
Verslag CZT Najaarstocht 2015 (vrijdag 9 t/m zondag 11 oktober) 

Etoile de Mer 

 

De bemanning van de Etoile bestond uit Ben (schipper), Paul (co schipper) en Gerard (broddelbemanning, opstapper). 

We vertrokken om 13 uur van de kade aan de achtertuin van Ben in Woudsend voor het eerste stuk over de Friese Meren 

en het Johan Friso kanaal naar de sluis van Stavoren. We arriveerden om 15:30 met de sluisverlichting op dubbel rood. Dat 

bleef zo tot we om 17 uur door de Zuidkolk konden. Rond 18 uur meerden we af in de binnenhaven van Stavoren, het 

verzamelpunt van ons flottielje waarvan de schepen in de loop van de avond arriveerden, de Happy als eerste, om 22 uur. 

De volgende ochtend gingen we op weg naar de sluizen van Kornwerderzand in het Noorden, windkracht 11-15 knopen, 

snelheid (SOG) 5 knopen, bewolking en de Friese kust gehuld in een ochtendnevel. De tweemaster Etoile zeilt met een 

zeilhoek van 60˚ minder scherp aan de wind en we zagen de anderen bovenwinds, dichter bij de kust. 

 

Aanwijzing Schipper Ben 

Rond 12 uur waren we door de sluis met tegenstroom op weg naar Harlingen, buitentemperatuur 13˚C met volop zon 

boven de Wadden, en een stevige Oostenwind die de hele dag bleef waaien. Van Harlingen naar Terschelling hadden we de 

stroom mee en zeilden we achtereenvolgens voor de wind, halve wind, aan de wind en halve wind om uiteindelijk tegen 

etenstijd op de motor de haven binnen te varen.  

 

Laatste 7 zeemijl naar Terschelling (iSailor) 

De maaltijd van Ben was erg lekker en praktisch. Vanaf nu gebruik ik net als Ben rundvlees uit blik van de keurslager. De 

clubavond werd gevierd met de complete bemanning van het flottielje ( 20 man) in Lieman, het oudste café van 

Terschelling. 

De volgende ochtend stond er windkracht 6. De Etoile lag aan de lage wal. De afvaart op de korte achterspring werkte niet. 

Door de achterspring verder naar voren om de bolder op de wal te leggen kwamen we los. Het moet een dikke 6 geweest 

zijn.  

Het traject naar Harlingen werd op de motor gedaan (stroom en wind tegen).  



 

Stroom tegen 

Vanaf Harlingen was het perfect zeilen op de fok en de bezaan. Het waaide 20-23 knopen en de Etoile haalde met de 

stroom mee een snelheid van 8,2 knopen. Door het lage water vielen de platen droog en zag ik een zeehond. Om 16 uur 

waren we op het IJsselmeer en vlak na zonsondergang legden we aan bij het huis van Ben. 

Ik wil Ben en Paul bedanken voor het feit dat ze hun enorme zeilkennis en kunde met me hebben willen delen.  

 

Co Schipper Paul 

Ik zal nooit meer vergeten dat je in de sluis achter altijd eerst vastlegt, de kraanlijn aanhaalt voordat je het zeil laat zakken, 

de boot stabiel is als je achteruit in de wind vaart, wat het verschil is tussen een ton en een boei, een voorspring en een 

achterspring. Om maar een paar leerpunten te noemen. Knopen blijven mijn zwakke plek maar daar zal aan worden 

gewerkt, te beginnen met een strakke platte knoop. 

 

Perfect beleggen 

 

 

 


