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Voorgeschiedenis  
  
Van baby tot zeilende zakenman.  

  
  
Bas!  
Mijn moeder kijkt angstig door het open raam dat naar de tuin 
uitgeeft. Daarnet zag ze me nog lopen, ik ben amper een jaar 
oud. Achter langs de tuin loopt een sloot, vol met groen kroos. 
Instinctief rent ze naar de sloot, waar ze mij nog net ziet drijven. 
Alhoewel ze niet kan zwemmen, springt ze erin en kan me 
gelukkig nog net op tijd de kant ophijsen en het water uit mijn 
hoestende longetjes kloppen.  
Hoeveel keer ik in de sloten van de polders rond Boskoop ben 
gevallen weet ik niet meer, maar mijn moeder begon het al 
gewoon te worden en riep, als ik druipend thuiskwam, dat ik mijn 
natte kleren maar in de schuur in de houten wastobbe moest 
gooien. Na het wassen moest ik ze wel weer zelf door de wringer 
halen en aan de waslijn hangen, of als het regende aan het 
droogrek rond de kolenkachel in de woonkamer. Toen was dat 
allemaal nog heel gewoon.  
  
Steeds weer dat water dat me trok.  
Als jongen van zestien ben ik met zeilen begonnen op de 
Reeuwijkse plassen, toen ik van mijn vader een BM 16 kwadraat 
mocht kopen, die had ik half onder water ontdekt en met 
vriendjes weer opgekalefaterd. Het zeilen met deze open boot 
bestond in het begin vooral uit rietzeilen. Ik moest het allemaal 
nog leren en vond het soms eigenlijk ook wel leuk om met een 
vriendinnetje ‘per ongeluk’ het riet in te zeilen.  
  
Ik was nog maar tweeëntwintig jaar toen ik trouwde. Een paar 
jaar later was ik de gelukkige vader van drie kinderen. In die tijd 
heb ik me vooral met mijn gezin en mijn zaak beziggehouden en 
kwam er van zeilen niet veel.   
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Toen mijn oudste dochter zes jaar werd, gingen we in Tholen 
wonen waar de mensen op zondagochtend, als we naar onze 
ouders wilden rijden, niet opzij gingen en obstinaat midden op 
straat vlak voor onze auto bleven lopen. Zondag is de dag des 
Heren en dan mag je geen auto rijden; dan moet je twee keer naar 
de kerk en tv kijken was uit den boze. Stiekem hadden er 
verschillenden een tv op zolder staan, werd er gefluisterd.  In 
Tholen liep ik vaak naar de oude werf van de gebroeders van 
Duivendijk aan de Eendracht. Hier ademde het naar vroeger, met 
al die oude houten platbodem jachten. Zo ook met de hoogaars 
Geertrui, toen zij tot onder het houten afdak naar boven werd 
getrokken om te worden gerestaureerd. Het rook daar lekker naar 
eik en vernis en teer. In de woonkamer van het leegstaande huis 
op de werf werd ik na vijf uur ’s middags nogal eens gevraagd 
voor een bakkie of een pikketanissie, als de van Duivendijken Dirk 
en Melis daar na het werk nog even gingen zitten. Dan werd het 
erg gezellig en kreeg ik de mooiste verhalen te horen. 
Bijvoorbeeld over de Tholenaars van vroeger die meestal dagen 
van huis gingen, om te vissen zogezegd. Het is bekend dat ze in 
de Paal in Zeeuws-Vlaanderen vaak op de vuist gingen met de 
plaatselijke mannen, als ze daar in hun kroeg stampij kwamen 
maken. Ja ja, die vrome Tholense vissers.  
  
Het moest ervan komen. Ik wilde weer een boot en met een gezin 
met jonge kinderen leek een platbodem me wel wat. Daar mocht 
je toen nog mee droogvallen op de platen in de Oosterschelde. 
Uiteraard moest het een Zeeuws model worden en zo kwam ik in 
Walsoorden in Zeeuws-Vlaanderen bij Remy Verras terecht, die 
stalen Lemmerhengsten en Hoogaarzen bouwde. Bij hem heb ik 
in 1976 onze tien meter lange Lemmerhengst laten bouwen. “Den 
Wilden Hengst” werd  hij gedoopt en daar feestelijk in de kleine 
havenkom in het water getakeld. Platbodems zijn heel gezellig 
van binnen, met eiken betimmering en veel ruimte in het 
vooronder waar de kinderen sliepen.   
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In de zomer voeren we vaak vrijdagavond al uit, om bij hoog 
water boven een plaat voor anker te gaan. De volgende dag 
kwamen we dan droog te liggen en zette ik een houten trap tegen 
het vrijboord. Uren waren de kids zoet met visjes vangen of 
zandkastelen bouwen. Ook de bouvier werd over boord gezet om 
over de plaat te kunnen rauzen en de kinderen te plagen. De hele 
wereld was van ons, daar op die platen van de Oosterschelde. 
Nu mag dat allemaal niet meer, helaas.  
Wild was de hengst, zeker als ik met vrienden een paar jaar later 
meedeed aan de Deltaweek vanuit Zierikzee. Daar lagen we 
tegen de kaai vlak voor ‘de Maritiem’, de kroeg van Koos. Na de 
wedstrijd hingen we hier steevast aan de toog; Pleun van der 
Lugt, Ad van der Dussen, een zekere Henk en ik.   
Koos vond ons wel leuk geloof ik, met ons gezang uit het boek 
van Pleun, met liedjes met het beroemde refrein: “Er was eens 
een …” en dan volgden leuke, vieze teksten, die steeds leuker 
werden naargelang het bier vloeide. Om twee uur was het 
sluitingstijd, maar als bijna iedereen naar buiten was gewerkt, 
deed Koos de deur op slot en konden wij nog eens uit volle borst 
doorgaan om een paar uur later weer aan boord te rollen. ’s 
Morgens voeren wij dan wel als eerste van de vloot vrolijk buiten, 
terwijl Ad op het voordek op zijn gitaar speelde. Joyce, de mooie 
dochter van Koos, hing boven uit het raam om ons na te zwaaien. 
Zij was verliefd op Pleun, de straaljagerpiloot.  
  
