
BBQ, waterfontein en vliegjes. 
(verslag CZT BBQ-tocht 2017 met de Mistral 16-18 juni,  

Lemmer-Enkhuizen-Hoorn-Edam-Lemmer) 

 

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/waterkwaliteit/waterplanten.aspx 

 

De weersvoorspellingen voor bbq-weer op zaterdag 17 juni waren gunstig. Op vrijdag 

16 juni was het nog fris en stond er een stevige wind 5 bft. 

 

Een uur later dan gepland vertrok de Mistral om 14 uur uit haar thuishaven Friese 

Hoek in Lemmer richting Enkhuizen. Er was nog op het laatst gewerkt aan de 

stuurautomaat om deze weer vast te maken aan de 

roerkoning. Bij de laatste tocht wees de roeraanwijzer niet de 

juiste stand van het roer aan, en bleek de bevestiging ietwat 

te zijn verschoven. De twee oude borgbouten van M8 en 

M10 zijn nu vervangen door drie nieuwe grotere borgbouten 

van M12. Na het gat voor de borgbout in de roerkoning van 

RVS was vergroot, 

kon de stuurautomaat 

weer vast worden 

gemaakt aan de 

roerkoning, met 

loctite/lockbond 

ertussen, en nu maar 

hopen dat de 

constructie dit keer 

goed vast blijft zitten.  

 

Met gereefde zeilen, windvlagen WNW boven de 22 knopen, zeilden we een 

aandewindse koers naar Enkhuizen. Even buiten Lemmer hoorde we op kanaal 10 een 

oproep voor de Mistral van de Aura, die al in Enkhuizen lag. Op de reactie van de 

Mistral volgde geen respons van de Aura. Daarna kwam een oproep van de Aura voor 

de Etoile de Mer (vertrokken uit Stavoren). Of deze oproep nog werd vervolgd, 

hebben we op de Mistral niet gehoord. De dames, Greetje en Marion vermaakten zich 

uitstekend. Hadden genoeg gesprekstof. Voor Alna kon het best wel minder schuin. 

Later, toen de wind minder werd, konden de zeilen volledig worden uitgerold. 

Ondanks de stevige wind was het niet echt koud. Voorbode van het warmere weer.  

 

Na 3 uur zeilen kwam de Mistral om 17 uur in de Buitenhaven van Enkhuizen aan. 

Daar lagen al de Lavezzi met Marco en Ruud, de Aura (was al vrijdag in Enkhuizen 

aangekomen) van Riëtte met onze Belgische vrienden Herwin met partner Eva, en de 

Etoile de Mer met Ben, Lucien en Remko. Naast de Etoile de Mer was nog plek voor 

de Mistral. Voor Remko was het zijn eerste tocht met CZT, en was de oversteek van 

Stavoren naar Lemmer iets te wild geweest. Hij was druk bezig met het 

schoonspoelen van het gangboord op de Etoile de Mer, restanten van zijn offer aan 

Neptunus. 

 

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/waterkwaliteit/waterplanten.aspx


Op de Mistral hadden we de steigerborrel. Kennismaking met nieuwe gezichten. Later 

kwam de Johanna Catharina van Frans en Saskia met Kees en Wouter binnen varen. 

Iedereen wilde wel even op nieuwe aanwinst van Frans en Saskia komen en 

bewonderen. De Najad 39 zag er nog nieuw uit. Totaal geen slijtagesporen. Je durfde 

haast niet met je schoenen aan boord te komen. 

 

Iets later dan 19:30 uur was de schippersvergadering op de Etoile de Mer. Zonder 

Peter, wordt er blijkbaar wat soepeler omgegaan met de tijd.  

Hoewel er geluiden waren voor 

een nachtje blijven in 

Enkhuizen, voor sommigen was 

de eerste zeildag al heftig 

genoeg en Buitenhaven zag er 

gezellig uit, besloten de 

schippers die avond door te 

zeilen naar Hoorn. Wind zou 

verder afnemen en ruimen naar 

NW (een mooie aandewindse 

koers), weinig golven (zaten aan 

hoge wal) met een ondergaande 

zon aan de horizon.  

 

 

 

 

 

 

 

Lekker schuin aan de wind 

 

 

 

 

 

 

 

Marion aan het stuur 

 

 

 

 

 

Met 10 knopen ZW 

aandewind 6 knopen door 

het water. 

