Meivakantie heen en weer Terschelling
Za 1 mei verzamelen in Enkhuizen, 1 week op pad.
Kenmerken
Vakantietocht in de meivakantie dus
met kinderen maar er zullen ook
boten zonder kinderen bij zijn.
Route wordt besproken en kan
sneller of langzamer naar het doel
gaan.
De Waddenzee op naar Terschelling
Dagelijks palaver
Terschelling vraagt om een beetje
doorvaren.

Over de Waddenzee naar Terschelling is alleen mogelijk met
goed weer. De opzet van de Meivakantie is dat het voor alle
zeilers met meer of minder ervaring mogelijk moet zijn om
mee te gaan. Let op: u moet de tocht zelfstandig aan kunnen.
Als het weer tegen zit biedt het IJsselmeer of Markermeer
voldoende alternatieveren.
De meivakantie kenmerkt zich als een eerste tocht van het jaar
in een maand dat het koud kan zijn maar ook prachtig zeilweer
kan bieden.
Een mogelijkheid om kennis te maken met het samen varen.
Ontdek wat het is om samen te overleggen, elkaar te helpen en
de ervaringen te delen.

Een palaver om kennis te maken en plannen te delen op:

Vrijdagavond 26 maart

Wie zijn wij?
Wij zijn Jannie en Arnold Koorn.
Wij hebben drie zonen (die niet meer mee
gaan) en varen Seafox een Beneteau First
375.

Dit is de 9de meivakantie die wij organiseren
Deze tocht is een mooi begin van het
seizoen. Leuk voor diegenen die voor het
eerst in een groep gaan zeilen. Samen kom
je verder.

Arnold Koorn (arnold.koorn@toerzeilers.nl) 06-22248208.

Za 1 mei verzamelen
in 24
Enkhuizen,
1 week op pad.
Zo 29 juli vertrek Vlieland en terugkomst
Vlieland op vr
aug

Uitrusting
Betrouwbaar schip
Goede zeilkleding, het is kouder
dan u denkt!
Controleer uw
veiligheidsmiddelen a.d.h.v.
veiligheidslijst

Principe schema’s
1 week Mei
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Enkhuizen
Makkum
Terschelling
Terschelling
Harlingen
Hindeloopen
Lelystad
Naar de eigen haven

Route en alternatieven
De route is nog niet echt gepland, daar gaan we samen uit komen.
Een weekje om te ontdekken wat het is om met een groep te zeilen.
Genieten van water wind weer maar ook elkaar.

Kaarten en Pilots
IJsselmeer Markermeer 1810
Westelijke Waddenzee 1811
Jan Hueff: Vaarwijzer de Waddenzee

Arnold Koorn (arnold.koorn@toerzeilers.nl) 06-22248208.
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