
Zeiljacht Calypso 

Boordboek 2016-2017 Editie Odyssee



Ahoi 

Uiteraard een warm welkom aan boord van zeiljacht 
Calypso, of misschien binnenkort een warm welkom. Je 
bent vast erg nieuwsgierig naar dit prachtige zeiljacht. 

Mijn eerste ontmoeting met dit type zeiljacht was 
eigenlijk met een ouder zusterschip. Dit was ergens begin 
jaren ’90 toen ik als milieu-inspecteur de Winner werf 
van Dick Rus bezocht. Er stond een Winner 9.50 in 
aanbouw en Dick vertelde over hoe dit jacht tot stand 
was gekomen. Ik hing aan zijn lippen.. als je toch ooit zo’n 
boot kon varen.. dan lag de hele wereld binnen je bereik.. 

Een kwart eeuw dromen later…. koop ik in 
Monnickendam een Winner 9.50 uit 1988, bouwnummer 
95005. Het vijfde jacht. Geloof me, ik geloofde het niet. 
Ik was allang niet meer in staat om de boot helder te 
beoordelen maar gelukkig was ook de ingehuurde 
keurmeester overtuigd. 

In december 2015 vaarde ik met mijn broer Kees en 
neefje Frank de boot naar Benedensas. Met natte ogen:) 

Het is met volle teugen genieten, en ik maak jullie graag 
deelgenoot van zeiljacht Calypso! 

Welkom!                                     Pieter van Hulten
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Calypso - boot met een missie 

Voor je aanmonstert op zeiljacht Calypso is het goed 
om je te realiseren dat het geen vakantie-boot is. De 
Calypso staat voor een missie.  

Misschien voelde je ook al nattigheid toen je de naam 
hoorde.. ja, ook het onderzoeksschip van Jacques Yves 
Cousteau voer onder de naam Calypso. Ja, dit 
onderzoeksschip is ook bezongen door John Denver.  

Aye Calypso the places you've been to 
The things that you've shown us 
The stories you tell 
Aye Calypso, I sing to your spirit 
The men who have served you so long and so well 
                                                 John Denver
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Deze heren hebben met mij gemeenschappelijk dat ze 
zich ook jarenlang hebben ingezet voor een mooiere 
planeet. Zelf ben ik dat wel een beetje beu. Na 25 jaar 
een beetje wetenschappelijk naar planeet aarde kijken 
wordt je vanzelf wat cynisch over de mens. Probeer dan 
maar eens fruitig te blijven en te volharden in je idealen. 

Wendbaar is de tong van de sterveling, talrijk 
daarin de woorden. 
                                                 Homerus

En dat brengt mij tot een andere aspect van de 
Calypso..  

De odyssee van Homerus.  De figuur Odysseus wil na 
de inval in Troje terug naar zijn Penelope op het eiland 
Ithaka. Ondanks de vele beproevingen blijft hij 
volhardend in zijn doel. Uiteindelijk beland hij ook bij 
zijn Penelope. 
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Een soignant detail is uiteraard zijn jarenlange tussen- 
stop bij Calypso. Zij is zo woest aantrekkelijk, 
onsterfelijk en eeuwig jong dat ie het eigenlijk wel goed 
vindt. Uiteindelijk praten de goden op Calypso in om 
hem toch verder te laten gaan. Anders was dat verhaal 
nog steeds niet klaar geweest. 

Missie van zeiljacht Calypso is 
om de Odyssee te volbrengen. 
Van Troje, langs de Lotofagen, 
Cyclopen, Laistrygonen, 
Sirenen, de grot van Calypso 
de Phaiaken en uiteindelijk 
Ithaka. Zoiets dus. 

Onderweg hoop ik natuurlijk  
ook mijn eigen Penelope weer te ontmoeten. 
Alhoewel Yvonne met haar eeuwige jeugdige 
trekken ook wel eens mijn Calypso kan zijn… 
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Over wat nu precies de route is die Odysseus heeft 
afgelegd is niet iedereen even duidelijk. Vooralsnog 
hou ik me ongeveer aan onderstaand kaartje. 

