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21-6-1611 

Opnieuw vast in 't ijs. De 

bemanningh smeet eene 

complot. Er sijt nogh maer 

voor veertien daaghen 

voedsel. Juet die de eerdre 

pogingh tot muijterij 

leijdde doet evenzo mee 

met ’t complot 

22-6-1611 

Nogh steedsch in Jamesch 

Bay. De muijtersch slaen 

toe. Hudson wort 

vastgebonden. De mannen 

die niet mee willen doen 

inclusief Hudson’sch soon 

John worden in de sloep 

geset. De voorraedkasten 

van 't schip wort 

geplundert door de 

muijtende bemanningh. 

Er worden in totael 

slegtsch 200 beschuijten 

gevonden in de kast van 

den fourier gevonden. 

De mannen in de boot 

probeeren 't schip te 

volgen. 't lukt niet 

 

Wie seijlen kan vaert wel bij alle wint 

Er staet eene stevighe wint uijt noordoost'leyke rigtingh (45o) 

1 U staet op de brugh met opgeheven 

hooft. U steeckt van wal bij halve 

wint oover stuurboort geduurende 40 

meter 

2 U passeert rakelinghsch eene 

ijsgotsch ende valt dan af tot voor de 

wind 

3 Na 30 meter gijpt u maer blijft seer 

ruim vaaren door desche enghte 

4 Na 500 meter passeert u eene 

ondiepte ende volgt u 't rack op 

dezelfde koers 

5 Om 't rack te volgen moet u na 100 

metersch geleijd'leyck wat oploeven 

6 Waer 't rack naer bakboort afbuigt 

hout u uw oorspronk'leyke koersch 

ende volgt de enghte 

  

  



  De laetste Reijsch van Henry Hudson 

50ste 24uurs 2013 

   

  

 

 Bladt 2 
 

5
0

s
te
 2

4
u
u
rs

 2
0
1

3
 

23-6-1611 

De bemanningh gaet op 

jagt op eene kleijn eijland, 

er wort weijnigh 

gevanghen. Op wegh naer 

Europa... 

6-9-1611 

Na eene langhe reijsch 

arriveert de Discovery bij 

de suidoost'leyke kust van 

Ierland 

1613 

Na eene regtzaeck wort 

de bemanningh 

uijteijnd'leyck 

vrijgesproken van 

muijterij 

 

 

 

 

7 Na hondert metersch valt U 

geleijd'leyck af naer ruime wint ende 

weldra buigt de nieuwe enghte verder 

af opdat u bijna voor de wint oover 

bakboort vaert 

8 Na 660 metersch loeft u weer op 

naer eene ruim rack oover bakboord 

9 360 metersch na eene ijsgotsch die U 

aen stuurboort laet lighen valt U af 

naer pal voor de wint off selfsch ietsch 

binnen de wind. Pasch op dat U niet 

onvrijwilligh gijpt! 

10 Volgh 't rack totdat u weer halve wint 

oover bakboort vaert 

11 Na 150 meter loeft u op tot in de 

wind. Met de vaert die nogh in 't 

schip sit legt U met killende seijlen 

nogh so’n 150 meter af totdat U 

afmeert aen 't Behouden Huys 