Een paar jaar later, toen Pleun bij de luchtmacht was afgezwaaid, 
bouwde hij in ferrocement de Suhaili van Robin KnoxJohnston 
na, die daarmee de eerste solo non-stop wereldomzeiling op zijn 
naam had geschreven. Pleun heeft diezelfde tocht, solo non-stop 
rond de wereld, met zijn boot De Zeeuwse Stromen in 
gezelschap van zijn kat overgedaan. En dat in 286 dagen.  
Daarna werd hij schipper op de Equity & Law, tijdens de 
Whitbread Round the World Race 1985/86. Hetzelfde jaar waarin 
ik ook meedeed met mijn boot de Rucanor/Tristar, onder 
Belgische vlag.   



10    

De Nederlandse zeeheld Pleun is hierna naar Nieuw-Zeeland 
geëmigreerd, om nooit meer terug te keren.  
  
Ad is later met een surfplank en zijn gitaar naar de stranden van 
de Algarve getrokken. Hij plantte een stok met een vlag op het 
strand van Praia Grande in Ferragudo en een bordje met  
‘Windsurf Instructions’ erop.   
(Op dit moment, nu ik dit boek schrijf, lig ik voor anker in diezelfde 
baai van Ferragudo, voor datzelfde strand, met de intussen 
schitterende beachbar ‘Kalu’. Een oase onder de roestbruine 
rotsen van de Algarve, die Ad in de afgelopen vijfendertig jaar 
samen met zijn vrouw Wilma heeft opgebouwd.)  
  
Eind jaren zeventig waren de jaren van de eerste Whitbread 
Round The World Races, met tweevoudig winnaar Conny van 
Rietschoten en zijn Flyer 1 en Flyer 2.   
Ik vond het geweldig en wilde toen ook de zee op, zeilend naar 
onbestemde oorden. Om ervaring op te doen, ben ik meermalen 
aan boord van de Tyfoon van de Vlaming Staf Versluys 
opgestapt. Met hem heb ik meerdere zeereizen gemaakt, onder 
andere was ik aan boord tijdens de wedstrijd Oostende - 
Helgoland in 1983.  
  
Ik ging steeds meer op in het zeezeilen, mijn vrouw vond dat 
maar niets, zij bleef liever thuis bij de kinderen. In dat opzicht, 
moet ik wel toegeven, ben ik niet altijd de ideale vader geweest. 
Uiteindelijk liep mijn huwelijk jammer genoeg op de klippen. Toen 
verkocht ik mijn geliefde platbodem om… een nieuwe boot te 
laten bouwen bij Frans Maas in Breskens en daarmee, ja dan 
maar gelijk, mee te doen aan de Whitbread Round The World 
Race 1985/86.  
Ik liet de boot bouwen onder de naam van mijn Belgisch bedrijf 
Rucanor en de Vlaamse volksheld Staf Versluys werd schipper. 
Het project werd mede gesteund door de Vlaamse overheid. 
‘Sailing for Flanders’ stond dan ook op de boeg, waar de fles 
champagne tegen kapotsloeg.   
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De champagne bevroor onmiddellijk, bij de dertien graden vorst 
op die ijskoude winterdag, nu 30 jaar geleden.   
  
