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CZT Wintertocht 2018 van 2 t/m 4 november met de Mistral  

“Wintertocht als een warm bad!” 

De Wintertocht is dit jaar dan toch echt gevaren! De voorgaande jaren 2015 en in 2017 was dat niet 

mogelijk door de barre omstandigheden, maar van 2 tot 4 november was het stralend weer; wel 

koud, (net) genoeg wind, 2 à 3 Bft op zondag en 3 à 4 Bft op vrijdag en zaterdag. Met z’n vijven 

hebben we een super goed weekend gehad. JanWillem en Alna Eendebak ontvangen ons op de 

Mistral, met een heerlijke lunch. Wie zijn de opstappers dit keer? Yvonne van de Kuil vaart voor de 

eerste keer met CZT mee, als aspirant lid. Cees de Roode en Arjan van der Laan zijn al volop bekend 

met CZT. De sfeer zit er al snel in, iedereen heeft er zin in om de trossen los te gooien! 

Op vrijdag varen we om 13:30 uur uit Lemmer weg. We hebben de windrichting nauwkeurig 

bestudeerd voor dit weekend en met Zuid/ Zuidoost wordt het routeplan unaniem aangenomen: van 

Lemmer naar Urk met een ZW-wind, dan op zaterdag van Urk door de Houtribsluis van Lelystad naar 

Volendam en op zondag van Volendam, door de sluis van Enkhuizen en terug naar Lemmer.  Zondag 

met een ZO-wind ideaal voor de genaker, die Arjan nog speciaal heeft meegenomen uit Enschede. 

JanWillem had de Mistral al deels leeggehaald voor de winter o.a. dus ook de genaker van boord. Hij 

had niet meer gerekend op deelname aan de Wintertocht. Omdat een ander schip Double Dutch met 

Martijn Cliteur verhinderd was, hebben Alna en JanWillem besloten om voor de Double Dutch in te 

vallen.  

De zeilverhalen van allemaal, de foto’s van mooie zeilreizen op de tv-screen en heerlijk eten, dat al 

voortreffelijk is voorbereid door Alna. En natuurlijk de wijn; alle ingrediënten voor een supergezellige 

avond (aankomst in Urk om 17:30 uur). We lopen in Urk nog een rondje, in het donker op zoek naar 

de code voor de badhokken (op 3 plekken sanitaire voorzieningen). Uiteindelijk krijgen we die code 

van onze Duitse buurman, dat schip lag er overigens ook al toen we aankwamen. 

http://www.watersportalmanak.nl/artikel/urk-gemeentehaven-urk  

  

http://www.watersportalmanak.nl/artikel/urk-gemeentehaven-urk
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Op zaterdag vertrekken we rond 10 uur uit Urk, op 

de route naar Volendam via Lelystad door de 

Houribsluis gaan we eerst een kijkje nemen op de 

Marker Wadden (aankomst 13 uur). De eerste 

spontane begroeiing en aanplant begint aan te slaan 

horen we van de dame van Natuurmonumenten. Als 

het over een tijdje allemaal wat verder begroeid is, 

zal een bezoek zeker de moeite waard zijn1. Er is een 

route over looppaden, langs diverse uitkijkpunten. 

Na de lunch (15 uur) gaan we door naar Volendam, 

het is prima zeilen, weinig golfslag, net genoeg wind 

met 3 Bft en de Mistral weet toch soms 7 à 8 

knopen te halen. Wat een fijn schip! We liggen in de 

nieuwere haven van Volendam2 (17 uur); Arjan wist 

deze plek. http://marinavolendam.nl/jachthaven/ 

Echt een eye-opener; een mooie haven met goede 

faciliteiten en op loopafstand van de Volendamse 

‘scene’. Het seizoen was duidelijk voorbij. We 

kwamen alleen wat (dronken) jongelui tegen in 

plaats van busladingen met toeristen. ’s 

Avonds in de Brasserie Cathrien aan de 

oude haven onze gebruikelijke CZT-

drankje genomen. Arjan, Kees en JW 

hebben de borrel vervolgd in de hotel 

Old Dutch. Meeste cafés waren, vreemd 

genoeg, al na 22 uur op zaterdag 

gesloten. Even nog een nacht…. op de 

Mistral voor een mooie afsluiting van 

een perfecte zeildag.  

