
Verslag CZT Hemelvaarttocht  2017 (Lemmer-Lowestoft-Lelystad-
Lemmer) van 24 t/m 28 mei met de Mistral (door Jan) 

 

 

Woensdag 24 mei “Vertrek uit Lemmer richting Engeland” 

Deze Hemelvaartstocht op de Mistral maken JanWillem, dochter Sanne, opstappers Marco en Henk, 

en ik zelf deze keer als co-schipper. We vertrekken uit Lemmer rond 10:30 uur en na rijp beraad over 

de bestemming. Engeland of Borkum. In de voorbereiding waren diverse opties via WhatsApp al 

voorbijgekomen, maar echt plannen kan pas op de dag zelf op basis van de meest actuele 

weersverwachtingen en windvoorspellingen. 

Engeland wordt als eerste optie 

besproken aan de hand van 

verschillende websites met 

windverwachtingen, zoals 

http://www.passageweather.com/  

en https://www.windy.com/    

zichtbaar via een TV-scherm op de 

Mistral. De wind is niet veel, maar 

staat wel in de goede hoek en zal 

verder ruimen van NW naar NO. 

Probleem is dat volgens de 

windguru’s we dan wel door een 

windstilte moeten manoeuvreren. Deze windstilte verplaatst zich op de Noordzee van zuidwest naar 

noordoost. Belangrijker is vervolgens, hoe komen we dan terug. Na verdere bestudering van de 

modellen komt de terugtochtoptie via Den Helder boven. De wind draait naar verwachting van 

zuidoost naar zuid, zodat we met een mooie boog ter hoogte van IJmuiden  kunnen uitkomen. Is wat 

grotere afstand op zee (125 NM in plaats van 100 NM), maar je zeilt tenslotte voor je plezier, en dus 

hoe meer hoe beter. We besluiten dat dit een goede optie is, en vertrekken dus naar Lowestoft. 

Van Lemmer naar Enkhuizen doen we 

op de motor (het beetje wind kwam uit 

de verkeerde hoek). Onderweg krijgen 

de nieuwe opstappers op de Mistral 

een rondleiding en uitleg werking van 

o.a. diverse veiligheidsmiddelen. En 

een korte uitleg van MOB-manoeuvre: 

Waypoint MOB op de plotter 

indrukken, joon met reddingsboei 

overboord, overige bemanningsleden 

http://www.passageweather.com/
https://www.windy.com/


waarschuwen, zeilschoten strak en bijliggen, motor aanzetten en dan terug de drenkeling ophalen. 

Vanaf Enkhuizen kunnen we zeilen en komen we precies op tijd voor de Schellingwoudebrug in 

Amsterdam, die weer gaat draaien na de avondspits (is tussen 16:00 en 18:00 uur gesloten voor de 

scheepvaart). De Oranjesluizen liggen vol, het is dringen geblazen. Na de sluis over het IJ eten we de 

Indonesische boontjes van Henk. Het Noordzeekanaal is vervolgens lang en best fris. Wind NW komt 

schuin van voren, de buiskap gaat daarom omhoog en Sanne stuurt ons behendig met de 

ondergaande zon achter de rokende Hoogovens richting naar de sluis van IJmuiden. 

Om 22:00 uur gaan we door de sluis. De eerste 4 uren na IJmuiden kunnen we zeilen tussen het 

windmolenpark in het zuiden (bakboord) en de voor anker liggende schepen aan stuurboord, daarna 

valt de wind weg. We experimenteren ons raak, maar de motor moet erbij.  Nadat rond 6 uur in de 

ochtend de Bremen Express een 

mijl achter ons passeert (wat 

een ding is dat zeg, 335 meter 

lang) is het eigenlijk wel 

helemaal afgelopen met de 

wind en rollen we ook de genua 

weg. We motoren een paar uur 

en zetten het grootzeil op 

wanneer we denken dat er toch 

weer voldoende wind staat. We 

proberen nog even met de 

genaker, maar halen die na een 

uur weer weg, te weinig effect. 

