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 Normandië van Honfleur tot Saint Vaast La Hougue 

Zo 27 juni verzamelen in IJmuiden, 4 weken op pad. 

  

               Kenmerken 

 Vakantietocht in de zomervakantie. 
Wij hebben geen kinderen meer 
mee. Niet voor gezinnen met jonge 
kinderen. Geen solozeilers 
 

 Routeschema is het gezamenlijke 
plan waar we niet van af willen 
wijken.  

 

 Diepgang: wij zijn 2 meter. 
  

  “Boot van dag” principe  
  

  Besluiten in gezamenlijk overleg 
 

 Eventueel een nacht door maar 
vooral dagtochten 

 

 Dagelijks palaver, samen uit samen 
thuis 

 

 De route is een plan,  de tocht de 
vakantie, Normandië geeft richting 

 
 
Een zomervakantie naar de Franse Normandische kust met 

een groep van 7 schepen. We zeilen in dagtochten (of toch een 
nachtje door?) en de eerste week vrij veel.  

Maar we willen ook rust, dus ook op de weg heen een dagje 
rust. Dit is geen tocht om voor het eerst op zee te gaan varen. 

 
Van IJmuiden naar de Belgische kust waar we eventuele 
deelnemers uit Zeeland treffen. 

 
Eenmaal in de buurt van  Normandie gaan we van haven naar 

haven. De geschiedenis van D-day zullen we ook tegen 
komen. 

 
 
Een tocht naar Frankrijk, terug kunnen we kiezen via 

Engeland of niet. We gaan het zien. 
 
 

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

Vrijdagavond 16 april 

 
We proberen ook een nat palaver in te plannen. 

  

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 zomervakantie die wij 
organiseren.  
 
Wij gaan uit van een vaarsnelheid van 5 
knopen gemiddeld.  
Ervaring met ankeren. 
Deze tocht is een uitdaging terwijl wij geen 
zwaar weer zeilers zijn. Een tocht voor 
ervaren zeilers. Samen kom je verder. 
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Uitrusting 

 

 Zeewaardig schip   

 Zee-ervaring   

 Zelfsturend schip    

 Bijboot en reddingsvlot   

 Goed Ankergerei voor het geval 
het kan 

 Rubberboot met b.b. motor   

 Controleer a.d.h.v. veiligheidslijst 

 

 

Principe schema’s 

week 1   

Zondag IJmuiden 

Maandag Blankenberge 

Dinsdag Duinkerken 

Woensdag Boulogne 

Donderdag Fécamp 

Vrijdag Le Havre 

Zaterdag  

week 2   

Zondag Honfleur 

Maandag  
Dinsdag  

Woensdag Ouistreham 

Donderdag  

Vrijdag  

Zaterdag  

week 3   

Zondag 

Saint Vaast La Hougue 
 
 

Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag Cherbourg 

Zaterdag Bristol 

week 4   

Zondag Eastbourne 

Maandag Dover 

Dinsdag Nieuwpoort 

Woensdag  

Donderdag Blankeberge 

Vrijdag IJmuiden 

Zaterdag  
 

 

Routeafstanden 

IJmuiden Fecamp ruim 230 mijl 
 
Boulogne Fécamp 70 mijl 
 
Langs de kust van Normandie 20-30 mijl 

 
Kaarten en Pilots 
 

Boeken 

 Clemens Kok, Vaarwijzer Het Kanaal 

  
 

 

 Havengidsen 

           Imray of Reeds pilot 
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