
Bergen aan Zee, 29 september 2014. 

Al jaren zeil ik. Huurbootjes, mee naar diverse Noordzee-kustlanden met vrienden, 

wedstrijden op het Alkmaardermeer, en op het strand twaalf jaar met mijn catamaran. Sinds 

twee jaar heb ik een zeiljacht. Hoe ga ik zo’n zeiljacht veilig bevaren, hoe train ik veiligheid, 

techniek van electriciteit, diesel motor, zeilsetting? Dan blijkt dat zeilen niet alleen een sport 

kan zijn, maar een art of life. Ineens wil ik van alles weten, wil ik met een veilig gevoel 

anderen en mijzelf van afvaart naar aankomst zeilen. OK, CWO 1 en 2  gedaan, boeken 

verslonden over kajuitzeilen. Vraag bleef, “hoe train ik dit alles in”. Ik ben sportleraar en van 

een cursusje leer je b.v. geen tennis.Tot ik een keer via google en in contact kwam met CZT, 

een club van jachteigenaren en opstappers die tot doel heeft het zeezeilen te bevorderen. 

Een, twee keer per jaar meld ik mij als opstapper. 

Graag wil ik U vertellen over mijn zeiltocht september 2014 met de Mistral van Alna en 

JanWillem Eendebak. 

Bij aankomst in de jachthaven “Het Jacht” in Amsterdam werd ik opgewacht door de  Alna 

die mij welkom heette op hun zojuist verworven zeiljacht “De Mistral” . Mede opstapper Jan, 

die ik van andere zeiltochten ken, hielp met de tassen aanboord brengen en dan krijg ik 

meteen weer dat heerlijke gevoel van loyaliteit dat zo kenmerkend is voor al die zeiltochten 

met al die zeilmensen die  ik inmiddels heb mee gemaakt onder CZT  verband. Kennis 

gemaakt met schipper JanWillem, gefeliciteerd met zijn prachtige boot. De laatste man die 

aanboord stapt is Henk ook met hem heb ik al eens op het ruime sop gevaren. 

Deze reis naar Engeland zal worden ondernomen door drie schepen, Elisabeth, Arcadia en de 

Mistral, met totaal 12 opvarenden. Van Amsterdam naar de sluizen van IJmuiden wordt 

twee en een half uur gemotord. Langzaam gaat het daglicht over in het betrekkelijke duister 

van het Noord- Zeekanaal. Indrukwekkend hoeveel bedrijvigheid er langs de oevers van een 

van de belangrijkste kanalen van Nederland is. Aan boord worden inmiddels afspraken 

gemaakt wie samen de eerste wacht zal lopen en hoelang. Eenmaal door de sluizen worden 

de zeilen gehesen en verandert het  vlakke zoete water in de deining met zoute golven van 

eindelijk de Noordzee die komende acht dagen het element zal zijn waarin schip en 

bemanning zich thuis moet gaan voelen.  Dat thuis voelen gaat snel. Iedereen kent elkaar,de 

gespreksonderwerpen worden op elkaar afgestemd en vanaf afvaart Amsterdam is de 

gastvrijheid van JanWillem en Alna groot.  

Mijn deelname aan deze tocht is voornamelijk ervaring op doen in het zeezeilen. Op dat vlak 

nu heb ik reuze geboft . De familie Eendebak had deze boot net een maand in bezit en kon 

nu na het IJsselmeer eens wat verder worden beproefd. Juist op zo’n tocht kan de boot zich 

laten kennen. Op deze boot had ik steeds het gevoel onderdeel te zijn van een team met 

professionele inslag met een leider die wel de schipper eigenaar van het schip is maar nooit 

door een machtswoord zijn wil op legt. Juist iedereen aanspoort zijn kennis toe te voegen 

aan het geheel. Die houding doordesemde constant de sfeer aan boord. Een ieder kon aan 

boord, acht dagen lang, doen waar hij zin in had, slapen in de middag OK, drankje maken, ga 

je gang, laat thuiskomen op de wal, niet gemerkt. Henk zei het treffend,”Je stapt op als 

individu, maar je eindigd als een team”.  Zo kreeg ik een keer de kans mijn grote lol, de 

setting van de zeilen een ochtendje uit te proberen. Schipper en de rest van de  crew werkte 



als vanzelfsprekend mee om mij de juiste invalshoek te laten ontdekken. (was lastig, andere 

boot en veranderlijke wind). Als ik vragen heb over het navigeren, wordt dat uitgelegd. 

Theorie over juist afmeren wordt met een model geïnstrueerd. Ook de andere twee 

opstappers met veel meer ervaring dan ik zijn onvermoeibaar in het aanpakken van 

problemen op technisch gebied. Het lijkt wel een tweede natuur volkomen in dienst te staan 

van de boot. Midden op zee stapt Jan ff het water in om een lijntje door te snijden, en later 

nog een keer om een loosgat te inspecteren. Van Jan ook geleerd hoe fokkeschoot te vieren 

zonder kans vingers knel te krijgen. JanWillem liet de boot wat oploeven om de schoot van 

de genua strakker te zetten zonder dat er met de lieren de uiterste kracht wordt aangewend. 

s’Morgens lekker ontbijtje in de boot. Eitje met spek. Lekker homy. Het schip werd een 

familie schip. 

Homy is ook het club gevoel dat alle leden van deze CZT tocht gaven. Gezellig samen in de 

havens bij elkaar op bezoek, nachtelijke wandeltochten naar een lokale pub, een groots 

afscheidsdiner je mag hopen dat je later in de hemel ook zo’n club zeilers mag vinden.  

Halverwege de tocht werd duidelijk dat de terugvaart 20 uur motoren zou worden als we in 

de buurt van Lowestoft en de Engelse kust zouden blijven. Reden, geen wind. Besloten werd 

af te zakken naar een haven aan de Belgische kust en vandaar hip hoppend haven na haven 

naar IJmuiden te varen. Bijna dagelijks een spiegel gladde Noord-Zee is echt bijzonder. 

JanWillem onderhield tijdens de tocht marifoon overleg in het bijzonder wanneer mist een 

gevaar werd voor een van de andere boten zonder een AIS installatie. De oversteek van druk 

vaarwater wordt volgens de voorschrift gemeld en in de boot kunnen wij ons vergapen aan 

de grootte van zeeschepen, die bijna vijf keer sneller kunnen varen dan een zeiljacht. Wij 

hebben ons nooit laten verrassen, d.w.z. bij twijfel gaan zeeschepen voor. 

Bij thuiskomst werd ik verrast door de diverse leuke foto’s die ik mocht ontvangen van 

JanWillem en Jan. Dank daarvoor. 

Rest mij Jan en Henk hartelijk te danken voor hun aanwijzingen en suggesties. Heel fijn met 

jullie te varen. 

Elke tocht is weer een nieuwe ervaring en elke tocht is anders maar voor deze acht dagen wil 

ik JanWillem en Alna bijzonder danken voor deze onvergetelijke tocht en hun een behouden 

vaart wensen voor alle tochten met 

de Mistral. 

Aad Bakker, Bergen aan Zee, 

oktober 2014 

  