Iedereen verklaarde me voor gek! Voor het sponsorgeld dat ik in 
dit project stak, eiste mijn vader, dat ik mijn aandelen in het 
familiebedrijf als borg moest inleveren voor het welslagen van 
deze, in zijn ogen onverantwoordelijke, onderneming.  
Tijdens de eerste etappe van Portsmouth naar Kaapstad (7200 
zeemijl) was ik ook aan boord. Alles hebben we op deze veertig 
dagen durende reis meegemaakt.   
Zoals de aanvaring met één van de misschien wel duizend 
toeschouwersboten, die na de start op een mistige Solent met 
zijn anker ons vrijboord ramde, met als gevolg een scheur van 
zeker een meter. Gelukkig konden we dit, net boven water, zelf 
repareren (met glasmatten en polyester) en daardoor toch 
doorzeilen.  
Storm bij Finistère, een week windstilte in de ‘doldrums’ met 40 
graden Celsius aan dek, om daarna nog eens drie weken lang, 
dag en nacht, op één oor tegen een harde wind in naar Kaapstad 
te zeilen. Gescheurde zeilen repareren en rotte eieren overboord 
gooien, hoorden daar ook bij.   
Soms ontstonden hevige irritaties, waarbij het logboek door de 
kajuit vloog of Staf zijn zeiljas zomaar in zee gooide terwijl hij aan 
het roer stond. Het was beginnen te regenen, maar hij weigerde 
(obstinaat als hij was) hulp bij het aantrekken van zijn jas. Zo 
stond hij nog uren te sturen, zeiknat door regen en buiswater, 
terwijl wij meewarig op de hoge kant zaten toe te kijken. Maar we 
aten dan ’s avonds wel altijd lekker een pot warm eten in plaats 
van het droogvoer, dat de mannen nu tijdens lange afstand 
wedstrijden te bikken krijgen. Bakken aardappels, groenten, rijst, 
pasta en conservenblikken mochten toen nog mee.   
Na veertig uitputtende dagen en nachten ben ik, eenmaal in 
Kaapstad aangekomen, aan wal geklommen en heb daar 
letterlijk de grond gekust.  
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Uiteindelijk werden we eerste in onze klasse en versloegen Pleun 
met zijn Equity & Law met slechts tweeënhalve minuut in de 
laatste etappe van Punta del Este, Uruguay naar de finish op de 
Solent.   
Bij thuiskomst in Oostende stonden vijftigduizend volwassenen 
en kinderen op de kades rond de haven ons op te wachten. 
Zoveel waren er nooit meer geweest sinds de aankomst van 
Generaal Montgomery in de Tweede Wereldoorlog!   
  
Zowel op sportief als zakelijk vlak was het een eclatant succes. 
De algemene naamsbekendheid van Rucanor in België sprong 
omhoog van vierendertig naar zevenentachtig procent en het 
bedrijf groeide nog een lange tijd daarna jaarlijks steeds met zo’n 
vijftien procent.  
  
Met deze boot hebben we vier jaar later, in de daaropvolgende 
editie van de Whitbread Round the World Race ook nog eens 
meegedaan, met de Franstalige Belg Bruno Dubois als schipper. 
Dit met als doel om ook onder de Walen en in Frankrijk meer 
naamsbekendheid op te bouwen. De boot werd helaas in de 
etappe van Wellington, Nieuw-Zeeland naar Punta Del Este, 
Uruguay lekgeslagen door een klap van een walvisstaart en dus 
kon de bemanning niet anders dan voor reparatie naar Wellington 
terugkeren. Helaas moest daarna  deze etappe worden 
opgegeven. Bij licht weer werd soms de motor gestart, want er 
bleef onvoldoende tijd over om zeilend in Punta Del Este aan te 
komen, om daar dan weer mee te kunnen starten in de laatste 
etappe terug naar Engeland.   
  
Met de Rucanor heb ik daarna nog aan verscheidene 
zeilwedstrijden meegedaan. Zo ook aan diverse lange afstand 
wedstrijden van de toenmalige stichting Specerijen Race, 
waaronder de Rotterdam-Oslo en de Rotterdam-Azoren. Vooral 
die laatste wedstrijd was heel bijzonder:   
Alle jachten waren verzameld in Rotterdam, in de havenkom van 
de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging De Maas.   
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Op de zaterdag van de start was bedacht dat alle jachten samen 
moesten uitvaren. Eerst de rivier op richting Willemsbrug langs 
de kades van de stad, om daarna gezamenlijk weer terug de 
Nieuwe Waterweg naar de Noordzee af te varen.   
Ik kon vanwege zakelijke verplichtingen niet deelnemen aan de 
eerste etappe Rotterdam-Azoren, maar op de dag van de start 
waren we er met de Rucanor wel bij om de vloot uit te zwaaien. 
Zo voeren we aan de buitenkant van de vloot met een sterk tij 
mee, richting Willemsbrug. Doordat ik moest uitwijken voor 
enkele jachten die alweer terugdraaiden, voer ik nog even door.  
De brug kwam nu ineens wel heel snel op ons af!   
Snel roer om, maar het was al te laat. Nu we dwars op de stroom 
lagen, waren we nog maar een tiental meter van de stalen brug 
af en de boot wilde niet snel genoeg doordraaien. ‘Dit komt niet 
goed!’ flitste het door mijn hoofd. Als we met onze mast de brug 
raken, worden we er met deze sterke stroom onderdoor gesleurd! 
Ineens zag ik een binnenvaartschip vlakbij ons onder de brug 
doorkomen en gaf vol gas. We ramden met onze boeg het zwarte 
schip, waardoor de Rucanor gelukkig snel doordraaide. Boven 
ons hoorden we het geschraap van de verstaging tegen de brug 
al, maar we kwamen weer los en konden langszij onze zwarte 
redder in nood toch weer wegkomen. De schipper op die bak 
stond met zijn hoofd te schudden. ‘Wow, dat scheelde geen 
haar!’, gilden de jongens opgelucht en ik moest er even niet aan 
denken wat er anders was gebeurd.  
  
