
Terugkijk op de Oostzeetocht CZT Buitengewoon 13-20 augustus 2016 
 
Met CZT Buitengewoon heeft de vereniging een nieuwe activiteit aan haar programma 
toegevoegd. Naast de gebruikelijke tochten in het voor- en najaar en de BBQ-tocht, die de 
zomer markeert, is er nu ook een zeilactiviteit in de zomer. Deze is aantrekkelijk voor 
opstappers/zeilers die niet over een eigen boot beschikken, maar is mogelijk ook 
interessant voor booteigenaren die eens een vaargebied willen verkennen waar ze met hun 
eigen boot niet zo snel zullen komen.  
 
De eerste tocht in dit kader was gepland in de Duitse en Deense wateren, met als 
vertrekpunt Marina Wendtorf, in de buurt van Kiel. Een gebied dat gekenmerkt wordt door 
vele eilanden, schoon water en - niet onaantrekkelijk- weinig invloed van stroming en 
getijden. In dit vaargebied zijn vele dagtochten van 40 à 50 mijl in te plannen en rekening 
houdend met te verwachten winden zijn er velerlei routes uit te stippelen. 
 
De tocht werd gevaren met de Arwen, een Bavaria 40 cruiser uit 2008 met een lengte van 
11,99 m (diepgang 1,90m).  Aan boord bevonden zich 6 personen: 
Arjan van der Laan, de schipper, Nienke Olde Hendrikman, Gerard Brouwer, Marco Stolk, Edo 
von Morgen en Bert Wanders. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



De route is volgens plan afgelegd, behalve dat we naar Marstal zijn gezeild in plaats van 
Bagenkop vanwege de NO wind. Wind over de hele week 2-4 Beaufort uit N, NO of NW. 
Uitzonderingen zijn de woensdagmiddag met langs de oostkust van Lolland een dikke 5 tot 6 
en vrijdag vanaf 8 uur ’s morgens beneden de 2 waardoor we het laatste stuk naar Wendtorf 
op de motor hebben gedaan. Op woensdagmiddag kwam de wind uit het ZW, tegen de 
voorspelling in. We hebben overdag geen regen gehad, een paar spatjes, en veel zon. De 
temperatuur lag boven de 20 graden. 
Ook valt op dat de dagen op deze hoogte langer zijn dan bij ons. De afstand per dag lag rond 
de 40 zeemijl, met woensdag een langer stuk van 50 zeemijl. We vertrokken meestal rond 
9:30 ’s morgens en kwamen tegen 18-19 uur aan, in Nysted later, rond 20 uur. Vanuit Rødby 
zijn we om 2 uur ’s nachts vertrokken. 
 
 
 
 

 
 
Zaterdag 13 augustus in de namiddag verzamelden wij in de jachthaven Wendtorf nabij Kiel 
na een autorit van ongeveer 5 uur vanuit Hengelo, ons verzamelpunt. Na het gebruikelijke 
inschepen en toewijzing van de slaapplekken, snurkers bij de snurkers etc., werd de eerste 
maaltijd bereid, ravioli, eenvoudig klaar te maken en heerlijk. ‘s Avonds bij gekletst met een 
drankje en de reis voor de volgende dag werd voorbereid. De volgende dag vroeg opstaan 
voor een zeiltocht van 40 mijlen. We gaan oversteken naar Denemarken richting eiland 
Aero. Een mooie zeiltocht , redelijke wind 4 beaufort en een klein zonnetje en temperatuur 
20 graden. In de namiddag kwamen we op het eilandje Aero aan. Bij aankomst in de haven 



van Marstal werden wij direkt uitgenodigd voor een muziek optreden in een Ierse pub. Dat 
leek een goed idee, we gingen echter eerst het eiland verkennen. Een wandeling op het 
eiland en direct inkopen doen voor de volgende dagen. 's Avonds lekkere Marokkaanse 
couscous gegeten, een culinair eenpansgerecht. Alles ging op. Rond 9 uur richting de pub 
waar we de hele avond door brachten. Het was reuze gezellig en de muziek was zeer 
inspirerend. De volgende dag plannen we een tocht richting eiland Omø rond de 40 miles. 
 
Maandag 15 augustus 
Vandaag de eerste echt Deense tocht nadat we gisteren de oversteek vanuit Duitsland 
hebben gemaakt. Het voornemen is vanuit Marstal zover mogelijk te komen richting het 
eiland Møn. Op voorhand wisten we dat dit niet in een dag te bereiken is en met een plan 
om ongeveer veertig mijl op een dag af te leggen, leek Omø een geschikte bestemming. 
Denemarken is een land van eilanden en hoge bruggen die op verre afstand onneembaar 
lijken maar bij benadering hoger blijken te zijn dan onze masthoogte.  
 