En wellicht hou ik me ook niet helemaal aan de 
volgordelijkheid der dingen. 

Wat wellicht ook nog vermeldenswaardig is, is de 
Calypso traditie om het onderzoek in beeld vast te 
leggen en te delen. Zoals Homerus de Odyssee 
wereldkundig maakte en Jaqcues Yves Cousteau zijn 
ontdekkingen met de Calypso, zo gaat ook deze reis 
in beeld gebracht worden.  

Uiteraard eigentijdser met een vlog. Dus als er een 
camera op je gezicht staat… blijf aardig, anders kom je 
ook zo irritant over:) (ik gebruik alles..) 
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Aanmonsteren op de Calypso 

Zeiljacht Calypso wordt zowel solo door de schipper 
gevaren als met bemanning. Met name bij de langere 
vaartochten waarbij ook in de nacht doorgevaren wordt 
is een opstapper met enige ervaring wenselijk. Gebieden 
waarbij er meer met dagtochten gewerkt wordt kun je 
ook als onervaren opstapper prima die ervaring 
opbouwen. Editie Odyssee is nog niet helemaal 
uitgekristalliseerd. Voorlopige plannen: 

2017 
Maand

Traject / omgeving Opstapper

Mei Benedensas > 
Gibraltar / Balearen

Kees

Juni Balearen > (Corsica?, 
Elba?), Sardinië > Sicilie

Yvonne 1e wk 
Solo 2e & 3e wk,  
Vacant 4e wk

Juli Sicilië > Ithaka > Kanaal 
van Korinthie

Solo 1e & 2e wk 
Yvonne 3e en 4e wk

Aug Ithaka, Kanaal van 
Korinthie > Egeische zee

Yvonne

Sep Griekenland > Malta > 
Sicilië > Sardinie > Palma

Vacant

Okt Balearen > Benedensas Vacant
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Interesses in één van de vacante perioden / trajecten 
graag tijdig kenbaar maken. Ik verzamel de reacties en 
laat je zo snel mogelijk weten wat wel en niet mogelijk is.  

Hierbij wel de opmerking dat deze planning nooit 
gegarandeerd kan worden. Weersomstandigheden, staat 
van bemanning en schip hebben hier allemaal invloed op. 

Zelf te regelen zijn de reis van en naar vertrek en 
aankomst haven, eventuele reisverzekeringen,  
zeilkleding en andere reisbenodigdheden (paspoort, visa). 

Kosten voor brandstof, voedsel en verbruiksgoederen 
aan boord worden voor die periode gedeeld. 

Verblijf op dit prachtige zeiljacht en gezelschap van de 
schipper zijn gratis! 
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Survival tips voor de opstapper 

Misschien heb je al een keertje meegevaren, misschien 
wordt het een compleet nieuwe ervaring. Onderstaande 
tips helpen om snel je weg te vinden en een prettige reis 
te hebben.  

Tip 1 Zeilkleding 

Water- en winddicht en zorg voor laagjes. Zeil of 
sportschoenen, geen zwarte zolen. Neem kleding en 
spullen niet mee in een koffer maar in bijvoorbeeld een 
sporttas en beperk je bagage tot 1 sporttas. De ruimte is 
beperkt een koffer kan sowieso nergens terecht. 

Tip 2 Go with the flow 

Het reizen met een zeiljacht wordt gedicteerd door 
het weer. Plannen kunnen dus op ieder moment 
worden bijgesteld. De NS is er heilig bij.. 
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Tip 3 Zeeziekte voorkomen 

Zorg dat je voldoende eet en drinkt. En niet te vet. 
Dan ben je minder vatbaar voor zeeziekte. Weet je 
dat je sowieso last krijgt, neem dan een paar uur voor 
het varen een pilletje. Liggen helpt, ook binnen. 