Hierna werd ik al snel de cowboy van de zee genoemd.   
We zwaaiden na de start de vloot uit bij Hoek van Holland, voeren 
nog een stukje mee richting Breskens, vanwaar we een week 
later naar de Azoren vertrokken om de terugwedstrijd mee te 
kunnen zeilen.  
Aan boord is mijn jonge vriend Kees uit Tholen, die dan 
medicijnen in Amsterdam studeert. Hij heeft enkele zeilende 
medestudenten meegevraagd en verder zijn er, buiten mijn zoon 
Jaco van zestien en de Belg Michel Kleinjans, nog drie mensen 
aan boord, die een in de Panorama uitgeschreven wedstrijd van 
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onze firma hadden gewonnen. Eelco uit Haarlem en Andries met 
zijn vriendin Birgitte uit Amsterdam. Andries en Birgitte hebben 
enige notie van zeezeilen en Andries ontpopt zich als een 
geweldige scheepskok.   
  
De eerste nacht in het Engels Kanaal komen we in een dichte 
mist terecht. Zonder radar, maar met AP navigatie, blijven we 
flink buiten de scheepsvaartzones onder de Engelse zuidkust tot 
voorbij St. Catherine’s Point, op het eiland Wight en daarna de 
kaap van Portland Bill. Uiteindelijk moeten we meer naar het 
zuidwesten afbuigen. Als het dag wordt, kruipen we voorzichtig 
naar het zuiden, de ‘shipping lane’ over.   
We zien nog steeds niet veel, maar horen de misthoorns van 
zeeschepen af en toe gevaarlijk dichtbij.   
Tegen de middag wordt het lichter, de zon gaat schijnen en de 
wind komt zowaar uit het oosten. De spinnaker kan erop en zo 
zeilen we blij de mooie donkerblauwe Atlantische Oceaan op, 
koers het eiland São Miguel, Azoren. Het wordt een schitterende 
tocht, dag en nacht onder spinnaker met dolfijnen die ’s nachts 
als lichtgevende torpedo’s onder de boot doorschieten in een 
fluorescerende zee.   
  
Maar een dag of vier later gaat het mis.   
Als ik ’s morgens op kom, vertelt Kees het verhaal van zijn wacht: 
hij zit in het donker naast Birgitte en die begint hem aan te halen 
en raar te doen. Hij is er niet van gediend en gaat aan het roer 
staan. Ineens ziet hij Birgitte op handen en voeten door het 
gangboord naar het voordek kruipen. Hij roept haar, maar ze 
kruipt door. Daar gaat ze tegen de mast zitten. Hij geeft het roer 
snel over en gaat met Eelco naar haar toe. Ze slaat rare taal uit 
en dan begrijpen ze dat ze laveloos is!   
Ze trekken haar weer mee naar de kuip en dragen haar naar 
binnen naar het vooronder, waar ze tussen de zeilen wordt 
gedropt. Ik had voor vertrek nog zo gezegd, dat drank op zee 
absoluut niet wordt toegelaten, maar klaarblijkelijk had ze dan 
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toch een fles jenever meegesmokkeld! Jammer, dat dit is 
gebeurd.  
Temeer omdat, toen Andries ervan hoorde, hij zo kwaad werd dat 
hij haar pardoes een klap in haar gezicht gaf! Niet goed voor de 
stemming, maar ik was al lang blij dat ze in het donker niet 
overboord geduikeld was.  
Verder is het een heerlijke zeiltocht, met mooi weer en steeds 
wind mee. Als we de haven van Ponta Delgada, de hoofdstad van 
de Azoren binnenvaren, zien we aan het eind de ponton waar we 
kunnen afmeren. Tot onze grote verbazing liggen daar nog maar 
enkele van de deelnemers. We krijgen het verhaal te horen, dat 
de vloot de week ervoor in het Kanaal alleen maar zwaar weer 
met veel wind op kop had gehad en dat veel jachten daar zelfs 
waren gaan schuilen. Wat hebben wij dan een geluk gehad!  
Het worden schitterende dagen op het prachtig groene eiland 
São Miguel, waar langs de weggetjes alleen maar hortensia’s 
groeien, die als azuurblauwe linten door het landschap slingeren. 
Na een paar dagen zeilen we allemaal door naar Horta op het 
vulkaaneiland Faial, waar een grote jachthaven is en natuurlijk 
het beroemde zeilerscafé “Café Sport” van Peter, ook wel ‘The 
Tavern of the Oceans’ genoemd. Hier hangen alle zeilers van ’s 
morgens tot ’s avonds laat rond.  
Jaco schildert onze blauwe boot, met een mooie meeuw rond de 
mast, ook op één van de kademuren. Deze staan vol met bonte 
schilderijen van alle zeilboten, die lang voor ons, op dit eiland 
midden in de oceaan, al eens hebben aangelegd.  
  
