
Algemeen bericht Sail Den Helder 2023 

 

Van 29 juni t/m 2 juli 2023 vindt Sail Den Helder voor de zesde keer plaats in Den Helder. Dit 
grootste nautische evenement valt wederom samen met de Marinedagen, die van 30 juni t/m 2 juli 
worden georganiseerd door de Koninklijke Marine. De combinatie van beide evenementen zal 
gegarandeerd voor een fantastisch weekend zorgen. Sail Den Helder vindt voor een gedeelte plaats 
op het terrein van de Koninklijke Marine in Den Helder welke voor dit evenement speciaal opengaat 
voor publiek. Een uniek kijkje achter de schermen bij onze marine! Het evenement van Sail Den 
Helder vindt, naast de marinehaven, ook plaats op de oude rijkswerf Willemsoord. Tussen beide 
terreinen bevindt zich een korte wandelroute zodat je altijd in de buurt bent van de volgende 
activiteit.  

 

Voor de editie van 2023 is Den Helder verkozen tot starthaven van de internationale Tall Ships 
Races! Deze internationale race wordt georganiseerd door de Sail Training International, De 
prachtige Tall Ships zullen tegelijkertijd Den Helder binnenvaren en voor een paar dagen aanmeren 
in de havens van de stad Den Helder. Dit zorgt voor een fantastisch beeld en biedt je de kans om Tall 
Ships zowel vanaf de kade te bekijken, maar ook een uniek bezoekje aan boord behoort tot één van 
de vele mogelijkheden tijdens dit evenement. Er zijn naar verwachting ruim 30 Tall Ships aanwezig. 
Naast de Tall Ships komen er ook ongeveer 150 schepen van het Nationaal Varend Erfgoed, een 
authentiek en unieke vloot in de wereld. Na het bezoek aan den Helder vindt op zondag 2 juli de  
‘Sail Out’ plaats waar alle Tall Ships vanaf de zeedijk nog één laatste keer te bewonderen zijn voordat 
zij hun race beginnen naar Arendal in Noorwegen. 

 

Naast de vele schepen zijn er ook demonstraties op het land en zee en vele kinderactiviteiten. Op 
het terrein staan ook twee podia met een aantrekkelijk programma met zowel regionaal als 
nationaal bekende artiesten. Tevens is er straattheater in overvloed. Dit maakt de afwisselijk groot 
en is er over alle dagen voor jong en oud een gevarieerd en groots programma. Sail Den Helder en 
de Marinedagen bieden dan ook de garantie dat de bezoeker zich niet hoeft te vervelen.  

 

Meer weten over Sail Den Helder 2023? www.saildenhelder.nl en volg het evenement op de sociale 
media @SailDenHelder 

 

 

 

 


