
Rally Scheveningen-Plymouth van 15 tot 18 juli 2017 met de Mistral 

 

Dag 1 (zaterdag 15 juli en zondag 16 juli) 

De spanning is merkbaar wanneer we rond de klok van 11 uur 

op zaterdag verzamelen in de haven van Scheveningen. De 

Mistral (Bavaria 38-3 Cruiser) is daar een week eerder al samen 

met de Edda, een Allures 45, gearriveerd, de bemanning 

bestaat voor deze tocht uit JanWillem, Maarten, Lucien, Fred 

en Jan. Omdat op de Edda ook 2 CZT-leden meegaan (Arjan en 

Steven), was CZT met totaal 5 leden goed vertegenwoordigd. 

De laatste voorbereidingen zijn deze week getroffen, en de 

keuring is succesvol doorstaan. Om 12 uur briefing in het 

Clubhuis ’t Spuigat van de jachtclub Scheveningen. Daar werd 

de startprocedure met ligging van de startlijn en de 

windverwachtingen doorgenomen.  Gelukkig had Jan de ligging 

van de x-boei begrepen. Deelnemers aan de rally (toerklasse) 

starten 10 minuten na het startsignaal voor race. We lunchen 

gezamenlijk met de uitzwaaiers, en na de nodige knuffels en 

goede wensen is het tijd om te gaan.   

Lucien heeft de startprocedure nauwkeuring 

bestudeerd, na wat oefenrondjes gaan we om 

17:10 uur over de startlijn voor de pier van 

Scheveningen. De aan stuurboord te ronden x-

boei ligt 0,7 Nm zuid van de startlijn in de wind, 

vanaf daar moeten we de uiterton bakboord 

houden en dan mag alles. Wel binnen de regels 

natuurlijk, want er liggen voldoende TSS stukken 

op de route. 

De wind staat al de hele week zuid west. 

Oorspronkelijk was het plan om direct op de 

motor richting zuid te gaan, de Maasgeul over te 

steken, en ter hoogte van de Bollen van Goeree op zeil stuurboord uit te gaan. Er zit net voldoende 

ruimte tussen windfarm Borselle en Maas West Outer om tussendoor te piepen (variant 2 van totaal 

4). Met deze wind zouden we dan strak aan 

de wind nog net Northinder South aan 

bakboord kunnen houden om vervolgens 

zuid uit te gaan. We mogen 15 motoruren 

met een maximale snelheid van 5 knopen 

door het water gebruiken en dit zouden dan 

de eerste 7 zijn. De rest was gepland voor 

Dover.  

Plannen zijn echter er om bij te stellen, en 

het gaat tenslotte altijd om de actuele 

situatie. Nadat we de uiterton hebben gehad, 

besluiten we met de rest mee te zeilen naar 



west. De wind is ZW en de stroom zet ons na 

verloop van tijd ver naar het noorden, zodat we 

steeds hoger uitkomen. Eigenlijk wat te laat steken 

we terug naar het zuiden. De hobbelige zee wordt 

wat rustiger, dit vraagt ook veel minder van de 

bemanning. Tenslotte is 24 uur aan de wind zeilen 

niet voor iedereen een pretje. Het survey vessel 

Vigilante roept ons op en vraagt ons 5 mijl uit de 

buurt te blijven. Hm…, wat zouden ze daar dan aan 

het onderzoeken zijn vraag je je af. We eten de 

maaltijd van Maarten, hutspot met worst. Omdat op 

volle zee koken niet altijd echt niet handig is, hebben we drie diepgevroren maaltijden meegenomen. 

Onder in de koelkast blijven deze nog dagen bevroren, zodat we het alleen maar hoeven op te 

warmen in een pan. Wel zo makkelijk. 

Nadat we ter hoogte van de kardinaal Falls Head de windfarm Thanet naderen, besluiten we om de 

motor bij te zetten. Heel  even hadden we goede wind dankzij een overkomende bui. Daarna was de 

wind op. De combinatie van (geen) wind en stroming zorgt ervoor dat we anders nog uren voor het 

nauw van Calais zaagtandjes zouden maken. Achter ons kiest de Edda noodgedwongen wel voor deze 

variant. De deelnemers aan de race mogen niet motoren, en ook de stuurautomaat niet gebruiken.  

Uiteindelijk hebben we totaal 13 uur van de maximaal toegestane aantal van 15 motoruren gebruikt. 

De avond is al een flink stuk onderweg wanneer we Dover naderen. Timing was goed, met de stroom 

mee. Kan hier oplopen tot 4 knopen. Veel kardinalen, overstekende ferry’s en een, zoals even later 

blijkt een collega deelnemer, zeiljacht dat besluit plotseling voor onze neus haaks over te steken. 

Nadat we ze hierop aanspreken (met de grote schijnwerper erbij), blijkt ze ons niet te hebben gezien. 

Later via de marifoon maakte ze duidelijk dat ook hun AIS niet goed functioneert.  

Er is weinig verkeer aan deze kant van “the Strait of  Dover”, een enkele lokale visser. De “white cliffs 

of Dover” bleven onzichtbaar in de nacht. Zodra de zon opkomt, merk je dat de temperatuur ook 

direct stijgt. Het belooft een warme tweede dag te worden.  

 

Dag 2 (maandag 17 juli) 

Waar de wind de eerste uren nog kracht 

had, neemt hij na enkele uren steeds 

verder af. We besluiten de uitschuifbare 

spi-boom te gebruiken (ruim 5 meter 

lang). Simpel systeem, je moet twee 

palletjes aan weerszijden indrukken en 

dan voorzichtig uitschuiven. Bij het 

uitschuiven verliest het wijsvingertopje 

van Lucien het helaas van het scherpe 

aluminium. Een hevig bloedende vinger is 

het gevolg. Fred verbind snel en 

professioneel de wond. Het opgestoken 

vingertje is voor de rest van de rally van 

Lucien. Het slachtafval blijft achter in de 

spi-boom.  