 

Donderdag 25 mei “Aankomt Lowestoft” 

In de aanloop naar de 

Southholm denken we iets 

spannends te zien, twee 

jerrycans (witte en een 

grijszwarte) worden 

voortgetrokken door iets 

groots. Dolfijn, die vastzit? 

Haai à la Jaws? Helaas, veel 

minder spannend, gewoon 

vissersboeitjes, maar 

doordat we sterk door de 

stroom worden weggezet, 

lijkt het alsof ze van 

stuurboord naar bakboord naar ons toe bewegen. 

Vandaag is het volle maan (bijna springtij), de stroom 

is 2,6 knopen van zuid naar west.   

Een kwartier later wordt het toch nog wel spannend 

op 2,5 mijl voor Southolm bij de Engelse kust. Sanne 

ziet een grote meeuw, die blijkbaar vastzit aan iets, 

we kunnen het vanaf hier niet zien, maar de meeuw 



heeft het duidelijk niet naar de zin. 

Sanne is resoluut, die gaan we redden, 

dus besluiten we 180 graden te draaien 

om het beter te bekijken. De meeuw 

blijkt met zijn poot verstrikt te zitten in 

het lint van een ballonnetje. Ooit 

opgelaten als kindervreugd, nu een 

regelrechte ramp voor de natuur. Ook 

in Nederland worden besluiten 

genomen om ballonen te vervangen 

door een milieuvriendelijker alternatief. We maken een rondje om de meeuw, die duidelijk al moe is, 

want hij probeert al niet meer weg te vliegen. Sanne haalt met de pikhaak vakkundig het nu 

spartelende beest en de ballon binnen, Marco houdt hem in bedwang. De meeuw ziet de lol er 

voorlopig nog niet van in en begint aan Marco’s arm te kluiven. Gelukkig kan Sanne met een scherp 

mes snel het lint en ballon van de poot verwijderen, waarna we meeuw weer snel in het water 

terugzetten. Grote vreugde aan boord, wanneer hij na nog even te zijn bijgekomen, wegvliegt.   

We worden aan bakboord 

voorbij gestoven door vier 

identieke motorschepen van 

50 voet, naar later via de radio 

blijkt afkomstig uit NL. Ze 

draaien allemaal 8 knopen, 

vormen een perfect vierkant 

en zijn dus in 12 uurtjes met 

daglicht van oost naar west 

gevaren. Om 17:00 uur ronden 

we de zuidkardinaal bij 

Southolm en gaan richting de 

haveningang van Lowestoft en 

vragen netjes via de marifoon of we naar binnen mogen.  

We horen via de marifoon al dat het druk is, en 5 minuten 

later blijkt inderdaad dat we de RNSYC niet in kunnen. Twee 

jachtclubs uit NL, waarvan een uit Muiden (KNZ&RV) en de 

ander van de Kustzeilers (KVvK) hebben de hele haven 

geconfisqueerd. Jammer, via de marifoon worden we 

geadviseerd de Haven Marina te gaan, 2 mijl 

stroomopwaarts. Maar die ligt helaas achter de brug, en die 

draait pas over anderhalf uur, om 19:00 uur. Nuttig en 

aangenaam dan maar koppelen, steigerbiertje en een 

Mexicaanse bonenschotel van Marco. Voortdurend op de 

radio is te horen dat er ook een opening om 18:00 uur is. 

Kunnen we dan eerder? Nee helaas, die is al vol, er kan 

maar een beperkt aantal schepen doorheen om het 

wegverkeer niet te zeer op te houden.  Van een Engelse 

catamaran, bezig met een rondje om Groot-Brittannië, die 

net als ons door de brug wil, horen we dat er ook een 

opening om 18:30 uur zal zijn. Mazzel. 



Wanneer we de rivier opdraaien, liggen er maar liefst drie crew ferry’s te manoeuvreren, die net als 

wij de rivier opgaan, dus het is opletten geblazen. Deze ferry’s brengen en halen bemanning van 

windmolenparken en booreilanden. Zijn van het type catamaran en bloedsnel, 25 knopen. Al snel na 

de brug meren ze aan stuurboordwal af.  

