
CZT Voorjaarstocht 2017 Mistral  (Lemmer) 
http://www.marinetraffic.com/ais/details/ships/244830395  

(Lemmer-Enkhuizen-De Kreupel-Medemblik-Stavoren-Lemmer) 

Bemanning: Alna, Elle, Steven, Henk en JanWillem 

Ondanks de lage temperaturen kunnen we terugkijken op een geslaagde voorjaarstocht 

2017. Toch nog veel kunnen zeilen, er was genoeg wind. Vrijdag nog een goede daad verricht 

door de Etoile de Mer te helpen. 

Nadat de 3 opstappers, Elle, Steven en Henk, rond 12 uur aan boord van de Mistral in de 

thuishaven Friese Hoek (Lemmer) waren aangekomen, hebben we eerst genoten van een 

uitgebreide lunch met o.a. Twentse krentenwegge. Op het TV scherm waren de foto’s van de 

CZT Buitengewoontocht op Tenerife afgelopen maand maart te zien. Het was toen op de 

Canarische eilanden duidelijk ander weer met temperaturen van 25 graden en veel zon. 

Rond 13 uur vertrok de Mistral richting Enkhuizen met een westerwind 5 bft, soms 6 bft. 

Betekende aan de wind een koers van 235° naar Enkhuizen. Onderweg de zeilen gereefd, 

toen de wind verder toenam. Bij Lemmer hoorde we een oproep van de Klazina, maar deze 

hoorde onze reactie op hun oproep niet. Intussen stond Elle aan het roer. Was even wennen 

voor haar. Om meer gevoel te krijgen liet JW door Elle een rondje van 360° graden maken, 

met de zeilen strak. Tussendoor even “bijliggen”. En nu weer proberen de oude koers op te 

pakken. Het viel niet mee. Het is ook lastig om op een zeiljacht van 8 ton te leren sturen en 

zeilen aan de wind. Je moet op zoveel zaken tegelijkertijd letten, zoals windrichting, 

plotterkoers COG, stand van het roer, kompas, omgeving (andere schepen), richtpunt op het 

land, snelheid, stand van de zeilen. En voor het scherp aan de wind zeilen de windtales.  

JW wordt later door 

Ben Wouters van de 

Etoile de Mer gebeld 

met de vraag “waar 

zitten jullie?”. De 

Etoile de Mer had 

motorproblemen (motor werd te heet; bleek 

later als gevolg van een niet goed werkende 

waterpomp en is de impeller vervangen). 

Mistral lag toen nog een uurtje varen naar 

Enkhuizen. Tot dan zou de Etoile de Mer met 

Ben, Paul de Smet en Kees de Roode, op het 

IJsselmeer voor de aanloop van Enkhuizen 

zeilend op de Mistral wachten. Intussen 

maakte Henk met hulp van JW een werplijn 

van een tennisbal en een drijvende lijn van 8 

meter. En van twee dikke landvasten met 

rubberen schokbrekers een spruit. Samen 

met een 3e landvast van 16 meter hadden we een sleeplijn van zo’n 30 meter klaarliggen.  

http://www.marinetraffic.com/ais/details/ships/244830395


Toen de Mistral langskwam, liet 

de Etoile de Mer de zeilen neer, 

en was zij stuurloos. Henk wiep 

de werplijn met tennisbal over 

naar de Etoile de Mer. Aan de 

werplijn zat de sleeplijn vast, en 

de spruit zat op twee kikkers van 

de Mistral. Paul de Smet van de 

Etoile de Mer had al een lijn met 

lus om de mast van de Etoile de 

Mer klaarliggen. Nadat Paul de 

sleeplijn aan de Etoile de Mer had vastgemaakt, kon de Mistral de Etoile de Mer richting 

Enkhuizen slepen met een vaart van zo’n 4 kn. 