Nadat we dit een tijdje hebben 

geprobeerd en de wind nog verder 

afneemt, gaat de gennaker er op. We 

maken weer wat vaart. De dag vult zich 

met in de zon zitten, flink zonnebrand 

smeren, en er duikt zowaar plotseling 

een vishengel op. Verbazingwekkend 

wat er allemaal aan materiaal aanwezig 

is op dit schip. Maarten neemt het 

vissen op zich en even later blijkt, 

zonder het hier te gaan hebben over 

geluk en wijsheid, een makreel aan de 

lijn te zitten. Jan wil het ook proberen. 

Helaas blijft het bij deze ene, we 

schenken hem dus maar weer de vrijheid.  De macaronischotel van Jan vervangt de verwachte 

visschotel.  En de windstilte wordt door de schipper benut voor een verfrissende douche achterop 

het zwemplateautje met warm water uit de boiler. 

De gennaker zit net niet lekker, valt iedere 

keer in. Wordt eerst opgelost door de schoot 

te vervangen door het dunste lijntje aan 

boord. En later knutselt Maarten een 

oplossing met een pikhaak tegen de zeereling 

aan loefzijde in elkaar. Gennaker hangt nu zo 

breed mogelijk om ieder zuchtje wind te 

vangen. Dit zeilt beter, wel oppassen dat de 

wind niet boven de “18” knopen komt, 

anders houdt deze constructie het niet. 

Probleem wordt netjes opgelost, wanneer we 

in de hekgolf duiken van een overstekende 

veerboot. Hoge golf, de boot wil afremmen, 

de gennaker wil dit voorkomen. Resultaat, 

pikhaak geknikt en rijp voor de bak raceafval. JanWillem is enigszins teleurgesteld, omdat van de 3 

aanwezige pikhaken, de beste (de zelf gekochte) pikhaak bij deze actie verloren is gegaan. 

 

 

 

 



Dag 3 (dinsdag 19 juli) 

De oostenwind trekt aan en om middernacht gaat de gennaker 

er weer af. Het eiland Wight passeren we grotendeels in het 

donker. Alleen het grote baken van The Needles is duidelijk 

zichtbaar. De hele nacht en dag blijft er een straffe 20 knopen 

wind staan. De golven bouwen flink op tot wel 3 meter, gelukkig 

varen we voor de wind, want deze schuimkoppen wil je liever 

niet op de boeg nemen.  

Op de plotter zien we het ais-signaal van de Edda, deelnemer 

aan de race om Wolf Rock heen. Via de marifoon kwam het 

verzoek of we niet te hard wilde gaan, zodat de Edda langszij 

kon komen voor een foto-shoot. We blijven met alleen de 

genua zeilen, en zagen later de Edda aankomen met grootzeil 

en genua. 

De chili con carne schotel van Lucien is aan de beurt. De 

maaltijd zit er nog niet in of JanWillem komt melden dat de 

vuilwatertank vol zit en niet wil lozen. We trachten met een 

luchtpomp druk op te bouwen om zo dit gevalletje constipatie 

op te lossen. De pomp breekt al snel in tweeën, kan bij het 

raceafval, gelukkig is er een reserve aan boord. Helaas, het 

probleem wordt niet opgelost. Lampje (¾ vol) van de niveau-indicator zwartwatertank blijft branden. 

Of het nou door het probleem met de 

vuilwatertank of door de chili con carne of 

de combinatie van die twee komt, weet ik 

niet, maar we racen de laatste vier uren in 

The Sound werkelijk op de finish af, halve 

wind, vol tuig en meer dan 9 knopen door 

het water. Omdat we op het randje zeilen, 

lopen we een paar keer flink uit het roer. 

Grootzeil toen wel even iets gereefd. 

Eigenlijk is het jammer dat we nu al door de 

finish gaan, dit is pas lekker zeilen. 

NB   Het probleem met de vuilwatertank is 

later in de haven van Plymouth met hulp van 

Maarten opgelost. Bleek dat de vuilwatertank gewoon leeg was, maar dat de niveau-indicator niet 

goed functioneerde door kortsluiting. Is met isolatietape opgelost. 

Op dinsdag 18 juli om 21:15 uur passeren we de 

finishlijn tussen de Plymouth Breakwater en Staddon 

Point, nadat we iets meer dan 76 uur onderweg zijn 

geweest vanaf de start in Scheveningen. We melden 

ons bij de sluis, en we krijgen van de havenmeester te 

horen dat we een dag te vroeg zijn. Prettig om te 

horen dat je nog niet werd verwacht. Een halfuurtje 

later lagen we in de Sutton Harbour bij het oude 

centrum van Plymouth met zijn terrasjes en live 

music. 



Het steigerbier smaakt goed, de nachtrust 

daarna is welverdiend. Onze administratie 

vermeldt iets meer dan 400 mijl in 76 uur. Op 

vrijdag horen we dat we zijn geëindigd op de 

zesde plek. Een hogere plaats zat er niet, 

vanwege een ongunstige sw-cijfer, namelijk 

81,6 (was 83 bij de CAMR in 2016). Met dit 

cijfer wordt de werkelijke gezeilde tijd 

gecorrigeerd. De winnaar, een Najad 49, had 

namelijk een sw-cijfer van 84, en mocht er 

langer over doen ondanks zijn veel langere 

bootlengte. Blijft een mooie prestatie     (was 

qua gemiddelde snelheid vergelijk met de 

CAMR in 2016), en een intensieve maar zeer leerzame ervaring met een leuk team.  

   