Via “Lake Lothing”, dat gezien de totale omvang en het feit dat niet op een meer lijkt (eerder een 

kleine verbreding van de rivier), net zo goed “Lake Nothing” had kunnen heten, komen we bij de 

Haven Marina. Aan de noordzijde staat een bord “Visitors berth here”. Die steiger is vol, maar aan de 

achterzijde zien we nog een plekje. Gelukkig wijst een local ons net op tijd op het feit dat het aan de 

andere kant wel heel erg ondiep is. Wegwezen dus en aan de zuidzijde van de rivier proberen dan 

maar. Op de steiger loopt iemand met een life-vest, vast iemand van de yachtclub. En ja hoor, wij 

roepen wat, hij wijst wat en om exact 18:00 uur lokale tijd liggen we afgemeerd aan een prima 

moderne brede drijvende steiger met goede voorziening zoals gratis elektra en water. 

http://lowestoftmarina.net/facilities.php                                                                                                       

We zijn 36 uur onderweg geweest vanuit Lemmer, en deden de oversteek in 22 uur (100 NM).  

 

Vrijdag 26 mei “Vertrek uit Lowestoft” 

De volgende ochtend is het tijd voor 

inkopen, er is speciale chips besteld, die 

gehaald moet worden bij de Tesco. 

Aangezien we nu in de Haven Marina 

liggen is de Tesco 3 km weg, en ik bedenk 

spontaan dat er toch iemand op de boot 

moet passen. De rest onderneemt wel de 

wandeling, en checkt onderweg ook nog 

het strand en het onderkomen met toilet 

(koperen stortbak) van de Royal Norfolk & 

Suffolk Yacht Club . Na terugkomst, met 

chips, alweer gereedmaken voor de 

terugtocht.  

http://lowestoftmarina.net/facilities.php
http://www.rnsyc.net/wordpress/
http://www.rnsyc.net/wordpress/


Om 16:00 uur lokale tijd gaan we weer door de brug, we zijn minder dan 24 uur in de UK geweest.  

Tip: 20 minuten vooraf bij Harbour Control aankondigen dat je er aankomt voor de brug, scheelt 

wachttijd. Nadat we om 16:20 uur Southolm hebben gerond is het tijd om ons vooraf bedachte 

routeplan uit te voeren. 

 

Dat plan is om met oostenwind zoveel mogelijk naar het zuiden te steken, en daarna met een slag 

naar het zuidoosten draaiende wind naar IJmuiden te koersen. De stroming is ruim 2,5 knopen tegen 

in het begin, en we vorderen maar langzaam. We richten steeds verder zuid, op een bepaald ogenblik 

ligt zelfs Zeebrugge voor. Om 20:15 uur gaan we overstag naar het NO en richting NL. Deel twee van 

het plan. De wind laat het echter afweten. 

Niet in sterkte, 25 knopen zorgen ervoor 

dat we ruim 6 knopen halen, maar het 

ruimen naar ZO wil niet lukken. In de nacht 

op de automaat en strak aan de wind. Dat 

gaat goed totdat ik op een onbewaakt 

ogenblik te sterk oploef (tsja, het blijft 

lastig om met waterige ogen de goede 

knoppen op de stuurautomaat in te 

drukken) en we overstag gaan. Fok bak, 

klapperende zeilen, kapitein spontaan op 

zijn andere zij gedraaid, en een flinke plens 

zout water uit de 

aanrechtbak over de 

vloer (ja, die 

afsluiter zetten we 

de volgende keer 

dus wel dicht). Snel 

terug naar bakboord 

dan maar, vloer 

schoonmaken met 

een dweil en voor 

mijzelf even 

evalueren.  

