
Verslag CZT Hemelvaarttocht woensdagmiddag 28 mei- zondagmiddag 1 juni 2014 

 

Route: Lelystad-Amsterdam-IJmuiden-Den Helder- Lowestoft-IJmuiden- 

Amsterdam-Lelystad ( 360 Nm) 

 

Met de Voyager, Beneteau Oceanis 361, thuishaven Flevo Marina (Lelystad) 

Bemanning: Henk Beekhuizen (co-schipper), Maddy Bassleer, Wouter Schroer, Arjan 

vd Laan (van Lelystad tot Amsterdam) en JanWillem Eendebak (schipper). 

 

Dinsdagavond 27 mei, druilerig, weinig wind. 

Samen met de eigenaar Henk Nagel en Richard van jachtwerf Ship Care de Voyager 

opgehaald in Lelystad en op de motor door Havendiep via de sluis bij Houtribweg (6 

meter hoogte verschil) naar Markenmeer, en via de Houtribsluis naar Flevo Marina 

aan het IJsselmeer. Achterwaarts in box aangelegd. Voyager heeft een sterk 

wieleffect. 

 

Woensdag 28 mei, regenachtig met NO wind 2-3 Bft 

Hele ochtend een monteur van jachtwerf voor onderhoud aan boord en een 

schoonmaakster. Vanaf 12 uur kwamen de opstappers met boodschappen aan boord. 

Laatste opstapper rond 13:30 uur, en om 14 uur richting Amsterdam met matige wind 

en zicht (voor de wind kruisend COG 240° NO 10 knopen). Op Markenmeer met een 

boom COG 350° SOG 6 knopen. Rond 18:40 uur bij de Oranje sluizen, en rond 19:30 

aangelegd in jachthaven Twellegea Amsterdam-Noord. Om 19:30 uur 

schippersoverleg met de 2 andere schippers, Marti van de Arcadia (Winner 11.20) en 

Frans van de Happy (Victoire 34). Besloten om in IJmuiden de situatie opnieuw te 

bezien (slecht zicht en windverwachting komend weekend onzeker). Na een 

afhaalchinees hebben gegeten, stapte Arjan over naar de Happy, en gingen we richting 

IJmuiden op de motor en ging het wachtloopschema om 21 uur in (3 uur op en 3 uur 

af). 

Rond 11 uur bij IJmuiden voor de sluizen aangelegd voor schippersoverleg. Happy 

besloot om door te gaan naar Den Helder (zicht was niet optimaal en 

windverwachting voor zaterdag was nog onzeker). Voyager sloot zich hierbij aan en 

op mijn voorstel besloten om 03:00 uur te vertrekken naar Den Helder (toch nog een 

stukje nachtzeilen en we hebben dan de vloedstroom in Schulpengat mee). Arcadia 

besloot na overleg met bemanning de oversteek wel te doen, vertrek uit IJmuiden om 

23:30 uur richting Great Yarmouth. 

   
 

Donderdag 29 mei, bewolkt met een toenemende NO wind 5-6 Bft. 

Na een zeer voorspoedige tocht langs de Noord-Hollandse kust, om 06:00 uur 

wisseling van de wacht ten Westen van Callantsoog Koers Noord COG 10° SOG 8 



knopen en Oosterwind 20 knopen. Om 5:35 uur weerbericht met waarschuwing voor 

6 Bft bij Texel. Om 08:00 uur bij Den Helder SOG 8 knopen aan de wind NO 26 

knopen. Wind was inmiddels toegenomen tot 6 Bft Oost (1
e
 en 2

e
 rif gebruikt). 

Aanleggen in de box probleemloos. 

Bij schippersoverleg om 11:30 uur besloot de Happy door te gaan richting IJsselmeer 

via Den Oever naar Friesland. Voyager besloot alsnog naar Engeland te varen (zicht 

was goed, gunstige wind Oost 4-5 Bft, bemanning niet zeeziek geworden, uitgerust en 

verkeerde in goede stemming, sfeer aan boord was uitstekend; volle watertank en 

diesel en de windverwachting  voor zaterdag terugtocht was Noord 2-3 Bft.) 

Om13:30 uur (15 uur later dan de Arcadia) vertrok de Voyager uit Den Helder met de 

ebstroom mee richting ZW en 5 Bft (9,4 knopen SOG). Wisseling van de wacht 

verliep probleemloos. Koers uitgezet op de i-pad. Om 15:00 wisseling van de wacht 

en 1
e
 rif gelegd SOG 6 knopen, Koers ZW COG 235° NO 18 knopen wind. 

Om 18:00 uur wisseling van de wacht (warm eten) positie 52°37,7N 003°55,2
E
 koers 

ZW COG 235° SOG 5 knopen NO wind 16 knopen. Tocht verloopt voorspoedig. 