Tip 4 Boeken 

Maximaal 1 boek. En check de actuele boekenlijst, de 
Calypso kent een omruilsysteem. Als je een boek 
achterlaat neem er dan ook één weer mee. En wil je 
meer leren over zeilen dan is er een keur aan boekjes 
en almanakken aan boord; meteorologie, marifonie, 
knopen, zeerecht, stroming en tij.. en de Odyssee van 
Homerus.. en ook spannend, het Scheepsjournaal van 
de Calypso..
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Tip 5 Een hand voor jezelf en een hand voor de boot 

Als het harder waait en er meer golfslag staat is het 
lastiger je evenwicht te bewaren. Zeker als met 
windvlagen de boot ook nog eens erg scheef gaat 
hangen. Zorg dan dat je je altijd met één hand 
vasthoudt en met de andere hand eventuele klussen 
doet. Zorg ook dat je een reddingsvest draagt. Lees 
ook het hoofdstuk over veiligheid door.

Tip 6 Rust wanneer het kan 

Op een meerdaagse tocht 
wordt er gewerkt met een 
wachtrooster. Bijvoorbeeld 6 
uur op en 6 uur af, of het 
Zweeds systeem. Zorg dan 
ook dat je je rust pakt 
wanneer je af bent. Dan kan diegene die slaapt 
als jij wacht hebt er vanuit gaan dat je fit genoeg 
bent. 11
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Tip 7 Houd het opgeruimd 

Een zeiljacht is altijd in beweging 
en hangt scheef. Geen plek dus 
om dingen los te laten 
rondslingeren. Je struikelt er over 
of vindt ze niet waneer je ze nodig 
hebt. Berg spullen na gebruik 
direct weer op.

Tip 8 Ben zunnig 

Zeiljacht Calypso heeft 3 accu’s, 150L drinkwater en 
50L diesel maximaal. Dat kan niet overal aangevuld 
worden. Het kan dus zijn dat je je telefoon even niet 
kan opladen, de koelkast uit gaat of dat je de afwas 
met een emmertje zee-water moet doen. 

Tip 9 Geniet 

Het ritme op het water is magisch, het geluid van zee 
en wind nemen je hier in mee. Soms juist het geluid 
van de stilte. Geef je er aan over en geniet, tijd stelt op 
het water niet zoveel meer voor.
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Rondleiding op de Calypso 

Voorhut, achterhut, zeekooi, hondekooi, kombuis, kajuit, 
navigatietafel, bakskist, salon, kuip, ankerbak, gasbun, 
zonnedek, toilet.. je zou bijna denken dat je kan 
verdwalen op zeiljacht Calypso… 

Goed nieuws is dat je als opstapper de beschikking 
hebt over een eigen afsluitbare hut. De voorhut. 
Slecht nieuws is dat je deze soms deelt met Yvonne2. 
De bijboot van de Calypso. En als we in de nacht 
doorzeilen kan het prettiger zijn om je slaapzak te 
pakken en op een bank in de salon neer te strijken. 

Zelf lig ik in de hondekooi / achterhut pal achter de 
navigatietafel en binnen bereik van stuurman, 
marifoon en bedieningspanelen. 
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Maar hoe ziet het er dan uit? 

Voorhut                                  Achterhut 

Salon                                         Kombuis

Toilet                                         Kuip
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In de voorhut heb je wat opbergruimte en kun je ook je 
tas kwijt. Wellicht naast Yvonne2… Ook is er een 
muggennet voor het dekluik wat je afhankelijk van de 
omstandigheden kan openzetten. Er is verlichting maar 
niet genoeg om te lezen, dus neem een hoofdlampje 
mee. In de toilet staat een mandje waar je wat 
toiletspullen kwijt kan. En voor de rest maak je gebruik 
van de aanwezige spullen aan boord. Heerlijk toch!
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Paklijst 

Besef dat er beperkte ruimte is aan boord. Maar neem 
in ieder geval mee:

Item Ok

Zeilkleding (tip 1)

Zwemkleding

T-shirts

Ondergoed

Zonnebrand

Calypso-pet

Badlaken

Handdoek

Slippers

Waterschoenen

Item Ok

Hoofdlamp

Toiletspullen

Washandje

Boek

Zonnebril

Lekkernij

Cadeau

Paspoort

Verzekeringskaart

Geld
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Captain’s Diner & 
Recepten 