 
 

     Omø ,Kirkehavn 



 
Vanaf de kaart denk je dat je een nauwe doorgang moet zoeken tussen allerlei eilandjes in, 
maar dat dat valt erg mee. Er blijkt veel ruimte te zijn tussen de (schier) eilanden in. Wel is 
het oppassen met de beroepsvaart. De AIS is een geweldig hulpmiddel maar maandag 
verschenen er twee vrachtschepen op het scherm terwijl dat uiteindelijk één lang schip bleek 
te zijn. Deze dag vielen de instrumenten uit maar dat puzzeltje is met een reserve zekering 
opgelost. 
 

Op zoek naar kardinalen 
 
Het is dus wel heel handig AIS aan boord te hebben. Het valt op hoe goed verzorgd de 
Deense jachthavens zijn en standaard voorzien van wifi. De rust en relaxte sfeer in de 
jachthaven is opvallend te noemen. Morgen gaan we verder in de richting van Møn in de 
hoop de krijtrotsen te kunnen bewonderen.  
 
Dinsdag 
In de middag hard gezeild (7,5 knopen) op de wind van een enorme bui die uiteindelijk 
voorbij trok. Hoewel er een wrak op de kaart stond, aangegeven als zichtbaar boven water, 
hebben we het niet kunnen ontdekken. 



 Brug  
 
Twee bruggen gepasseerd (Storstrøm en de Faro-Falster) en vlak bij de tweede brug een 
bruinvis gezien. De tweede die dag. 
 

         De schipper en z'n maatje 
 
 

 7,5 knoop zeilen bij de bui die voorbij trok 



 
 
 
Woensdag: 
Langs de kust met lage kliffen. De hoge kliffen gezien in de verte langs de kust van Møn. De 
snelheidsmeter viel weg en heeft het niet meer gedaan ondanks het feit dat het 
onderwaterdeel werd ontdaan van wier en andere troep. Opvallend waren de draadwieren in 
het groene water. 

 Lage kliffen 
 
We voeren deze dag van  Stubbekøbing naar Nysted, een leuk havenplaatsje in de schaduw 
van een windmolenpark. Dit was ook de dag dat we door het Windmolenpark zijn gezeild, 
vlak langs de wieken. Dit is dominant aanwezig, van 's ochtends tot ‘s avonds kijken de 
molens je aan. Dit was ook de dag dat het schip opnieuw getrimd werd. Het zinde enkele 
opvarenden niet dat de verhuurder zich er vanaf had gemaakt met een 'veilige' afstelling . Alle 
zeilen werden strakgetrokken, de mast naar achter gelierd en de slee in het gangboord en de 
brug op dek werden gebruikt om dichter aan de wind te kunnen zeilen. 
 
 



 
 Langs de windmolen 
 

 We lopen de haven van Nysted aan 
 
Donderdag 
Enkele gasten aan boord stelden er prijs op om deze tocht ook eens 's nachts te gaan varen. 
De te verwachten weersomstandigheden speelden hen in de kaart. Er werd een afname van 



de wind in de loop van vrijdag verwacht. Bovendien kwam deze uit dan uit de verkeerde 
hoek. Om toch nog een groot  deel van deze tocht te kunnen zeilen konden we gebruik maken 
van de wind die in de nacht nog voldoende aanwezig was. Er werd besloten om naar de haven 
van Rødby te varen. Hier vertrekt ook het hoofdveer tussen Duitsland , Puttgarden en 
Denemarken. Enkele uren slaap konden hier worden geconsumeerd, het vertrek uit de haven 
was gepland rond half drie in de ochtend. 
 
 
 
Vrijdag 
’s Nachts zijn we dwars door de drukke scheepvaartroutes overgestoken met soms 6 schepen 
binnen de 3 mijlszone op de AIS. 
 

 Zonsopkomst 
 
In de vroege ochtend viel de wind weg zoals verwacht en op de motor werd de koers richting 
Windtorf, Kiel voortgezet. In de loop van vrijdag kwam de thuishaven in zicht, het schip werd 
achterwaarts afgemeerd en de grote schoonmaak kon beginnen. Met grote pünktlichkeit 
werd het schip door de verhuurder geïnspecteerd, onder meer met behulp van een 
kikvorsman werd het onderwaterschip gecontroleerd op beschadigingen. Dit alles werd door 
ons met een gerust hart gade geslagen want de reis was zonder enige schade verlopen. 
 
Terugkijkend op deze tocht kunnen we constateren dat de thuisblijvers ongelijk hebben 
gehad. De tocht heeft aan alle verwachtingen voldaan en de stemming  aan boord was 
opperbest. Dat er in deze regio prachtige vaarroutes uit te stippelen zijn wisten we toen we 
de reis voorbereidden, dat het echter zo mooi zou zijn moest je eerst meemaken om te 
geloven. Wellicht wordt deze bestemming nog een keer in het programma van CZT 



Buitengewoon herhaald, er zijn immers nog zo vele havens waar we ook hadden kunnen 
komen op de route en het zou nog mooier zijn als dit met twee of meer boten van de CZT zou 
kunnen plaats vinden. 
 
 


