
Wintertocht 2016 aan boord van de Mistral 

 

Mijn jongste (en naar eigen zeggen leukste!) zoon, Jeroen, is een enthousiast en goed zeiler, een 

gezellig en onderhoudend prater en hij heeft geen enkele moeite met een goede (afmeer)borrel. 

Kortom alle ingrediënten om je bij de CZT thuis te voelen leken me aanwezig. Daarbij gevoegd het 

feit dat hij wegens studie sinds de zomer van 2015 niet echt vakantie meer had gehad én het ernaar 

uitzag dat we op de Bavaria van JanWillem en Alna zouden worden ingedeeld, besloot ik hem te 

vragen mee te gaan met de laatste tocht van het seizoen 2016. 

Wij zijn beiden van die bevooroordeelde zeilers die het “niet zo hebben” op Bavaria’s en dit was de 

kans om dat vooroordeel eens aan de werkelijkheid te toetsen. 

Toen wij zaterdagavond uit de kroeg kwamen en nog wat lagen te kletsen in bed – wij mochten 

samen de riante voorpunt delen – hebben wij moeten erkennen dat deze boot wel zeer comfortabel 

is, lekker zeilt, zij het niet zo lekker als de Arcadia, en dat wij op ons vooroordeel terug moeten 

komen. Wij hadden bovendien de mazzel bij een uitermate hartelijk en gastvrij schippersechtpaar 

aan boord te mogen zijn! We hebben beiden genoten van deze koude, gezellige, winterse 

wintertocht aan boord van de Mistral. 

Voor de rest geef ik graag het woord aan Jeroen…. 

Vrijdag 11-11-2016: 

Om kwart over tien stond onze taxi, Arjan, voor de deur. Na een pitstop in Kampen – Arjan moest zijn 

jas nog ophalen bij Rob – vervolgden wij onze rit naar Lemmer, waar wij om klokslag 12.30 

aankwamen en ontvangen werden (door Alna, JanWillem en Bart) met een geweldige lunch op de 

Mistral. Na een verhitte discussie – Kies jij maar… Nee zeg jij het maar… - om de hutten te verdelen, 

de pakken aangetrokken en losgegooid. Hoewel het fris was, was het door het zonnetje en de 

voordewindse koers uitstekend uit te houden. We zaten nog niet (heel lang) aan de afmeerborrel 

toen de Etoile de Mer achter ons aanmeerde.  Al snel mocht ik kennismaken met de volledige 

wintertochtgroep onder het genot van een enkele versnapering en enkele (sterkere) verhalen. 

Traditiegetrouw visje gehapt in de bocht en daarna voorgaand beschreven ritueel voortgezet… 

Zaterdagochtend heerlijk uitgeslapen en even gedoucht, voordat we koers zetten naar Stavoren. Na 

een soepele overtocht windkracht 5 uit het zuidoosten hebben we geluncht in Stavoren met een 

warme kop soep aan boord en een visje bij de visboer. Vervolgens hebben we de tocht vervolgd naar 

Medemblik, waar we nog net op tijd aankwamen om Sinterklaas in te halen. Hoewel de Sint wel de 

mooiste pakjesboot had bewaard voor Medemblik, knapte de bemanning van beide boten (vooral 

Paul) toch wel erg af toen bleek dat de VIP-kinderen nog een meet & greet hadden met de Sint… Dit 

werd echter ruimschoots goed gemaakt toen zwarte (ja, gewoon zwart!) Piet de Mistral vol strooide 

met pepernoten.  



 

Na heerlijk gegeten te hebben (met dank aan kok Arjan), vertrokken we voor de clubborrel naar de 

kroeg. Ben wist een leuke tent waar het helaas vol was. Daarom dropen we af en zochten we ons heil 

en vertier in een andere gelegenheid: het Hotel Restaurant op de hoek bij de brug. We mochten daar 

aan de stamtafel zitten en deden onze bestelling. Met de drank kwamen ook de mooie verhalen, 

waarbij Paul als meesterverteller een absolute hoofdrol speelde. 

Na het zoveelste drankje kregen we toch wel zin in iets erbij. Tja, dat was jammer: “de keuken was 

weg.” Hoe we ook probeerden – een blokje kaas dan, of een plakje worst – het lukte niet. Uiteindelijk 

kwamen er twee kleine bakjes nootjes voor negen man op tafel. Deze attentie viel ons nogmaals ten 

deel. Kees is nog eens gaan vragen of er echt niets mogelijk was, waarop hij te horen kreeg dat ze bij 

de buren, een snackbar, nog open waren ….. en ja hoor, Kees kwam terug met “ballen van de 

buurman”, wat hem totaal niet in dank werd afgenomen door de dienstdoende beambte ter plekke. 

Hierna splitste de groep zich op: De volledige bemanning van de Etoile de Mer ging terug naar het 

schip net zoals de halve bemanning van de Mistral; de andere helft, bestaande uit Arjan en 

ondergetekenden, vertrok naar de kroeg waar het eerst zo vol was geweest. Nu was het er lekker 

rustig en hadden we een interessant gesprek met Herman, de barman en Rinus uit (citaat) ’s 

Gravenhage. Uiteindelijk hebben wij het ook maar voor gezien gehouden en hebben we onze 

oogleden van de binnenkant bestudeerd. 

Zondagochtend weer uitgeslapen en heerlijk ontbeten met een gebakken eitje, opnieuw bereid door 

meesterkok Arjan. Vervolgens hebben we na de groepsfoto afscheid genomen van de bemanning van 

de Etoile en vervolgens losgegooid en teruggevaren naar Lemmer. Een echte winterse tocht met lage 

temperaturen, motregen en bevroren tenen voor een enkeling… Het was een leuke, winterse tocht 

met een gezellige bemanning op een schip waar erg goed voor ons is gezorgd. Zeker voor herhaling 

vatbaar. 

 

Heleen & Jeroen 



 