 

 

In de kom voor de Buyshaven was de verwachting dat achter een 

groot passagierschip luwte zou zijn. Viel tegen. Sleeplijn tussen de Mistral en Etoile de Mer 

werd losgemaakt. En de Mistral kwam bij de Etoile de Mer langzij, en werden de beide 

schepen met stootwillen ertussen en met meerdere landvasten aan elkaar vastgemaakt. 

Mistral voer met de Etoile de Mer langzij de Buitenhaven van Enkhuizen binnen, en werd de 

Etoile de Mer aan de noordzijde van haven (hoge wal) aan de steiger gelegd.  



Tussendoor kwam de Elisabeth 

in volle vaart op de motor 

voorbij gevaren komende uit 

de Krabbersgatsluis. Elisabeth 

zou niet deelnemen aan de 

tocht, maar kwam wel vanuit 

haar thuishaven Edam even 

langs om de CZT-vloot uit te 

zwaaien. De nieuw motor van 

de Elisabeth moest worden 

ingelopen. 5 juni zullen 

Jacqueline en Peter uit Edam vertrekken voor de grote oversteek naar de Cariben.  

De bemanning van de Mistral werd door Ben, schipper van de Etoile de Mer, uitgenodigd 

voor een borrel als dank voor het slepen. Van dit aanbod werd zaterdagavond gebruik 

gemaakt. Eerst nog de bemanningsleden van de twee andere CZT-schepen, Klazina (Rob, 

Bart Bakker, Herwin van der Maelen en Steven van der Hoek) en Libertijn (Joke, Arjan van 

der Laan en Wim de Goede) begroeten. 

Aansluitend een steigerbiertje met Peter van de Elisabeth, en anderen op de Mistral. Omdat 

vrijdagavond de vloot in Enkhuizen zou blijven, was het schippersoverleg om 21:00 uur i.p.v. 

19:00 uur gepland. Bemanning van de Mistral had besloten om bij eetcafé Dikke Mik een 

maaltijd te nuttigen. Bediening liep uit, zodat het schippersoverleg met Ben, Rob, Joke, Henk 

en JW om 21:30 uur begon. Diverse opties werden besproken. Waddeneiland viel af 

vanwege de windrichting NW 6 bft en de ongunstige stroomrichting. Markenmeer viel ook 

af, omdat de afstand voor de terugtocht op zondag naar de thuishavens in Friesland te lang 

zou worden. Uiteindelijk besloten te vertrekken om 9:30 uur zaterdagochtend naar 

Hindelopen met 4 schepen 15 opvarenden, 3 op Libertijn (Makkum), 4 op Klazina 

(Ketelhaven), 3 op Etoile de Mer (Heeg) en 5 op Mistral (Lemmer).  

De zaterdag begon met een 

zonnetje en een stevige wind 

NW-wind 6 bft (met 

uitschieters naar 28 knopen 

tijdens de buien). Na 2 uur 

varen meldde Ben van de 

Etoile de Mer dat hij niet hoger 

dan richting Lemmer kon 

zeilen, en Hindelopen daarom 

te veel tijd zou vergen. Ben 

stelde Medemblik voor, en na 

een rondje marifooncontact gingen de 3 andere schepen ook westwaarts. Libertijn werd via 

mobiel geïnformeerd, was namelijk niet via de marifoon bereikbaar. 



Mistral zette eerst koers naar het vogeleiland De Kreupel, steekt steigerhoog (1 meter) 

boven het water uit, en mag van 1 april tot 1 oktober worden bezocht. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Kreupel  

Bij het binnenvaren richting de 

steiger kwam de Mistral vast te 

zitten. Dieptemeter stond op 1,5 

meter, terwijl Mistral 1,7 meter nodig 

heeft. Met moeite, ploegend door de 

blubber, naar een andere steiger aan 

hoger wal kunnen aanleggen. Na de 

lunch hadden de meeste 

bemanningsleden even behoefte aan 

een kleine siësta van 2 uur. JW heeft 

aan Rob van Klazina gemeld over de ondiepte. Rob besloot om door te zeilen naar 

Medemblik (Klazina steekt 2 meter diep). Later bleek dat de andere baai met steigers 

bestemd voor schepen langer dan 20 meter en kano’s meer diepte heeft. Betekent de 

volgende keer doen we alsof de Mistral met 8 meter is gegroeid. 

