
Witte zwanen, zwarte zwanen 

wie gaat er mee naar Engeland varen? 

Engeland is gesloten 

de sleutel is gebroken. 

Is er dan geen timmerman 

die de sleutel maken kan? 

Laat doorgaan 

laat doorgaan 

wie achter is moet voorgaan! 

 

 Engelandtocht 2015, met de Mistral 

13 mei om 19.00 uur stapte ik aan boord van de Mistral om mee te varen naar Engeland, Lowestoft. 

Na een heerlijke avonddis met zalm en verse, Belgische asperges vertrokken wij rond 20.00 uur in de 

richting van IJmuiden.  

 

We genoten van de prachtige zonsondergang en de vele zwanen in het Noordzeekanaal. Het was al 

aardig koud, ik stond aan het roer en had de wind pal in mijn gezicht. 

Altijd weer indrukwekkend die Hoogovens. 



 

We konden vrij snel de sluis in en de zeilen werden op zee direct gehesen. Alle hens aan dek. Alna en 

ik vonden het wel heel schuin gaan!!! Dus er werd gereefd. Het was inmiddels 23.00 uur. Tijd voor de 

wacht van Alna en Henk. Jan Willem, de schipper, Maddy en ik mochten gaan slapen. 

We hadden koers 265 met windkracht 5. De deining was heel vervelend. Ik werd er heel misselijk van 

en besloot met kleren en al in de voorpunt te gaan liggen. Bij alles wat ik uittrok stond het zweet op 

mijn rug. Dat beloofde wat. 

De wacht tussen 2.00 en 5.00 uur werd door Maddy en JanWillem gedaan. Helaas ging de wind liggen 

en moest er een flink stuk gemotord worden. Henk en ik werden om 5.00 uur wakker gemaakt. Het 

was al licht en er was goed zicht maar helaas geen wind. Aan het begin van de wacht lag het offshore 

eiland aan bakboord voor ons en aan het einde van de wacht zagen wij het aan bakboord achter ons. 

Henk deed het ‘zware’ werk en ik was vooral bezig met enigszins warm en wakker blijven. Ik vroeg 

mij wel af of dit Engelandreisje nou echt wel zo leuk was. Alna was ziek geworden, ik was mij aan het 

handhaven en we hoorden dat op de Arcadia twee derde van de bemanning ziek was geworden! 

Gezellig dat op en neer zeilen naar Engeland. Ondertussen lag ik een beetje onderuitgezakt tegen de 

buiskap aan.  

 

Henk hield de schepen en de apparatuur nauwlettend in de gaten. at was zijn strategie om wakker te 

blijven. Hij twijfelde of hij bij een groot schip voorlangs kon gaan maar nam geen enkel risico en 



verlegde zijn koers en ging achterlangs. Rond 8.00 uur werden we afgewisseld door Maddy en 

JanWillen en doken we lekker ons warme voorpuntje in. 

Om 11.00 uur namen wij het weer over en het weer viel toen niet tegen. We zaten op dat moment in 

de DiepWaterRoute en de zeilen waren gelukkig weer gehesen. De windkracht was 5 en we voeren 7 

knopen. De windrichting was Oost, de koers 270.  Nog 35 miles te gaan. 

Ik nam het roer rond 14.30 over en heb een heel stuk zuidwaarts gezeild. Alna was inmiddels redelijk 

opgeknapt en bleek hele scherpe ogen te hebben. Terwijl wij zeker nog 15 miles van de haven van 

Lowestoft verwijderd waren, zag zij “boompjes en een toren” en dat bleek juist te zijn. We gingen op 

zoek naar de befaamde Zuidkardinaal om niet op de zandbanken vast te lopen.  

De wind trok aan en de stroming was voelbaar. Ik moest ruim om de rode boei heen sturen en in de 

haven nam JanWillem het over. Het duurde even voordat de Arcadia veilig aangemeerd was en toen 

legde JanWillem de Mistral veilig aan haar zijde. 

We aten heerlijke spaghetti, gingen vervolgens douchen en doken heerlijk fris onder het warme 

dekbedje om te knorren tot laat in de volgende ochtend. Heerlijk ontbeten en ruim een uur langs het 

strand hard gelopen, in de zon. Vervolgens geluncht met voorgebakken broodjes met zalm en daarna 

even een rondje Lowestoft gelopen, ijsje gehaald, gelezen, wat gezeten en op tijd weer rijst met zalm 

en kerrie gegeten.  

 



19.15 voeren wij weer uit. We mochten niet direct de haven verlaten omdat er een schip groot schip 

door het kanaal voer. We hadden Zuidenwind, 20 knopen en voeren al snel 7 tot 8 miles. Dat ging 

heel lekker.  