Het is geen geheim dat een 
diner aan de Captain’s table het 
hoogtepunt is van menige 
cruise. Op zeiljacht Calypso is 
dit niet anders. Alhoewel? Hier 
mag je dit ook zelf tot grote 
hoogte drijven. Je bent namelijk 
zeker uitgedaagd om ook zelf 
een Captain’s Diner te bereiden! Een lekker diner 
maakt deze Captain mild… om je op weg te helpen hier 
een paar specialiteiten van de Captain in eigen 
persoon…

#1 Slibtongetjes 

Heerlijke in echte boter ge-
bakken slibtongetjes. Lekker 
puur, bruin krokant en om je 
vingers bij af te likken. 

Geserveerd met kleine 
krieltjes, boontjes en een 
koele witte wijn.
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#2 Kip India 

Stukjes bruin gebakken 
kipfilet met groene curry, 
koriander, knoflook en 
kokosmelk.  

Geserveerd met gebakken 
groene en gele paprika, 
gekarameliseerde ui, witte 
rijst en een koele witte wijn.

#3 Stoofvlees 

Biologisch stoofvlees uit blik met tonen van peperkoek 
en laurier. Met toevoeging van een extra vers 
doorgebakken uitje en een paar champignons. 

Dampend geserveerd op een bedje van 
aardappelpuree. Gegarneerd met rode kool en begeleid 
door een robuuste rode wijn. 

 witte wijn.
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Veilig onderweg

Veiligheid 
[de mate van vrijwaring tegen schade of verlies] 

Zeiljacht Calypso is een degelijk gebouwd zeiljacht met een 
CE-niveau A; Ocean. Daarbij mag het niet onvermeld blijven 
dat je in je huis nog een stuk veiliger bent. Veiligheid op het 
water heeft voor het grootste deel te maken met goed 
zeemanschap. 

De schipper van de Calypso heeft een aantal (wettelijke) 
verantwoordelijkheden. Zo draagt hij zorg voor een goede, 
complete en deugdelijke boot en uitrusting. En belangrijker 
nog, hij bereid iedere vaartocht voor. Het beoordelen van 
weersverwachtingen, het tij, staat van schip en bemanning, 
voorraden, bestudering van het vaarwater, routes, 
uitwijkmogelijkheden en noodscenario’s. 

Wat er van jou als opstapper verwacht wordt is dat je 
waakt over je fitheid en die van de schipper, de safety-
briefing en oefeningen serieus neemt, aanwijzingen  
opvolgt en je verdiept in het zeilplan. 

Calypso boordboek - veiligheid - Versie 1.0
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Mocht er toch iets mislopen dan is het misschien fijn om 
te weten dat je hulp kunt inroepen van reddingsstations 
of schepen in de buurt. Wanneer de omstandigheden dat 
vragen wordt jou misschien wel gevraagd een oproep te 
doen. Zie hiervoor de bijlagen marifonie.  

Natuurlijk is eea afhankelijk van de plannen. Zo wordt 
met een meerdaagse non-stop zeiltocht meer van je 
verlangt dan met een dagje spelevaren op een rustig 
binnenwater. Kijk op de Checklist Safety hoe ver je al 
komt en wat je nog wilt leren. 
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Item Ok

40% Reefbare 
zeilen

V

Losse start-accu V

Puts-emmer V

Bilge lenspomp V

Lekkage plug V

Radar reflector V

Navigatielichten V

Misthoorn V

Zoeklicht V

Flares & 
vuurpijlen

V

Blusdeken

Brandblusser V 2x

Zeilkleding V

Reddingsvest 
met haak

V 2x

Looplijn

Reddingsboei V

Automatisch licht V

Werplijn V

Item Ok

Marifoon DSC V

Marifoon DSC 
kuipbediening

V

Handmarifoon V

Navtex V

AIS ontvanger V

Vaarkaarten

Almanac (tij, 
aanloop, 
communicatie)