 

 

 



 

 

 

Het was ’s avonds nog frisjes 

 

 

 

Aan de horizon lag Hoorn 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Naviduct_Krabbersgat  

Na het passeren van de Krabbegatsluis eerst halve wind en daarna aan de wind 

richting Hoorn met 6 knopen. De Mistral werd op een mijl gevolgd door de Johanna 

Catharina. Met daarachter de Etoile de Mer en Lavezzi. Aura was uit zicht. Op de 

rede van Hoorn moest nog even een slag worden gemaakt. Na het overstag gaan, ging 

de Mistral niet harder dan 3 knopen en deed het roer vreemd. Je moest 30 graden naar 

bakboord sturen om de Mistral op koers te houden. Ook op de motor ging het niet 

harder dan 3 knopen en trok de Mistral naar stuurboord. Er hingen allerlei slierten van 

waterplanten achter in het kielzog van het schip. Even voor de ingang van de haven 

nog heen en weer, achteruit met de schroef, rondjes draaien, maar veel hielp het niet.  

 

In het donker de oude haven van Hoorn binnen gevaren. Lag al aardig vol. Er was nog 

plek om als 3e schip naast een andere Bavaria aan te leggen. Even kort draaien lukte 

niet. Mistral wou niet over bakboord keren. Gelukkig beschikt de Mistral over een 

boegschroef. Erg handig in dit soort situaties, anders was het niet gelukt. De Johanna 

Catharina ging als 3e in de rij daarachter aanleggen, en Etoile de Mer als 4e schip 

naast de Mistral. De Lavezzi als 4e naast de Johanna Catharina. En nu was het 

wachten op de Aura (had wat problemen met de navigatielichten). Na een uur nog 

geen Aura. Even oproepen. Riëtte meldde dat ze een paar honderd meter voor de 

haven lagen. Na een halfuurtje kwam inderdaad de Aura binnen, en was de CZT-vloot 

met 5 schepen en 16 opvarenden weer compleet. Het werd nog erg gezellig en laat in 

de haven van Hoorn. We zouden pas om 10:00 uur zaterdagochtend vertrekken. Op de 

Mistral werd uit voorzorg het muskietennet over het luik en de klamboe over de kuip 

en buiskap heen aangebracht. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Naviduct_Krabbersgat


Volgende ochtend werden we wakker met een zonnetje en aangenamere temperatuur 

dan op vrijdag. Toch nog even bij daglicht kijken naar al het groen in het water achter 

het roer. Met een pikhaak werden hele bossen waterplanten (waterfontein) 

weggehaald en opgevist. Toevallig kwam de boot van de havenmeester met 2 dames 

aan boord langszij. Het havengeld was al voldaan en vroegen we aan de dames of de 

opgeviste waterplanten aan hun kwijt konden. Voorste dame op de boeg had daar 

geen probleem mee. De 2e dame achter, de stuurvrouw, liet wel non-verbaal blijken 

dat zij daar meer moeite mee had. 

De boot van de havenmeester was 

net mooi schoon gemaakt. 

 

Het hield niet op met vissen van 

waterplanten 

 

 

Zat vast aan het roer, 

waardoor keren in de 

haven niet lukte 

 

 

Nadat het roer zo goed 

mogelijk was vrijgemaakt 

van allerlei waterplanten, 

konden we vertrekken. Al 

snel na het vertrek kregen 

weer last van waterfortuin en 

liep de snelheid fors terug, 

en er stond al niet zo veel 

wind. Even achteruit, en er kwam een nieuwe bos met waterplanten bovendrijven. Het 

varen op Markenmeer wordt daardoor er niet gemakkelijker op. En maar hopen dat in 

de schroef niets blijft hangen. De 

kans daarop bij een klapschroef 

wordt wel kleiner. 

  

 

Waterfontein 

 

 



 

 

 

 

Tijd voor koffie met appeltaart 

 

 

 

 

 

 

Waar blijft Johanna Catharina? 

 

 

Op verzoek van de Johanna 

Catharina bleef de Mistral in de 

buurt van de Johanna Catharina 

voor het maken van foto’s. 

Frans had nog een zeilzak met 

een zeil, waarvan hij niet wist of 

het een spinnaker of gennaker 

was. Het was ideaal weer voor 

het uitproberen van een vliegend 

voorzeil. Al snel stond de roodwitblauwe gennaker van de Mistral en was het wachten 

op de Johanna Catharina. En ja hoor, het was een mooie spinnaker.  

