Dorus Rijkerstocht/Pride of the Fleet-bokaal
Update: Gebruik van trailerhelling Westoever en onderdoorvaart Burgemeester Visserbrug blijft voor
Drascombes met gestreken mast wel mogelijk!
Den Helder heeft een voor Drascombes perfecte trailerhelling, gelegen bij Fort Westoever langs de N250
iets ten zuiden van de Burgemeester Visserbrug. Van 14 september tot en met 31 oktober worden er door de
bedrijvencombinatie “Waaksaam” werkzaamheden verricht aan die brug. Er ligt dan een werkponton en de
brug wordt niet bediend. Maar mij is desgevraagd aangegeven dat er voor Drascombes met gestreken mast
naast het ponton een doorvaartmogelijkheid blijft van ongeveer 5 meter breed. Alleen in het meest
ongunstige geval kan het gebeuren dat je een half uurtje moet wachten. Uiteraard wel voorzichtig varen
vanwege de werkzaamheden op/vanaf het werkponton!
Trailerhelling Fort Westoever (N250)

Voor mensen die hun auto plus trailer daarna graag willen ophalen om die op het terrein van de
KMJC te parkeren:
Ik ben op vrijdag 18 september in beginsel de hele dag beschikbaar om
Drascombers van de KMJC weer terug naar de trailerhelling te rijden zodat zij
dan hun auto plus trailer kunnen ophalen.
Trek mij daarvoor aan mijn (zwem)vestje als je mij op de KMJC tegenkomt of
geef mij een belletje (06 53 73 02 72).
Hou er wel rekening mee dat ik met elk retourtje KMJC-trailerhelling ongeveer
een half uur tot 3 kwartier bezig zal zijn, afhankelijk van de drukte-ellende van de
Texelgangers in combinatie met wegafsluitingen/verkeerspomleidingen.
Alternatieven: trailerhellingen bij de Kooysluis en ‘t Kuitje
Voor wie geen gebruik kan of wil maken van de trailerhelling bij Fort Westoever zijn er als alternatief een
trailerhelling bij de Kooysluis en een trailerhelling bij ‘t Kuitje. Om met de auto vanaf die hellingen naar de
KMJC te rijden ben je wel wat langer onderweg. Ook kan het in de ochtend- en namiddagspits op het
weggetje richting ‘t Kuitje druk zijn met woon-werkverkeer van Marinepersoneel.
Vriendelijke groet en hopelijk tot vrijdag 18 of zaterdag 19 september!
Roel Smidt,
Coaster “Seanymph”
(smipro@gmail.com)

Alternatief 1: Trailerhelling bij de Kooysluis

Die (prima) trailerhelling ligt ongeveer 5 kilometer ten zuiden van Den Helder. Vanaf de helling vaar je via het
Noordhollands Kanaal naar Den Helder. In Den Helder schut je dan door de Koopvaardersschutsluis waarna
je via de Buitenhaven door kunt naar de KMJC.
Alternatief 2: Trailerhelling bij de ‘t Kuitje (Waddenzee)
Een tweede mogelijkheid is de trailerhelling van zeevisvereniging ‘t Kuitje. Om vanuit Den Helder daar te
komen is het iets verder rijden (8 kilometer) maar je hebt je boot dan wel meteen in het zoute water liggen.
De helling is eigenlijk alleen voor leden van de zeevisvereniging, maar de secretaris van die vereniging is
oud-Drascombe-eigenaar en ligt met zijn huidige boot in de KMJC. Als noodoplossing kunnen jullie dus best
even gebruik maken van die helling.
Let wel op: er kan een flinke getijdestroom haaks op de helling staan en de stelconplaten eindigen abrupt in
het niets. De helling kan ook glad zijn, zeker bij laag water (vrijdag 18 september HW rond 10:00 uur, LW
rond 16:00 uur).