Stuurkompas 
verlicht

V

Hand-peilkompas V

Navigatie passer, 
potlood, liniaal, 
gum

V

Barometer V

Klok V

Dieptemeter en 
Log

V

GPS V

Verrekijker V

EHBO-set V

Item Ok

Extra anker V

Fender V
Bijboot

Reddingsvlot V

Grabbag V

Reserve 
drinkwater

Noodrantsoen

Bootmansstoel
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Uitrusting - Version 1.0
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Checklist - Safety
Checklist - Version 1.0

Item Ok

Ik heb een zeilpak, wind en waterdicht & schoeisel (zonder zwarte zool)

Ik weet waar de bewegende delen zitten (giek, schoten, schroef, lijnen)

Ik weet hoe ik een kikker beleg (en bereid)

Ik weet hoe ik een stootkussen ophang

Ik weet hoe ik een schoot op de lier beleg met veel spanning

Ik hou me altijd vast wanneer ik me verplaats

Ik weet wanneer en hoe ik een reddingsvest aantrek

Ik weet waar de EHBO-set ligt

Ik weet waar de reddingmiddelen liggen (blusser, noodsignalen, etc.)

Ik weet hoe ik de noodmiddelen kan gebruiken

Ik weet hoe ik een noodoproep kan doen met de marifoon

Ik weet hoe ik een reddingsboei gooi

Ik weet hoe de motor start

Ik weet hoe ik een MOB-manoeuvre uitvoer

Ik weet hoe ik het zeil strijk en hijs

Ik weet hoe ik in een betonde geul moet varen

Ik weet hoe en wanneer ik me aanlijn

Ik weet hoe ik een uitgezette koers moet varen

Ik weet hoe ik een AIS kan uitlezen

Ik weet hoe ik de zeilen reef

Ik weet hoe ik lekkere noodles moet maken
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Sécurité - instruction
Stay Calm & Prepare your message
-What is the safety issue? Informing coastguard impossible?
   Floating Shipping Container, Debris, Fishing nets

Send digital Safety Call (DSC)
-Press the Call Menu button & select ‘All Ships Call’
-Select ‘Safety’ & select Inter-ship channel 06 or 08
-Select ‘Yes’ to transmit

Send Safety Alert & Message
-Check if the Inter-ship channel is busy (ch 06 or 08)
-Make the following Call (calm & clear, press PTT):

Sécurité, Sécurité, Sécurité, 
All ships, All ships, All ships
This is sailing yacht Calypso, Calypso, Calypso
Papa Charlie 3945, MMSI 244 890091
Sécurité Calypso, Papa Charlie 3945, MMSI 244 890091
We spotted a (floating container, drifting fishing nets) 
Near position (Buoy XX, Lat/Lon) and heading (East, 
South, towards traffic-lane, etc.) 
Calypso Out

Wait for Response & Instruction
-If no response is received, repeat the call (Step 3)

Step 1
Step 2

Step 3
Step 4

Alert
M

essage

VHF - Marifoon - Version 1.0Safety Call
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PanPan - instruction
Stay Calm & Prepare your message
-What is the urgency? 
   Medical advise, Broken mast, Making water, Lost

Send digital Urgency Call (DSC)
-Press the Call Menu button & select ‘All Ships Call’
-Select ‘Urgency’ & select Inter-ship channel 06 or 08
-Select ‘Yes’ to transmit

Send Urgency Alert & Message
-Check if the Inter-ship channel is busy (ch 06 or 08)
-Make the following Call (calm & clear, press PTT):

PanPan, PanPan, PanPan, 
All stations, All stations, All stations
This is sailing yacht Calypso, Calypso, Calypso
Papa Charlie 3945, MMSI 244 890091
PanPan Calypso, Papa Charlie 3945, MMSI 244 890091
Our position is 
XX degrees YY decimal ZZ minutes North (or South)
XXX degrees YY decimal ZZ minutes East (or West)
We have (injured crew / broken mast / making water)
We need (medical advice / a tow / extra pumps)
Over

Wait for Response & Instruction
-If no response is received, repeat the call (Step 3)