 



Johanna Catharina verlegde haar koerst naar Zuidoost (meer voor de wind), terwijl de 

Mistral meer richting zuid voer. Wind nam steeds meer af, en werd naast de gennaker 

aan bakboord ook de genua met de spi-boom aan stuurboord gezeild. Inmiddels waren 

we Marken gepasseerd, en viel de wind helemaal meer weg. Weer terug NW richting 

Edam op de motor, tot er opnieuw wind met 3bft kwam en verder aan de wind zeilend 

naar Edam, waar we rond 16 uur aankwamen. Etole de Mer en Lavezzi lagen al in de 

haven. Voor de andere schepen had de jachthavenmeester ligplaatsen gereserveerd. 

We werden door de voorzitter Bart verwelkomd. Bart en Margot waren dit keer met 

de camper naar Edam gegaan. Voor een bezichtiging van de handig ingedeelde 

camper was veel belangstelling. Een uurtje later zaten we aan de steigerborrel. En 

rond 18:30 uur verzamelden alle opvarenden bij het clubhuis voor de bbq. 

 

Net niet te koud werd genoten van de bbq in goed gezelschap. In de verten zagen we 

een groot zeilschip met hagelwitte zeilen in de ondergaande aan de horizon 

voortkruipen. 

 

Volgende dag (zondag 18 juni) werden we wakker met nog hogere temperaturen dan 

op zaterdag. Mooi weer voor een rondje zwemmen in de haven dacht Riëtte. 

Zij wilde ook even onder de Mistral kijken voor vastzittende waterplanten.  

 

Gelukkig zat er niets aan de 

schroef en alleen wat aan het 

roer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als een smurf vanwege de antifouling kwam 

Riëtte weer boven water. Met de warme 

buitendouche op het zwemplateau kon Riëtte zich 

schoonmaken. 

 

 



 

   
 

na het ontbijt in de zon 

 

 

 

 

 

Koffie achter clubhuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 deelnemers 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Was lekker warm achter 

het clubhuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toespraakje van de voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals afgesproken hadden 

we om 9:30 uur nog een 

afsluitende koffieronde 

achter het clubhuis. Na een 

toespraak van Bart en Ben 

werd afscheid genomen, 

en voeren de schepen weer 

terug naar hun thuishaven. 

De Mistral via Enkhuizen 

naar Lemmer. Het was 

lekker warm, maar helaas 

weinig wind. Al snel 

kregen we last van 

IJsselmeervliegjes  

https://sailspecials.nl/vliegjes-en-zeilen-op-ijsselmeer-eraan/ 

http://www.watersportbank.nl/nieuws/watersport-

muggenplaag_aan_boord_op_het_ijsselmeer_hoe_ga_je_daar_mee_om-5657.php 

http://www.watersportalmanak.nl/nieuws/46810-watersport-muggen-ijsselmeer 

 

Wat een vieze beestjes. Met klapperende zeilen wat harder op de motor varen. Anders 

blijven de vliegjes op je zeil plakken. 

https://sailspecials.nl/vliegjes-en-zeilen-op-ijsselmeer-eraan/
http://www.watersportbank.nl/nieuws/watersport-muggenplaag_aan_boord_op_het_ijsselmeer_hoe_ga_je_daar_mee_om-5657.php
http://www.watersportbank.nl/nieuws/watersport-muggenplaag_aan_boord_op_het_ijsselmeer_hoe_ga_je_daar_mee_om-5657.php
http://www.watersportalmanak.nl/nieuws/46810-watersport-muggen-ijsselmeer


 

Alna stond voorop bij de preekstoel en gaf aanwijzingen aan de stuurman hoe we de 

waterplanten het beste konden ontwijken. Nadat we de lijn halverwege Hoorn 

Enkhuizen naar Marken (loopt van Sport G-Nek naar Sport H ton bij Edam) waren 

gepasseerd, verdwenen de waterplanten.  

 

 
 

Bij de Krabbegatsluis kwamen we de Etoile de Mer en Johanna Catharina tegen. Na 

het passeren van de sluis namen we nogmaals afscheid, dit keer op het water. Etoile 

de Mer voer pal noord naar Stavoren en de Mistral NO richting Lemmer. Halverwege 

kwamen we nog Ino met de Argos tegen, die richting Zuidoost naar Lelystad voer. 

 

Eind van de middag kwam 

iets meer wind en voeren 

we voor de wind richting 

Lemmer. Veel wind was 

het niet. Wel minder last 

van vliegjes. 

En zo kwam een einde aan 

een mooi weekend met 

warm weer op het water en 

veel waterplanten en 

vliegjes. Op zout water 

varen heeft zeker zijn 

voordelen. En nu maar 

hopen dat we nog veel 

mooie zomerse dagen 

krijgen met meer wind. 