’s Nachts de VSS dwars (NW) overgestoken. Voor de wind kruizen richting 

Engeland. Geen problemen met het overige scheepvaart. Goed zicht en Ais is erg 

handig. Geen enkele keer hoeven uit te wijken. Wind zakt wat weg naar 3-4 Bft, en 

nam later bij de Engelse kust weer toe tot 5 Bft Oost met een mooie deining (geen last 

van zeeziekte). 

  
 

Vrijdag 30 mei, weinig bewolking 4-5 Bft Oost. 

Bij daglicht de boom voor genua gebruikt, pal voor de wind gezeild. Ondanks de 

zeegang geen zeeziekte aan boord. Bij het ochtendgloren rond 8 uur de Engelse kust 

in zicht en op zoek gegaan naar zuid-kardinaal van Southolm. Tussen de zandbanken 

door richting Lowestoft gezeild (halve wind 4 Bft). 

  
 



    
In het zicht van de haven (2 mijl) de motor willen starten. Dit lukte niet omdat beide 

accu’s door de jachtwerf waren blijkbaar gekoppeld, en betreffende schakelknop was 

verwijderd (de juiste stand kon daardoor ook niet worden geverifieerd).  

 

              Moet zijn:  

 

Alle apparaten vielen uit. Ook geen marifoon meer. Via mobiel contact met de 

schipper van de Arcadia. RNLI werd gewaarschuwd 9:30 uur, en voer uit voor een 

rescue-operatie. Reddingsboot sleepte de Voyager de haven van Lowestof binnen. 

 

  
 



  

  
 

  
Om 12 uur zat de bemanning aan de fish & chips op de boulevard van Lowestoft. Na 

een wandeling door de belangrijkste winkelstraat terug aan boord, tijd voor een 

middagdutje en douche in the Royal Norfolk & Suffolk Yacht Club.  

   
Na de borrel rond 18:30 maaltijd genuttigd. Samen met de Arcadia om 20 uur 

uitgevaren (Voyager lag aan lager wal, maar met een spring naar achteren 

probleemloos weg kunnen varen). 

Beide jachten aan de wind richting Oost (280 graden). Arcadia iets zuidelijke 

vanwege de golven. 

Onderweg diverse malen de dieselmotor laten lopen om de beide accu’s op niveau te 

houden. 



   
 

Zaterdag 31 mei, helder zicht met een krimpende wind van NO naar N afnemend tot 

windstil middaguur. Later weer aanwakkerend tot 3-4 Bft. 

Ook de terugreis verliep zeer voorspoedig. Geen problemen met overige scheepvaart. 

Onderweg een wedstrijdveld van jachten >30 doorkruist. 20 mijl ten zuidwesten van 

IJmuiden last van windstilte (2 uur op de motor gevaren), en een gebied bestemd voor 

aanleg windmolenpark moeten ontwijken (via een west- en een noordkardinaal, zie 

BaZ week 19). 

 

 
Rond 15 uur bij IJmuiden tussen allerlei andere jachten (zeilregatta) aangekomen. 

Drukte in de sluis, leverde geen probleem op. Daarvoor buitengaats even bijliggen 

laten oefenen om een kustvaarder voor te laten gaan. 

Door de Noordzeekanaal op de motor en genua naar Marina Amsterdam, aankomst 

18:30 uur. 

  
 

Zondag 1 juni, goed zicht en weinig wind N. 

Op de motor door Oranjesluizen het Markenmeer op. Eerst nog zeilend richting 

Lelystad. Halverwege met de motor er bij, en rond 16 uur in Lelystad aangekomen. 

Achterwaarts in de box aangelegd. 



 

 

 

datum tijd van naar tijd afstand

28-mei 14:00 Lelystad, Flevo Marina Amsterdam Twellegea 19:30 25,3

29-mei 03:00 IJmuiden Den Helder 08:00 38,6

13:00 Den Helder Lowestoft 10:00 133

30-mei 20:00 Lowestoft Amsterdam 18:30 125

1-jun 10:00 Amsterdam Marina Lelystad, Flevo Marina 16:30 26,3

log 348,2

28-mei 20:30 Amsterdam Twellegea IJmuiden 23:00 12

360,2  
 

 

 
 

 

   
 

 

 



 

 

 

Lowestoft Lifeboat called out to aid 

stranded Dutch yacht 

By MARK BOGGIS Friday, May 30, 2014  

1.50 PM  

Lowestoft’s RNLI Lifeboat was called out this morning (Friday) to aid a stranded 

Dutch yacht that had got into difficulties on the approach to the port. 

The crew of four, who were on a yacht named Voyager, sent out a call for help just 

after 9.30am today when their vessel experienced total electrical failure. 

Lowestoft lifeboat coxswain John Fox said: “We soon reached the yacht, which was a 

mile-and-a-half north east of the harbour and found that the yacht crew were unable to 

start their auxiliary engine, which was necessary for them to navigate safely into the 

port in breezy onshore wind conditions.  

“We connected a tow line to the craft and towed her into the safety of the yacht basin, 

where a number of other visiting Dutch yachts were moored.” 
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