Step 1
Step 2

Step 3
Step 4

Alert
M

essage

VHF - Marifoon - Version 1.0Urgency Call
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Mayday - instruction
Stay Calm & Prepare your message
-What is the distress? 
   Flooding, Sinking, Fire, Capsizing, Heart-attack, MOB

Send digital Distress Call (DSC)
-Lift the red flap and press and hold Distress button (5s)
-Wait for Acknowledgement message in display (max. 30s)

Send Distress Alert & Message
-Select VHF Channel 16
-Make the following Call (calm & clear, press PTT):

Mayday, Mayday, Mayday
This is sailing yacht Calypso, Calypso, Calypso
Papa Charlie 3945, MMSI 244 890091
Mayday Calypso, Papa Charlie 3945, MMSI 244 890091
Our position is 
XX degrees YY decimal ZZ minutes North (or South)
XXX degrees YY decimal ZZ minutes East (or West)
We are (on Fire / sinking / flooding / capsizing / MOB)
We need immediate assistance
We are with X persons onboard and.. (aditional info, 
example; are abandoning the ship in a life-raft)
Over

Wait for Response & Instruction
-If no response is received, repeat the call

Step 1
Step 2

Step 3
Step 4

Alert
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VHF - Marifoon - Version 1.0Distress Call
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Mayday Relay - instruction

Stay Calm & Prepare your message
-Did you write down the incoming Distress Cal?
-Did the coastguard not respond nor a commercial ship?

Send Acknowledge Mayday
-Select channel 16
-Make the following Call (calm & clear, press PTT):
Mayday, (name vessel in distress 3x)
This is sailing yacht Calypso, Calypso, Calypso
Papa Charlie 3945, MMSI 244 890091
Received Mayday
We wil send a Mayday Relay
Over

Send Mayday Relay
-Take the written down copy of the received Mayday
-Make the following Call (calm & clear, press PTT):
Mayday Relay, Mayday Relay, Mayday Relay
This is sailing yacht Calypso, Calypso, Calypso
Papa Charlie 3945, MMSI 244 890091
Mayday (name vessel in distress)
Position.. (repeat written down received message)
Over

Wait for response & instruction
-If no response is received, repeat the call (Step 3)

Step 1
Step 2

Step 3
Step 4

Alert
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VHF - Marifoon - Version 1.0Distress Call
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False Distress - instruction

Switch the VHF-radio off
-This prevents the DSC-system to automatically repeat
  the distress call

Switch the VHF-radio back on
-Select channel 16, high output
-Make the following Call (calm & clear, press PTT):
All Stations, All Stations, All Stations
This is sailing yacht Calypso, Calypso, Calypso
Papa Charlie 3945, MMSI 244 890091
I say again, MMSI 244 890091
Cancel my distress alert
I say again, cancel my distress alert
Out

Step 1
Step 2

M
essage

VHF - Marifoon - Version 1.0Cancel Distress Alert

w
w

w.
ze

ilja
ch

tc
al

yp
so

.n
l

26

http://www.zeiljachtcalypso.nl
http://www.zeiljachtcalypso.nl


Calypso shop & contact 

Je kunt de projecten van zeiljacht Calypso volgen en 
steunen! Zo zijn er nuttige en kekke Calypso producten te 
koop. Hiermee steun je bijvoorbeeld de Odyssee! 

Prijzen zijn nog niet bekend, maar maak je belangstelling 
kenbaar en ik zoek het uit! 

Sowieso is het leuk als je de avonturen volgt via de blog/
vlog-site www.zeiljachtcalypso.nl 

Je kunt je abonneren door je E-mail in te vullen. Dan krijg je 
een seintje bij een nieuwe post! En natuurlijk is het leuk als 
je een reactie achterlaat! 

Zeiljacht Calypso 
Schipper Pieter van Hulten 
Call Sign PC3945, MMSI 244 890091 
pieter@zeiljachtcalypso.nl 
www.zeiljachtcalypso.nl 
Mob.Tel +31-(0)6-212 745 20
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