 



 

 

 

 

 

door  Sanne 

 

 

 

 

Zaterdag 27 mei “Aankomst Lelystad” 

Omdat de wind maar niet wil draaien 

naar zuidoost komen we een stuk 

hoger uit, zodat we op Breeveertien 

nog een slag moeten maken om niet 

alsnog in Den Helder te komen. 

Vervolgens is het even goed tussen de 

twee windmolenparken door laveren.  

Door de Nederlandse kustwacht 

wordt een Nederlands zeiljacht 

opgeroepen voor allerlei gegevens, 

zoals callsign, scheepsnaam en 

thuishaven. En de 

vraag waarom zij bij 

het windmolenpark 

varen (binnen de 

500 meter 

blijkbaar). De 

Nederlandse 

kustwacht liet het 

dit keer bij een 

waarschuwing. Ook een ander Nederlands zeiljacht, die daar blijkbaar er bij hoorde, kreeg dezelfde 

waarschuwing. Bij Nederlandse windmolenparken is het (nog) niet toegestaan om tussen de molens 

door te varen.  

Om 15:40 uur gaan we de sluis bij IJmuiden in en komt een einde aan het zoutwater gedeelte. We 

besluiten door te varen naar Lelystad waar de rest van de CZT met 6 schepen en 22 opvarenden het 

rondje Noord-Holland aan het afronden is met een borrel in het restaurant van de Bataviahaven.  



De drukte op het IJ passeren we zonder 

problemen, wel horen we een schipper van een 

flink binnenvaartschip zich ernstig beklagen over 

een sloep met feestgangers en harde discomuziek, 

die vlak voor zijn boeg besluit over te steken, en 

meldde dit incident bij de havenautoriteit. Bij het 

invaren van de Oranjesluis komt ineens de wind 

sterk opzetten. Voor we het weten liggen we 

schuin in de sluis en wisselen zonder schade een 

kusje met de buurman. Twee lieftallige dames, 

dochter en moeder (?), in een bejaard zeilbootje 

doen het even later richting ons dunnetjes over, en 

liggen al snel helemaal achterstevoren in de sluis naast onze boot. We besluiten daarom de dames 

maar even aan het lijntje te houden. Hetgeen ze overigens maar wat al te graag accepteren. Ze zijn 

geschrokken van die wind en willen zodra ze de sluis uit zijn gelijk maar weer terug naar het IJ. 

Ter hoogte van Durgerdam 

komen we even langszij de 

Elisabeth, Peter en Jacqueline 

liggen daar lekker rustig voor 

anker in deze laatste dagen 

voor hun vertrek op 5 juni naar 

de Cariben. We wisselen een 

korte hallo, eigenlijk meer een 

“sail by”. Tijd om aan te meren 

is er niet, we moeten tenslotte 

nog een stukje. Op het 

Markermeer zien we al snel de 

wolken van de grote brand bij 

afvalverwerker in Amsterdam, minder is dat we de brand nu ook gaan ruiken.  

De wind neemt verder af, we zijn er nog niet dus we besluiten om de motor bij te zetten. Rond tien 

uur die avond liggen we naast de Etoile de Mer in de Bataviahaven. Het is 30 uur geleden dat we 

vertrokken uit Lowestoft, 

hoogste tijd voor een 

steigerbiertje met alle 

deelnemers aan de 

Hemelvaarttocht in de Batavia 

club. Leuk om iedereen hier te 

zien. Voor ons eindigde de borrel 

in het restaurant van de 

Bataviahaven te vroeg en 

hebben we de mooie oversteek 

gevierd met een steigerborrel 

aan boord van de Mistral. Voor 3 

bemanningsleden was het hun 

eerste oversteek naar Engeland 

en voor herhaling vatbaar. 



 

 

 

Zondag 28 mei “Lelystad-Lemmer” 

De volgende ochtend kan de genaker er 

nog even op, en varen we voor het lapje 

richting Lemmer. Om 16:00 uur meren we 

af en komt er een eind aan CZT 

Hemelvaart-tocht met een geslaagde 

overtocht naar Engeland. We hebben er in 

totaal 330 mijl opzitten.  

 

 

 