Windkracht 9 à 10 Beaufort, met een oceaan die zich boven het 
continentale plateau extra opbouwt. Nooit heb ik hogere golven 
gezien als die twaalf tot vijftien meter hoge muren van water die 
achter ons aankomen en waar wij dan steeds, met meer dan 20 
knopen, diagonaal vanaf surfen in de hoop niet over de kop te 
slaan. Boegwater, dat tot aan de eerste zaling aan weerszijden 
van de boot naar boven spuit, het is soms net of we door een 
tunnel van water zeilen! We waren met de vloot met een mooie 
ruime wind vertrokken, maar gaandeweg was het gaan stormen.  
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Gelukkig is de jonge Michel Kleinjans aan boord, die veel 
ervaring heeft op deze boot. Die heeft hij opgedaan als 
bemanningslid tijdens de voorgaande Whitbread Round The 
World Race. We zeilen onder zwaar gereefd grootzeil, met nog 
maar een heel klein lapje aan de voorstag. In het begin is het 
angstwekkend om als een notendopje door bergen zeewater en 
een gierende wind te worden voortgejaagd, maar na een dag of 
zo krijgen we er steeds meer vertrouwen en plezier in.   
We surfen van iedere megagolf af en wachten dan in het dal weer 
tot de volgende ons meeneemt om tenslotte onder ons door te 
rollen. Het wordt al gauw een wedstrijd wie de snelste surf stuurt. 
Zo klokken we een indrukwekkende maximale bootsnelheid van 
24.6 knopen! Deze snelheid was tijdens de hele Whitbread 
Round The World Race met deze 57 voeter niet gehaald!  
Het gevaarlijkst zijn de brekers. Die proberen we zoveel mogelijk 
te ontwijken, maar soms staan we even tot aan onze knieën in 
het water.  
Dichter bij het kanaal, slalommen we in een donkere nacht dwars 
door een vloot vissersboten, die hun schijnwerpers op ons 
richten. Dat zal een spookachtig gezicht geweest zijn. Na zeven 
dagen en 1700 mijl liggen we ’s morgens vroeg in de haven van 
Scheveningen en kunnen we deze onvoorstelbare week vieren 
met haring en jenever.  

  
De Rucanor heb ik uiteindelijk verkocht aan Dirk Gunst in 
Oostende, die er nog steeds lange zeereizen mee doet. De boot, 
nu dertig jaar oud, is intussen in België geklasseerd als varend 
erfgoed.   
Bruno Dubois, schipper op de Rucanor tijdens haar tweede 
deelname aan de Whitbread Round the World Race, is nu o.a. 
teamdirector van het Team Dongfeng in de VOR 2014/15. Helaas 
is intussen haar eerste schipper, Staf Versluys, op zijn motor 
verongelukt.  
  
Mijn volgende boot wordt een J-44, die we de J-Star dopen, 
gebouwd in Providence Rhode Island, bij J-boats USA. Hiermee 
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hebben we begin jaren negentig aan de belangrijkste 
zeilwedstrijden op zee van Nederland, België, Frankrijk en 
Engeland deelgenomen. We winnen veel en hebben een 
fantastisch goed, vooral jong team. Eén van de jongsten aan 
boord, is de sterke en altijd goedlachse Hans Horrevoets.   
Voor mijzelf blijven de mooiste wedstrijdherinneringen die van 
het duo-handed zeilen, met nog een ander lid van ons Rucanor 
Whitbread team, de Belg Piet Smet. Met hem en de J-Star 
hebben we de Oostende-Helgoland Race in 1994 en de 
IJmuidenLagos in 1995 glansrijk gewonnen.  
  
Intussen werd ik vijftig jaar. Ik kon het niet eens worden met de 
visie van mijn broer, waarmee ik onze familiezaak Rucanor 
voerde. Ik verkocht aan hem mijn aandelen en begon aan de 
bouw van een nieuw zeegaand jacht. Een boot met een concept 
waarvan er toen nog geen gebouwd werden.  
Dat jaar ben ik op vakantie in Kaapstad en word in de jachthaven 
van de Royal Cape Town Yacht Club op slag verliefd op de lijnen 
van een nieuw wedstrijdjacht, dat ik daar zag binnenlopen. Bij 
navraag kom ik erachter dat deze boot is getekend door Alex 
Simonis en Maarten Voogd, twee Nederlanders die in Kaapstad 
wonen.   
Ik ga mee tijdens een training in Table Bay en voel instinctief dat 
dit de boot is, waar ik naar op zoek ben. Zoals deze dame (de 
Warrior) stuurt, vind ik fantastisch: direct reagerend en licht in de 
hand. Met Alex en Maarten wordt afgesproken, dat met hetzelfde 
lijnenplan als de Warrior mijn nieuwe boot zal worden ontworpen.   
Ik wil een High Performance Ocean Cruiser met dubbele 
roerbladen, zoals de Fransen voor hun short-handed jachten al 
hadden ontwikkeld. Dit om niet snel uit het roer te lopen tijdens 
het spinnakeren in hoge golven. Tegelijk ook om de zekerheid te 
hebben met één roer nog altijd aan wal te kunnen komen.  Verder 
wil ik boven alles een zeilboot en geen te zware woonboot met 
een mast erop. Een comfortabele, snelle en veilige lange afstand 
zeiler, waarmee ik mijn jongensdroom kan waarmaken: de 
wereld rondzeilen.  
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Na een jaar van besprekingen en ontwerpen, is uiteindelijk aan 
Holland Composites in Lelystad de opdracht gegeven voor de 
bouw van het casco en de carbon mast en giek. Bij Huizer Marine 
is het merendeel van de mechanische en elektrotechnische 
zaken en het interieur ingebouwd. In Breskens bij Frans Maas 
tenslotte, is de boot verder afgewerkt en door mastenmaker 
Proctor (nu Hall Spar) opgetuigd.  
  
