Verslag CZT Najaarstocht 2021
De CZT is een vereniging om kennis en ervaring uit te wisselen met betrekking tot meerdaagse
zeiltochten op zee. Een vereniging met een dergelijke doelstelling, maakte Aafke en mij (Peter) meer
dan nieuwsgierig. Door Covid waren alle evenementen tot nader order opgeschort en voor ons was
dit weekend de eerste mogelijkheid voor een kennismaking met de vereniging. Zelf zeilen we als
familie al jaren op een open boot, die we iedere avond opruimen alvorens naar huis te gaan. Het
maken van meerdaagse tochten en verblijf op een grotere boot zijn voor ons een nieuw hoofdstuk. In
de dagen die vooraf gingen aan het weekend is de website van windfinder door ons boven gemiddeld
bezocht, in de hoop dat de wind en het overige weer ons goed gezind zouden zijn.
Vrijdagmorgen waren wij bij Peter en Jacqueline uitgenodigd op de Elisabeth (Moody 36). Jawel twee
Peters aan boord, zorgde nogal eens voor wat hilariteit 😊. Na een prima bak koffie en lekkernijen
gingen we aan het einde van de morgen op pad. We waren de haven nog niet uit of Aafke kreeg het
roer in handen gedrukt van de Elisabeth. Na een heerlijke, zonovergoten middag zeilen arriveerden
we aan het begin van de avond in Enkhuizen, waar we de ander deelnemers aan de tocht zouden
ontmoeten.

We bleken uiteindelijk met een groep te zijn van bijna 30 personen, verdeeld over 7 schepen. 6 van
deze schepen waren eigen boten van de leden. Daarbij was nog een extra schip gehuurd om iedereen
een plek te kunnen geven. Naast enkele leden die lange omzwervingen hadden gemaakt over de
oceaan naar de Caraïben of de Middellandse Zee waren er ook deelnemers die slechts de
aantrekkingskracht van de horizon hadden ervaren, maar Nederland nog nooit achter zich hadden
gelaten.
Toen alle boten in Enkhuizen waren gearriveerd kon de tocht beginnen. In het schippersberaad werd
besloten dezelfde avond nog de reis naar Stavoren te ondernemen. Meteo stations verwachtten
gedurende het weekend onvoldoende wind om naar een van de Waddeneilanden te kunnen varen.

Maar vanavond was een heldere avond met prima wind om de overtocht te maken. De Grote Beer en
Cassiopeia ondersteunden de moderne navigatie plotters en de verrekijker, zodat we zonder
problemen na middernacht de trossen vast konden maken in de gemeentehaven van Stavoren.

Zaterdag morgen was er beperkt zicht door mist, maar genoeg wind voor een zeiltocht richting
Hoorn. Daarnaast was ook de weersverwachting in lijn met het weer van de vorige dagen, waarbij
het zicht gedurende de ochtend sterk zou verbeteren. De beschikbaarheid van marifoon, radar en AIS
gaf voldoende vertrouwen om de tocht veilig te kunnen beginnen. Dus trossen los! en uitrollen dat
zeil. Tja, het hijsen van zeilen wordt steeds minder gebruikelijk op zeilende cruiseschepen.
Doordat de wereld nog gehuld was in mist, bleven de temperaturen nog ver achter bij de
verwachtingen. Dus mooie gelegenheid om bij een heerlijke dampende bak koffie, het onderwerp
zeilkleding op lange tochten te bespreken. Daarbij konden natuurlijk pas sessies “om eens te
proberen” niet ontbreken.

Tijdens ons stuurboordrak raakten wij verzeild in het wedstrijdveld van grote zeilende
vrachtschepen. Schepen van de Clipper Race die in Enkhuizen was gestart. Bij het bereiken van de
sluizen van Enkhuizen, had de mist plaats gemaakt voor uitbundige zonneschijn. Maar helaas was
met de mist toen ook de meeste wind verdwenen. Aan het einde van een zonovergoten zeilmiddag
bereikte onze vloot de Vluchthaven van Hoorn. Na het nuttigen van het scheepsmaal op de eigen
boten hebben we de zeildag afgesloten met een gezellige borrel in het clubgebouw van de WSV
Hoorn. Hierbij werden veel nuttige ervaringen gedeeld, maar ook sterke schippersverhalen.

Op zondagmorgen werd rond half 10 een groepsfoto gemaakt, waarbij de fotograaf in de mast werd
gehesen, zodat we allemaal op de steigerfoto pasten.
Door het uitblijven van de wind was er alle tijd om onder het genoegen van een kopje koffie
uitgebreid de aanwezige boten te bezichtigen, onderhoudsperikelen te bespreken, contacten te
vernieuwen na een langdurige onderbreking door de Covid periode. Maar ook voor het smeden van
nieuwe plannen en maken van afspraken. Aan het einde van de morgen trok de wind iets aan en de
meesten vertrokken weer naar hun eigen thuishaven. Voor ons lagen er nog twee prachtige dagen in
het verschiet. We waren uitgenodigd om nog wat langer mee te varen en pas maandag in de
thuishaven terug te komen.

Naast de gezelligheid en prachtige verhalen was er tijdens de reis veel mogelijkheid tot opdoen van
nieuwe kennis. Onze kennis en praktische vaardigheden werden eens kritisch tegen het licht
gehouden en waar nodig aangevuld. Hoe zat het ook al weer met de kleuren van de
navigatieverlichting, maar ook de kleuren op en vormen van de betonning? En waar ligt cardinale
betonning ten opzichte van het gevaar? Wie heeft in deze situatie voorrang en hoe maak je een

paalsteek? Navigatie in theorie en de praktijk, koersen en peiling met verzeiling, kaarten en plotter.
Maar ook het zorgen voor bemanning tijdens lange reizen, aandoen van nieuwe havens en kennis
maken met onbekende culturen. Ook het aanmeren en afvaren met korte zijspring was een
vaardigheid waar we echt niet zonder konden. Dan nog alle verhalen en instructies over aankoop van
boten en het langdurige onderhoud ervan, waarbij de specifieke voorliefde van de schipper niet
onder stoelen of banken werd gestoken.
"Hebben jullie een grote emmer of pannen aan boord? " werd ons maandag toegeschreeuwd toe we
de sluis in Enkhuizen voor de laatste maal passeerden. Een schipper van een grote mosselkotter
zorgde zo voor een leuke verrassing. Jacqueline toverde vervolgens daar een maaltijd omheen terwijl
Aafke de boot weer naar Edam stuurde. In Edam genoten wij van de verse mosselen; een nautischer
maaltijd was bijna niet denkbaar.

Wat een fijne manier om kennis en ervaring op te doen. Hoewel we de (Wadden)zee niet gezien
hebben met het zoute water, kijken we terug op een heel geslaagd weekend.
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