 

Ik mocht om 9.00 uur gaan slapen tot 3.00 uur in de nacht. De koers was misschien niet ziekmakend 

maar ook niet slaapverwekkend. Ik klotste alle kanten op. Tijdens deze wacht, zo bleek later,  

naderden wij het booreiland P11-B en werd er een zeiljacht op positie 52°20’ N en 003°16’ 

opgeroepen. JanWillem nam aan dat deze oproep via kanaal 16 niet voor de Mistral bestemd was, 

omdat de Mistral via AIS scheepsnaam zichtbaar is. Toen een ander zeiljacht wel reageerde op de 

oproep, zijn positie doorgaf en dat hij niet het opgeroepen zeiljacht kon zijn, ging JanWillem op de 

plotter kijken. Hij wilde weten waar dat jacht zich precies bevond t.o.v. de positie van de Mistral. Pas 

toen zag hij dat de Mistral op de aangegeven positie zat, en vroeg hij zich  af waarom de Mistral werd 

opgeroepen. Hij zag  toen dat de Mistral een booreiland naderde en op een afstand van 5 mijl zat. 

Omdat hij op deze koers rakelings het verboden gebied “Area To Be Avoided” zouden passeren, heeft  

hij direct de koers verlegd naar het zuiden. Een hele tijd veronderstelde hij  dat het licht van een 

passagiersschip was, omdat hij alleen een rood lampje (bakboord) zag. Bij een booreiland zou je 

namelijk een knipperend roodlicht boven op zien, maar het was nog ver weg (5-6 mijl = 10 km). 

Vervolgens nam hij contact op met het guardship op (de Aurora) en melde hij dat hij het schip  op de 

aangegeven positie was. De Aurora gaf aan dat de Mistral  een booreiland naderde en ½ mijl ten 

noorden en een mijl ten zuiden moest blijven. Ook wilde hij  callsign en scheepsnaam van de Mistral 

weten (mogelijk voor zijn log)  en behoefte had aan een advieskoers. JanWillem kreeg het advies om 

109 graden (i.p.v. 100 die eerst hadden) en 4 mijl deze koers aan te houden. Inmiddels had hij 120 

graden als koers, en gingen we uiteindelijk op een afstand van 2 mijl ten zuiden langs (1 mijl meer 

dan verplicht). 

Bij de wisseling van de wacht was er even een moment van onoplettendheid en dat veroorzaakte een 

klapgijp. Gelukkig geen schade. Maddy en JanWillem konden gaan slapen. Henk en ik gingen op zoek 

naar de rode boei. We waren al flink opgeschoten en zagen in de verte al de schittering van licht van 

het vaste land en de schepen op de snelweg van Rotterdam naar IJmuiden. We gingen op zoek naar 

het veilige stuk zee naast de schepen die lagen te wachten en het einde van de snelweg. Op die 

manier voorkwamen wij ook dat wij tussen de windmolens terecht kwamen. De Mistral stond daar al 



geregistreerd op “de zwarte lijst” dus we konden het ons niet veroorloven nogmaals betrapt te 

worden in het windmolenpark! 

Het werd langzaam licht en het begon te miezeren. De wind werd iets minder maar we voeren toch 

nog 6/7 miles. De Arcadia lag noordelijk van ons. 

Om 8.15 namen JanWillen en Maddy het van ons over. We moesten nog 15 miles tot IJmuiden. De 

rest van de toch heb ik niet echt bewust meegemaakt. Ik was erg koud geworden en viel in een diepe 

slaap. Henk verliet het warme holletje om 11.00 uur omdat wij toen nog 1,5 miles voor IJmuiden 

lagen. Ik weet nog dat ik dacht: “Heerlijk slaapkoersje”maar wist toen nog niet dat dit gruwelijk 

verstoord werd door het binnenhalen van de zeilen. Opeens lag ik op de andere helft van het bed. 

Gelukkig duurde dit maar even. Maar dit was lang genoeg om er een serieus evaluatiepuntje van te 

maken! Rond 14.30 ontwaakte ik uit mijn coma en had ik zicht op de Marina Haven van Amsterdam. 

Uit de verhalen maakte ik op dat er rond 11.30 in de sluis van IJmuiden was aangelegd. Een 

supersnelle terugtocht dus. 

Helaas konden wij geen biefstuk eten bij Loetje maar hadden wij heerlijke pasta en een warm bad 

met uitzicht op het IJ met een Irish coffee als toetje. Wat wil een mens nog meer???? 

De laatste tocht van Amsterdam Marina naar Enkhuizen had een hoog Sylvia-gehalte: zon, gunstige 

win en land in zicht. Een supertochtje. 

En wat hebben wij van deze tocht geleerd? 

1. Catering in orde maken voor de overtocht naar Engeland. 

2. Bij twijfel, koers verleggen en onderlangs een groot schip gaan. 

3. Voordat je de haven verlaat, altijd contact opnemen met de havenmeester of je de haven 

veilig kunt verlaten. 

4. Bij ‘wind mee’en op de automaat zeilen, nooit -10 of +10 indrukken, maar geleidelijk met -1 

of +1 de koers verleggen. Dit om een klapgijp te voorkomen. Daarbij ook altijd bij deze koers 

op zee de bulletalie monteren. 

 

JanWillem, Alna, Maddy, bedankt voor de goede sfeer en de leerzame en fijne tocht. Ik had dit niet 

willen missen.  Sylvia de Jong 