Op 4 Juli 1998 is dit eigenwijze, in het rood gespoten zeilschip 
dan in Breskens door mijn dochter Lisette gedoopt als “Red Max” 
met een knipoog naar Mad Max. Ik vind de naam wel lekker 
klinken en het is voor mij ook wel de absolute max.   
De champagnefles wil maar niet kapot. Lisette moet tot drie keer 
toe de fles met een grote zwaai tegen een hoekijzer aan de boeg 
knallen, voordat die onder luid applaus uit elkaar spat.  
Betekent dit ongeluk?   
Het feest is er niet minder om, het is een mooie dag met meer 
dan honderd familieleden, vrienden en vriendinnen. Het uit de 
hand gelopen feest duurt tot in de vroege uurtjes en als we in de 
club van onze barkruk rollen, zijn we maar naar de boot 
gewaggeld. Deze is echter afgesloten, gelukkig staat het voorluik 
op een kier. Als ik de volgende ochtend wakker word, ligt naast 
me een kersverse vriendin.  
  
Lady Red Max blijkt nog een echte puber te zijn en nogal wat 
kuren te vertonen. Bij één van onze eerste sea trials, varen we 
op de motor bij Westkapelle tegen een hoge zee en harde wind 
in, de Noordzee op. Alleen het grootzeil staat bij.   
Plotseling hoor ik een harde knal en ik zie de mast vervaarlijk aan 
een los slingerende voorstag heen en weer zwaaien!  Gelukkig 
heb ik de tegenwoordigheid van geest om onmiddellijk voor de 
wind te sturen en opdracht te schreeuwen om een spinnakerval 
aan een oog op de boeg vast te klikken en de val op spanning te 
draaien. Dan zetten we ook de wegneembare tussenstag.  
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Onze carbon paal blijft staan, maar mijn hart bonst in mijn keel 
als we naar Breskens terugvaren.   
De carbon lippen aan de kop van de mast, waar de borgpen van 
de voorstag doorsteekt, waren afgebroken.   
  
De mannen van Proctor zijn me heel dankbaar en maken een 
volledig nieuwe roestvrijstalen kop op de bovenkant van de mast, 
waaraan alle stagen worden bevestigd. Het is wel zwaarder, 
maar dit euvel zal me niet meer gebeuren!  
  
Red Max en ik moeten nog aan elkaar wennen denk ik, ze zit 
nogal ingewikkeld in elkaar.  
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                                                                                                Beachy Head   
Trossen los  
  
Het avontuur begint.  
  
  
Op 4 juli 1999, ‘Day of Independence’,  gooien we in Breskens de 
trossen los voor een geplande wereldomzeiling van vier jaar. Ik 
zeil met Red Max en mijn vrienden over oneindige blauwe 
oceanen naar waar de wind, de golven en het leven ons zal 
brengen. Alleen De Grote Beer en het Zuiderkruis zijn onze vaste 
bakens aan de sterrenhemel.  
  
Tot Gran Canaria zijn aan boord: mijn Nederlandse vriend Frans, 
de Antwerpenaar Eddy en dan nog Nico en Chrissy, allebei uit 
Kaapstad. De volgende etappe gaat dan via Brazilië naar 
Kaapstad. Het plan is om daar deel te nemen aan de millennium 
uitgave van de beroemde Cape to Rio Race. Dit is een trans-
Atlantische 3400 mijl lange zeilwedstrijd van Kaapstad naar Rio 
de Janeiro.   
  
