
Najaarstocht 7 t/m 9 oktober 2016 

 

 
 

Dit najaar heb ik me aangemeld als aspirant-lid bij CTZ. Heleen informeerde mij uitvoerig en vertelde 

enthousiaste verhalen over de tochten. Dus meteen ingeschreven voor de najaarstocht. Al snel kreeg 

ik bericht dat ik ingedeeld was in de huurboot met Arjan als schipper. De totale bemanning bestond 

uit Arjan, Nienke, Maddy, Wim en Steven (Assies), ook een nieuwe opstapper. Al gauw richtte Arjan 

een whatsapp-groep op voor ons schip, de Princess, (een Bavaria 37). Hier werden snel en efficiënt 

taken verdeeld en afspraken gemaakt. 

 

7 oktober 

Op vrijdag 7 oktober om 12:00 uur werd verzameld in Compagnieshaven van Enkhuizen, zodat we de 

vrijdagmiddag de Princess konden leren kennen bij daglicht. Het was meteen gezellig. Na terugkomst 

in Enkhuizen kennis gemaakt met bemanningen van de andere schepen. Wel veel namen ineens, 

maar je proefde meteen de sfeer die binnen CZT bestaat. 

  
 

’s Avonds vis gegeten in Enkhuizen en na de palaver gingen we op pad naar Stavoren. Voor mij was 

het zeilen in het donker nieuw. Dan merk je hoe lastig het is om de juiste verlichting te herkennen, 

zeker tegen de achtergrond van allerlei verlichting van een kustlijn. Maar het was duidelijk dat Arjan 

hier duidelijk veel ervaring mee had. Tegen 23:00 uur kwamen we aan in Stavoren. Na goed 

afgemeerd te zijn, kwam het bier en wijn te voorschijn met allerlei lekkere hapjes. Gezien we ‘s 

morgens weer vroeg op pad moesten maakte we het niet te laat. 

 

 

 
 



8 oktober 

’s Morgens vroeg op gestaan, om na een lekkere douche om exact 08:00 uur uit te varen. Er stond 

een redelijk windje (circa kracht 3), zodat we al zeilend richting afsluitdijk gingen. Dat ging allemaal 

voortvarend, zodat we goed op tijd in Harlingen waren. Daar gingen we de haven in om hoogtij af te 

wachten. Harlingen is een bijzonder leuk plaatsje, dus een wandeling door het centrum was zeer de 

moeite waard.  

 

    
 

Na het inslaan van haring, vertrokken we om 14:00 uur weer om met stroom mee naar Vlieland te 

zeilen. Ook hier zat het weer ons redelijk goed mee, zodat we konden blijven zeilen. Hier maakte ik 

kennis met het zeilen op de Waddenzee. Dit is constant goed in de gaten houden waar de ondiepten 

zijn, om te zorgen dat je juist navigeert. Dit was een combinatie van gebruik van GPS en kaarten, en 

het goed in de gaten houden van de betonning. Wonder boven wonder hielden we het droog, 

hoewel we aan de horizon steeds donkere wolken zagen en regelmatig een regenboog. ’s Avonds 

aangekomen op Vlieland. Hier verzorgde Maddy een heerlijke schotel met varkenshaas in 

kastanjechampignons. Dat ging er goed in. Na het eten gingen we op stap in Vlieland en kwamen in 

het Loodscafé terecht. Ontzettend gezellig geborreld en veel leden van CZT beter leren kennen. De 

tijd vloog om. Na terugkomst aan boord konden we genieten van een welverdiende nachtrust. 

 

9 oktober 

’s Morgens weer vroeg uit te veren, want we moesten veel mijlen maken om ’s avonds weer op tijd 

in Enkhuizen te kunnen zijn. Na een goede douche, wederom stipt om 08:00 uur uitgevaren.  

 

  
 

Met het tij mee weer richting Harlingen en daarna afsluitdijk. In de ochtend hadden we een redelijke 

wind dus konden we goed zeilen tot aan de alsluitdijk. Daar door de Lorentzsluizen bij 

Kornwerderzand. Daar kregen we nog een korte maar stevige bui over ons heen. Gezien ik mijn 

zeillaarzen niet had aangedaan, liep het water van mijn zeilbroek direct in mijn schoenen. Na de 

Lorentzsluisen afscheid genomen van de andere schepen, die naar hun eigen thuishavens gingen. Na 



een hartelijk afscheid en een groepsfoto gingen de schepen hun eigen weg. Nienke en Wouter 

stapten bij ons in de boot, omdat hun auto in Enkhuizen stond. In de middag liet de wind ons in de 

steek. Dus zat er niets anders op dan moteren, maar liefst vier uur lang. De beperkte wind deze 

middag was de enige tegenvaller wat betreft het weer. Want we hadden al met al veel gezeild en 

redelijk wat zon gehad en bijna geen regen. Onderweg verzorgde Nienke nog een heerlijke 

bonenschotel, die er bij iedereen goed inging. Rond 19:00 uur waren we terug in Enkhuizen. Met zijn 

allen aftuigen en opruimen, dat ging heel vlot. Na wat gedoe, vanwege gemis van parkeerkaarten, 

namen we afscheid en ging een ieder met een voldaan gevoel naar huis. Het waren fantastische 

dagen. 

 

Met dank aan de CZT, Arjan (onze voortreffelijke schipper) en de hele bemanning, Nienke, Maddy, 

Wim en Steven, voor een gezellig en leerzaam weekend. Het was top. Tot een volgende tocht. 

 

Lucien Perizonius  

 

 

 

 


