate.                    

 

Di. 13 juni        10.00 uur  Met de bus naar het mooie Canterbury. 

 

Wo. 14 juni      07.00 uur  Vertrek naar Blankenberge. 

 

Do. 15 juni       09.00 uur  Met de trein naar Brugge. 

  Vanaf nu de tijden weer in onze zomertijd. 

 

Vrij. 16 juni      09.00 uur  Vertrek naar Stellendam. 

 

Zat. 17 juni       10.00 uur  Vertrek naar IJmuiden 

                           19.00 uur  Diner bij de Chinees in IJmuiden. 

                           Alternatief, zijkanaal C 

   

Zo. 18 juni        09.00 uur  Vertrek naar de Blocq. 

                           17.00 uur  Afsluiting in de Blocqhut.  

 

            

 