Nadat we bij het uitzeilen onder grote hilariteit onze gennaker 
kapot trekken over de punt van de spinnakerboom, zeilen we 
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door een donkere onweersbui langs de Belgische kust richting 
Straat van Dover en het Engels Kanaal. Het waait en regent een 
tijdje als we met halve wind en gereefd grootzeil met een mooie 
snelheid doorzeilen. De eerste nacht is vermoeiend, met het 
oversteken van de drukke scheepvaartroutes voor Dover, maar 
verder is het rustig.   
De volgende dag varen we de Solent op om op de Hamble River 
de B&G boordelektronica te laten bijstellen. Daar, in Hamble 
hebben we bij de Thai nog even lekker gegeten en vervolgens 
inkopen gedaan. Na een English breakfast zijn we klaar voor het 
eerste stuk naar de Spaanse fjorden. Onderweg stoppen we nog 
in Plymouth, omdat er de volgende dag een totale 
zonsverduistering zal plaatsvinden, een unieke belevenis. Op de 
dag van ‘the total eclipse’ varen we met honderden jachten uit 
naar ‘The Waterfront of the Hoe’, de baai voor Plymouth.   
Tegen de heuvels rondom de baai zitten duizenden mensen.  Het 
wordt langzaam donkerder en donkerder tot de zon helemaal 
door de maan is afgedekt en het muisstil is geworden. Geen 
enkel geluid, zelfs de vogels, horen we niet meer. Het lijkt wel of 
de natuur haar adem inhoudt. Heel bijzonder zo stil en zo donker 
als het is, en dat op klaarlichte dag. We zien alleen een lichtkrans 
van de zon rond de zwarte maan, adembenemend mooi. Dan, in 
het schemer van de hellingen, zien we om ons heen een 
vuurwerk van flitsende camera’s. Na een kwartier komt de zon 
weer langzaam tevoorschijn. De dag komt terug alsof er niets is 
gebeurd.   
Naast ons vaart het Nederlandse jacht de Brunel-Sunergy, die dit 
jaar aan de Volvo Ocean Race deelneemt. Ook Hans Horrevoets 
is aan dek, hij zwaait en roept naar ons. Hij heeft blijkbaar van op 
een afstand kunnen zien, dat de pen van de lummel van onze 
giek naar boven is gekropen en er bijna uitkomt! De borg is 
losgekomen en ik ben Hans heel dankbaar, want er hadden 
ongelukken van kunnen komen als in de Golf van Biskaje in een 
storm met hoge golven, ineens de giek van de mast was 
losgekomen!   
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Onze Hans is later verdronken tijdens de Volvo Ocean Race op 
de ABN-AMRO 2, in de laatste etappe vanaf New York richting 
huis, intussen vader van een klein meisje en zijn vrouw in 
verwachting van hun tweede kindje.  
 
We zeilen door en steken de monding van het Kanaal over, het 
gaat voorbij de kop van Bretagne. De volgende dag staat er 
inderdaad windkracht 7 in de Golf van Biskaje, zoals reeds was 
voorspeld. De Red Max ligt op één oor, we lopen meer dan 9 
knopen tegen een hoge zee in, de golven slaan regelmatig over 
dek de kuip in.   
In een hoekje van de kuip net achter het dekhuis zit een 
bibberend nat vogeltje, in haar zomerjasje met minirokje en 
schoentjes met hakjes nog aan.   
“Aren’t you cold Chrissy, go inside!”, roep ik.   
“Oh no Bas, you know, I am an angel, an angel of mercy!”.   
“Yeah I know!”.    
Op zee worden mensen soms een beetje gek en ze stond al niet 
met haar beide beentjes op de wal.   
  
Zuid-Afrikaanse Chrissy, nooit gezeild, dacht dat het wel leuk zou 
zijn om een bootje te kopen en daarmee rond de wereld te gaan 
zeilen. Daarom had ze gevraagd of ze van Breskens tot Kaapstad 
mocht meezeilen om ervaring op te doen. Maar ik had haar 
beloofd dat ze alleen tot aan de Canarische Eilanden mee kon, 
want daar komt mijn vriend Kees aan boord en wordt het voor de 
verdere tocht een mannenboot. Chrissy had ik een jaar tevoren 
in Kaapstad al leren kennen, ze is gescheiden van een rijke 
financiële boy en zit er blijkbaar zelf ook warmpjes bij.  
Regelmatig zei ze: “My money is working for me, you know  
Bas”. ‘Ok Chrissy, dat is fijn voor je’, dacht ik dan.  
  
Aan boord is verder de Zuid-Afrikaan, Nico. Een grote zware 
jongen, die ik ook in Kaapstad in de Royal Cape Town Yacht Club 
had leren kennen. Hij is een IT-boy en heeft enige zeilervaring. 
Met goedvinden van zijn ouders mocht Nico een sabbatical 
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nemen en zo kwam hij met Chrissy aanvliegen, om uiteindelijk 
met de Red Max mee terug naar Kaapstad te zeilen.  
  
Ook aan boord is mijn vriend Frans uit Breskens, vijfenzestig jaar 
en zo sterk als een beer. Hij heeft al drie levens geleid. Ooit had 
hij bijna zijn nek gebroken bij het waterskiën. Hij kwam vol 
bravoure achter de speedboot vlak langs een terras aan spuiten, 
raakte de steiger en vloog nog even op zijn kop door het water 
verder. Dit natuurlijk onder grote hilariteit van de toeschouwers 
op het terras. Hij was ook eens dronken in de polder vol tegen 
een muur geknald met zijn auto.   
Toen we er een jaar later langs fietsten, lagen de brokstukken er 
nog. Verder was hij nog eens met iets teveel op over een bult van 
een rotonde gevlogen met zijn auto. Drie keer kantje boord, maar 
Frans bleef Frans.   
Hij had me geholpen bij de bouw van de boot en wist alles van 
motoren. Hij wilde met mij de hele wereld rondzeilen, maar drie 
maanden voor vertrek, als we na een fietstocht een biertje zitten 
te drinken aan de bar van de jachtclub, vertelde hij me ineens dat 
hij zich lichamelijk niet helemaal top voelde en de hele reis toch 
niet meer zo zag zitten. Ik was uiterst verbaasd dit nieuws te 
horen en ook erg teleurgesteld, want ik had me zo op zijn 
gezelschap verheugd en we zouden zeker geweldige avonturen 
beleven samen. Helaas bleek zijn voorgevoel te kloppen, een 
jaar later is hij overleden.   
  
