
CZT Najaarstocht 2016 met de Mistral. 
 
Het was ook dit jaar een gezellige najaarstocht met veel schepen (7) en opvarenden (29). Helaas viel 
de wind tegen. 
Zodra Marion in Lemmer aan boord van de Mistral was, zijn we om 13:30 uur met een NO-wind uit 
Lemmer vertrokken richting Enkhuizen. Hoewel, wind…...?  Er stond nauwelijks wind en zijn op de 
motor naar Enkhuizen gevaren. Onderweg hadden we al via de marifoon contact met de Princess 
(huurschip met Arjan als schipper), Klazina , Libertijn en de Etoile de Mer (Woudsend). Schipper Ben 
van de Etoile de Mer meldde, dat wegens gebrek aan wind ze in Stavoren bleven, samen met de 
Helena uit Workum.  We hoorden nog wel de oproep van Elisabeth (Edam), maar Elisabeth reageerde 
niet meer op onze oproep, te veel ruis. Te ver weg? 

In de Buitenhaven van Enkhuizen lag de Klazina 
al aan de Noordkade, en kon de Mistral 
daarnaast aanleggen. Er was weinig plek, 
omdat de Zuidkade vol lag met de bruine vloot 
voor de jaarlijkse Klipperrace. Altijd mooi 
gezicht hoe deze oude schepen met hun grote 
lengte in de Buitenhaven keren, door optimaal 
gebruik te maken van het wieleffect op de 
schroef. Wouter was er al en stond klaar op de 
Klazina, en later kwam Nienke, vriendin van 
Wouter, er bij. Libertijn kwam naast de Mistral, 
gevolgd door het huurschip Princes, en als 
laatste de Elisabeth uit Edam. Met 5 schepen 
waren we toen compleet.  

 
De kuip van de Mistral zat vol vanwege de 
steigerborrel en kennismaking met nieuwe 
gezichten. Om 19:30 uur schippersoverleg 
op de Elisabeth. Verwachte windrichting 
was gunstig: tussen Oost en NO. Alleen de 
windsterkte was niet duidelijk. Besloten om 
dit keer naar Vlieland te gaan via 
Lorentzsluizen bij Kornwerderzand. De 
Stevinsluis bij Den Over is tot 16 oktober 
buiten gebruik wegens onderhoud 
http://www.marinadenoever.nl/nw-28796-7-

3628816/nieuws/stremming_stevinsluis.html    
Vertrek om 20:00 uur uit Enkhuizen richting 
Stavoren. Al snel bleek dat er genoeg wind 
was. In het begin liep de Mistral nog ruim 6 
knopen hoog aan de wind met 12 knopen wind. Onderweg werden in het donker de 

handschijnwerpers op de Elisabeth en 
Mistral nog even uitgeprobeerd of alles naar 
behoren functioneerde. In de loop aan de 
avond nam de wind af, en om 23 uur voer de 
Mistral als eerste de haven van Stavoren 
binnen, waar de Etoile de Mer en Helena al 
lagen. Er was nog een plek aan de kade vrij 
voor de Mistral. Later kwam de Elisabeth 
langs zij liggen aan de Helena. Princess 
achter de Mistral en de Klazina naast de 
Mistral, en Libertijn als laatste in Stavoren. 
CZT vloot was nu compleet met 7 schepen. 
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In het schippersoverleg vrijdagavond in 
Enkhuizen was al afgesproken om zaterdag-
ochtend om 8:00 uur te vertrekken. En 
inderdaad voeren de jachten om 8:00 uur uit 
met Mistral als laatste en de Etoile de Mer nog 
aan de kade. Mistral voer even langs de Etoile de 
Mer, maar er was geen teken van leven 
zichtbaar. Tijdens het wegvaren wuifde nog een 
dame op de steiger, die later bij een ander schip 
aanklopte. Bleek dus de havenmeester te zijn. 
Mistral maakte rechtsomkeer en legde aan de 
steiger met de havenmeester. Nadat het liggeld 
en toeristenbelasting was voldaan, voeren we 
verder. Etoile de Mer lag nog aan de kade, en de andere schepen waren al ruimschoots onderweg 
richting Kornwerderzand. Er stond een mooie NO-wind 3-4 Bft met weinig golven (hoge wal). Al snel 

haalde de Mistral de andere schepen in, waar de 
bemanning soms nog binnen zat aan het ontbijt. 
Twee uur later kwam de Mistral als eerste aan in 
Kornwerderzand en hebben we volgens 
afspraak gewacht op de andere schepen. Toen 
we compleet waren, voeren we door de sluis en 
de Etoile de Mer kon als laatste terecht in de 
kleine sluis, zodat bij het uitvaren van de sluizen 
de vloot weer compleet was. Richting Harlingen 
door de Boontjes hadden we de wind pal tegen, 
maar vloedstroom mee. 
http://www.watersportalmanak.nl/artikel/vaarroute
-kornwerderzand-harli  
 