Een uurtje later 

kwam de Libertijn 

zonder probleem 

met de diepte aan, 

en legde aan de 

steiger achter de 

Mistral.  

 

Toen de bemanning weer was 

bijgeslapen werd de tocht vervolgd 

richting Medemblik. Ook nu weer 

mocht Elle aan het roer proberen. 

Aan de wind richting de grote 

windmolen iets ten noorden van 

Medemblik, met de bekende 

hockeystick-koers als resultaat. 

Etoile de Mer en Klazina lagen al in 

de Oosterhaven van Medemblik. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Kreupel


Toen later de Libertijn binnen kwam was de CZT-vloot met 4 schepen naast elkaar aan de 

kade compleet. 

Nadat we hadden genoten van de door Elle gemaakte overheerlijke ovenschotel, was het 

verzamelen om 9:00 uur op de kade, op zoek naar een café voor de CZT-borrel, dit keer met 

een warme hap erbij (zie het verslag van de Wintertocht afgelopen jaar 

http://czt.nl/wp/2016/11/czt-wintertocht-2016/ ) en zonder livemuziek (Wintertocht 2014). 

Volgende dag, zondag, om 9:45 uur verzamelen voor het afscheid op de kade en een speech 

door de cruise-director, die een korte terugblik gaf op de geslaagde voorjaarstocht, en de 

voordelen benoemde van het varen in flottielje in het geval van pech. 

Mistral vertrok om 10:15 uur 

uit Medemblik en werd door 

de bemanning van de 

Libertijn uitgezwaaid, Zij 

gingen nog eerst het kasteel 

Radboud bezichtigen. Na 1,5 

uur met een NW 5 bft, in 

buien 6 bft, kwam de Mistral 

aan in Stavoren. Onderweg 

werd soms heel even de 9 

knopen gehaald. In Stavoren 

een uurtje aan de kade gelegen voor 

de lunch, een warme kop soep van 

Alna, Met een voorspring aan lage 

wal (stond een stevige wind in de 

haven) voer Henk probleemloos de 

Mistral weer de haven uit. Eerst nog 

naar het zuiden, ruime wind, om het 

Vrouwenzand heen. Onder 

begeleiding van Henk leerde Elle de 

Mistral met ruime wind om de boeien 

heen te sturen. Stuurautomaat werd 

niet veel gebruikt. Na 3 uur varen 

kwam de Mistral in Lemmer aan, en 

na een afsluitende “steigerborrel” 

reden de opstappers Steven en Henk 

met Elle en haar auto terug richting 

Noord-Holland huiswaarts.                             

En om 20:15 uur waren Alna en JW 

weer terug in Enschede. Al weer 

uitkijkend naar de volgende tocht, 

hopelijk dan met hogere 

temperaturen. 

http://czt.nl/wp/2016/11/czt-wintertocht-2016/


 

En Elle heeft, al dan niet goed sturend, 

haar eerste echte vuurdoop als 

aspirant-lid van CZT gehad. 

En de inschatting is, dat zij zeker nog 

vaker mee wil varen, om als 

lichtmatroosje toch haar aandeel te 

kunnen leveren. Want ze straalde wel, 

zelfs met een zeilboot van 8 ton onder 

haar handen! 

En met heel veel dank aan de steun van de andere bemanningsleden, die steeds positief 

bleven. 

En de overige  bemanningsleden (met dank aan Elle, Steven en Arjan voor de foto’s): 

     

     

           Libertijn:   


