
Stertocht met BBQ 

10 & 11 juni 2017 

 

Waar? 

Op het Grevelingenmeer, op de Mosselbank (tussen 

Herkingen en Bruinisse). Hier zijn twee kleine eilandjes met 

voldoende beschutting en aanlegmogelijkheden (steigers) en 

meer dan voldoende ruimte om met een groep te 

barbecueën. Daarnaast is er ook genoeg ruimte voor 

kinderen om te spelen of beschut te zwemmen in veilig 

zwemwater (zout). Ook is er een toilethuis met waterpomp 

en afvalcontainers. 

 

Stertocht? 

Vanuit je eigen jachthaven vaar je op vrijdag of zaterdag naar de 

Mosselbank, het Sterpunt. Bij de aankomst van het tweede schip kan 

het gezellige samenzijn een aanvang nemen. Vanaf zaterdag 18.00 uur 

gaat iedereen zijn eigen barbecue opstellen en kan men net zo lang 

barbecueën als hij/zij zelf wil. Op zondag bepaal jezelf wanneer je 

vertrekt. Nog gezamenlijk koffie drinken? Als je dat wilt, ja natuurlijk. 

 

 

Kosten? 

Er zijn aan dit DCN-evenement geen inschrijfkosten verbonden, want iedereen zorgt voor zijn eigen 

barbecue, zijn eigen vlees, benodigdheden en drank. Op het Grevelingenmeer is voor de eilandjes 

een liggeldregeling van kracht. Bij het havenkantoor van diverse jachthavens kan je voor € 12 een 7-

dagen kaart kopen. 

 

Opgeven? 

Voor dit evenement hoef je je niet op te geven. 

Iedereen, die zin heeft in een barbecue en het 

weekeinde van 10 juni in de gelegenheid is, komt 

gewoon naar de Mosselbank. In principe gaat het altijd 

door, maar je weet het in Nederland nooit. Daarom is 

Hans Verhoeff van de commissie Zuid het centrale 

aanspreek/belpunt om te informeren of het doorgaat. 

Zijn telefoonnummer hiervoor is 06 230 11 499.  

 

Activiteiten? 

Wij willen ook nog proberen om een partijtje Jeu de boules te organiseren. 

Ook op 10 juni is de 40 mijl van Bru, een mooie wedstrijd voor kajuitjachten over de Grevelingen. Dus 

een mooi uitzicht voor wie wil kijken; je kan ook eventueel zelf meedoen en daarna barbecueën. Het 

is dus verstandig op tijd op de Mosselbank te zijn.  