In Harlingen buiten naast een klipper aangelegd, en 
heeft een deel van de bemanning een wandeling door 
Harlingen gemaakt. Van Harlingen naar Vlieland eerst 
nog de stroom tegen (hoog water in Harlingen was 
pas rond 14:00 uur) en nauwelijks wind. Bleven dus 
op motor varen met een gladde Waddenzee. We 
namen de kortste weg  door langs de gele betonning 
de binnenbocht te varen, en bij het omvaren van de 
Richel de 4 meter dieptelijn te volgen. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Richel Bij Vlieland werden 
we gepasseerd door de Elisabeth even vol gas tegen 
de ebstroom in en schuin zijwaarts de haveningang 
van Vlieland binnenlopen. De Libertijn was er al, had 
binnendoor over het wad, het wantij, gevaren. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wantij_(oceanografie)   
Als laatste kwam de Etoile de Mer binnen en was de CZT vloot weer compleet. Na de gebruikelijke 
steigerborrel bleven we aan boord voor de avondmaaltijd, die door Nienke was bereid. Om 20:30 uur 
lopend naar het dorp, en in de eerste kroeg links konden we terecht voor de gebruikelijke 
avondborrel met alle opvarenden. Het werd laat en gezellig. 
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Zondagochtend voer de Etoile de Mer als eerste 
uit om 8:00 uur en werd al snel gevolgd door de 
andere schepen. Mooie zonsopgang, helaas geen 
wind. Halverwege richting Harlingen nog even de 
zeilen gehesen, en na het passeren van Harlingen 
in de Boontjes stond een lekker briesje en voeren 
we met de ebstroom mee richting Kornwerder-
zand. Een snel jacht met carbonzeilen probeerde 
de Mistral in te halen, maar dat lukte niet, Mistral 
bleef ze voor met 7-8 knopen, totdat we bij de 
aanloop vastliepen. Ingang bij Kornwerderzand is 

toch smaller dan je zou verwachten. We waren 
allemaal afgeleid bij het inrollen van de genua, en 
het roer stond op de automaat. Na enige tijd heen 
en weer op de motor kwam de Mistral los en konden 
we doorvaren naar de brug, waar de bemanning van 
het andere schip met carbonzeilen wel even wilde 
melden, dat ze nu eerste waren geworden. Reactie 
van de Mistral: “maar wel op de motor”. 
Na het passeren van de sluis aangelegd en gewacht 
op de andere schepen, die een uur later ook 
aanlegden  voor het grote afscheid en de 
groepsfoto. Tussendoor nog even van de zon en 
lunch genoten, dat werd onderbroken door een 
heuse regenbui. Nienke en Wouter stapten over naar de Princess, die door zou varen naar Enkhuizen 
(thuishaven). Libertijn, Helena en Etolie de Mer richting Friesland, Elisabeth en Princess richting 
Enkhuizen, en Mistral om Vrouwenzand bij Stavoren heen richting Lemmer gevolgd door de Klazina 

langs Urk onder de Ketelbrug door richting Ketelhaven. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Vrouwtje_van_Stavoren  

Eerste stuk hebben we nog getracht te zeilen, maar 
toen de wind helemaal wegviel en IJsselmeer weer 
spiegelglad werd, de motor aangezet, anders zou het 
wel erg laat worden. Bij Steile bank kon je al duidelijk 
zien, dat sprake was van winterpeil. 
http://edepot.wur.nl/174173  Zag er zwart uit vanwege 
de vogels, die droog op de Steile bank stonden. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steile_Bank   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuiderzee Rond 19:30 uur 
aankomst in Lemmer, en 23 uur thuis in Enschede. 
 

In de zomer staat water van het IJsselmeer 20 centimeter hoger. 
Het zomerpeil wordt op 0,20 m onder NAP gehouden, het winterpeil 
op 0,40 m onder NAP. In de zomer, wanneer de rivieren weinig 
water aanvoeren, maar wanneer er tegelijkertijd veel zoet water 
nodig is voor het doorspoelen van kanalen en het tegengaan van 
verzilting in de polders in heel Noordwest-Nederland, wordt voor 
een relatief hoog waterpeil in het IJsselmeer gezorgd. Hiervoor is de 
IJssel verdiept en zijn drie stuwcomplexen geplaatst in de Nederrijn. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJsselmeer 
Het waterpeil op het IJsselmeer wisselt: van april tot en met oktober 
is het peil gemiddeld 20 cm hoger dan de aangegeven kaartdiepte, 
van november tot maart wordt het winterpeil aangehouden, dit ligt 
20-40 cm lager. De aangegeven hoogten op de kaart kan met harde 
wind ook behoorlijk afwijken. 
http://www.watersportalmanak.nl/artikel/vaargebied-ijsselmeer 
http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/116489/flevoland-proef-met-waterpeil-in-ijsselmeer 
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/ijsselmeer-zoetwatervoorraad-op-peil/veelgestelde-
vragen.aspx#vraag8 
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