En dan al weer de tocht terug naar Lemmer. Tot de Krabbergatsluis (Naviduct) kunnen we met een 

bescheiden wind redelijk zeilen met de genaker. Yvonne mocht in de sluis aanleggen, maar was niet 

gewend aan de saildrive besturing van de Mistral (heeft vanwege de plaats van de schroef weinig 

                                                           
1 Kosten voor een bezoek aan Marker Wadden  
Als bijdrage in het beheer en onderhoud van Marker Wadden betalen alle bezoekers aan dit natuurgebied een 
gebiedsbijdrage. Vaarders (plezier en beroepsvaart) betalen naast de gebiedsbijdrage ook liggeld in de haven 
van Marker Wadden. 

• Leden van Natuurmonumenten € 3,- per persoon per bezoek. 

• Niet-leden van Natuurmonumenten € 6,- per persoon per bezoek. Kinderen onder de 12 jaar gratis. 
Liggeld voor boten in de haven 

• Liggeld passanten (kort bezoek, tot uiterlijk zonsondergang) € 5,- 

• Liggeld 24 uur* € 1.30 p.m. bootlengte 
* voorbeeld berekening: voor een boot van 10 meter betaal je € 13,- (10 * 1,30) 
https://www.natuurmonumenten.nl/projecten/marker-wadden/welkom-op-marker-wadden 
Haven met nieuwe brede steigers en boxen heeft voldoende diepgang met zo’n 3 meter. Aanloop is duidelijk 
aangegeven met rood en groene markeringen. 
https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/met-eigen-boot-naar-marker-wadden  
2 Bij de aanloop van de Marina Volendam is buiten de vaargeul ondiep, minder dan 2 meter. 
 

http://marinavolendam.nl/jachthaven/
https://www.natuurmonumenten.nl/projecten/marker-wadden/welkom-op-marker-wadden
https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/met-eigen-boot-naar-marker-wadden
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schroefeffect https://nl.wikipedia.org/wiki/Schroefeffect ) en krijgt een korte oefensessie van 

JanWillem in de Buitenhaven van Enkhuizen (13 uur). Vervolgens gaan we richting Lemmer. De wind 

neemt eerst af, maar dan komt het toch weer goed, met 3 Bft krijgen we weer wat meer vaart en 

zeilen we met halve wind heerlijk rustig Lemmer om 17 uur weer binnen. Wat een superfijn en 

relaxed weekend. Allemaal heel erg bedankt!  

Yvonne van de Kuil 
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MISTRAL departed from 

Port LEMMER 

at 2018-11-02 13:56 Local Time (2018-11-02 12:56 UTC) 
 

MISTRAL arrived at 

Port URK 

at 2018-11-02 17:27 Local Time (2018-11-02 16:27 UTC) 
 

MISTRAL departed from 

Port URK 

at 2018-11-03 10:07 Local Time (2018-11-03 09:07 UTC) 
 

MISTRAL arrived at 

Port MARKER WADDEN 

at 2018-11-03 13:13 Local Time (2018-11-03 12:13 UTC) 
 

MISTRAL departed from 

Port MARKER WADDEN 

at 2018-11-03 14:55 Local Time (2018-11-03 13:55 UTC) 
 

MISTRAL arrived at 

Port VOLENDAM 

at 2018-11-03 16:46 Local Time (2018-11-03 15:46 UTC) 
 

MISTRAL departed from 

Port VOLENDAM 

at 2018-11-04 10:04 Local Time (2018-11-04 09:04 UTC) 
 

MISTRAL arrived at 

Port ENKHUIZEN 

at 2018-11-04 12:49 Local Time (2018-11-04 11:49 UTC) 
 

MISTRAL departed from 

Port ENKHUIZEN 

at 2018-11-04 13:16 Local Time (2018-11-04 12:16 UTC) 
 

MISTRAL arrived at 

Port LEMMER 

at 2018-11-04 16:32 Local Time (2018-11-04 15:32 UTC) 

http://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:253531/mmsi:244830395
http://www.marinetraffic.com/ais/details/ports/1941
http://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:253531/mmsi:244830395
http://www.marinetraffic.com/ais/details/ports/2092
http://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:253531/mmsi:244830395
http://www.marinetraffic.com/ais/details/ports/2092
http://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:253531/mmsi:244830395
http://www.marinetraffic.com/ais/details/ports/24841
http://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:253531/mmsi:244830395
http://www.marinetraffic.com/ais/details/ports/24841
http://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:253531/mmsi:244830395
http://www.marinetraffic.com/ais/details/ports/2106
http://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:253531/mmsi:244830395
http://www.marinetraffic.com/ais/details/ports/2106
http://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:253531/mmsi:244830395
http://www.marinetraffic.com/ais/details/ports/397
http://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:253531/mmsi:244830395
http://www.marinetraffic.com/ais/details/ports/397
http://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:253531/mmsi:244830395
http://www.marinetraffic.com/ais/details/ports/1941