Als laatste aan boord is de Belg ‘Eddy the Eagle’. Zo noem ik 
hem, omdat hij net zo grappig door de boot vliegt als de 
excentrieke Londonse volksheld, die een paar jaar geleden 
tijdens de Olympische Winterspelen van een skischans sprong. 
Eddy gaat ook mee tot de Canarische Eilanden. Tijdens onze reis 
ontdekt hij steeds weer Zuid-Afrikaanse knopen aan boord en die 
krijg je dan ook nooit meer los, roept hij dan lachend. Eens te 
meer doet hij Nico voor hoe je een paalsteek maakt. Eddy kan 
heel goed koken en weet niet wat zeeziekte is.   
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De boot, zwaar gereefd, gaat dag en nacht hevig tekeer. Het is 
de tweede dag op zee en we zitten na een warme hap in de kuip 
in het zonnetje te genieten van het natuurgeweld. Enorme golven 
benemen ons  zelfs af en toe het uitzicht op een passerend 
zeeschip.   
Eddy steekt zijn kop uit het schuifluik en roept op zijn plat 
Antwerps: “Wie wil er een “sabayonneke?”. De stank daarbinnen 
is niet te harden, alles is nat en vettig en de zwartwatertank is 
blijkbaar ook overgelopen, want het stinkt er naar riool en naar 
de nasi, die hij daarstraks al had gemaakt.   
Maar Eddy staat daar beneden, bij het fornuis vrolijk in een 
stampende, dampende boot in een grote schaal sabayon te 
kloppen. Wij vinden het toetje heerlijk, Chrissy hoeft even niet.  
  
  
  
  
  
  

  
  
                                                                         The Needles 
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Galicië  
  
Yammie, dat is nog eens aanspoelen!  
  
  
Eenmaal in de buurt van Galicië wordt het rustiger op zee en 
hebben we, voordat het donker is, nog een zeldzaam soort witte 
dolfijnen rond de boot. Chrissy zweeft jubelend naar de boeg en 
begint in extase naar de dolfijnen te zwaaien en te roepen: 
“Come here my angels of the sea, I love you!”  
Ik zie hoe deze schitterende dieren zich soms opzij draaien, met 
één oog naar dit vreemde wezen kijken en dan lachend, zo lijkt 
het wel, in ons boegwater weer verder spelen.  
  
Wanneer we landen in Portosin in de Ria de Muros, is het midden 
in de nacht. Chrissy heeft er nu wel genoeg van zegt ze, als we 
aan de kade op een terras uitblazen en een biertje drinken op de 
goede afloop. We zijn nog net niet verzopen en de boot is één 
grote chaos, het is er nat en het stinkt. Ok zeg ik, maar het is te 
laat om een bus of zo te nemen, dus blijf dan toch nog maar een 
nachtje slapen.  
  
Naast het café is de vismijn, waar nog veel licht brand en waar 
vissersboten tegen de kade liggen. Ik zie vrouwen met schaaltjes 
vanuit de keuken daar naartoe lopen. De schaaltjes zijn met 
allerlei verse vis gevuld als de vrouwen weer terug de keuken in 
gaan. Er zitten nog mensen te eten, dus vragen wij of we ook nog 
wat kunnen bestellen. Om twee uur ’s nachts, buiten op het 
terras, krijgen we nog heerlijke gefrituurde, net gevangen 
calamaris en andere visjes op ons bord. Yammie, dat is nog eens 
aanspoelen!  
Chrissy voelt zich al snel beter en maakt Eddie na een paar flinke 
glazen witte wijn wijs, dat zij heel goed is in bijzondere massages. 
Eddy zegt dat hij zich wel gestrest voelt na deze heftige zeiltocht 
en een beetje massage hem wel goed zou doen.  
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Eenmaal terug aan boord zie ik ineens Eddie half naakt op de 
bank in het dekhuis liggen! Onze ‘Angel’ Chrissy is hem aan het 
masseren, terwijl haar handen over zijn blote buik zweven zonder 
hem aan te raken. Dit is wel een heel bijzondere massage.  Aan 
zijn gelukzalig gezicht te zien, vindt Eddy dit toch wel fijn en 
Chrissy lijkt in trance, dus laat ik het stel zo maar doen en kruip 
moe en voldaan mijn kooi in, waar ik direct in dromenland beland.  
  
De volgende dag trekken we de vloerdelen open, schrobben de 
bilges vol viezigheid weer schoon met vloeibare zeep, dan gaat 
de waterslang erin en leegpompen maar weer. Ik weet nu dat 
Lady Red Max ook af en toe eens naar toilet moet en dat ik dus 
voortaan wel op tijd de vuilwatertanks moet leegpompen. Als 
alles weer fris ruikt en netjes is, vraagt Chrissy of ze toch nog een 
stukje verder mee mag. Ja, de zon schijnt en alles is weer leuk. 
Uiteraard mag ze van mij best weer mee.   
  
En zo zeilen we met rustig mooi weer langs het schitterende 
strand van het eiland Cies. Het ziet er zo ongerept mooi uit, dat 
we terug gijpen en bij het witte strand ons anker uitgooien. Frans 
staat al in zijn zwembroek en duikt het water in.   
Naar adem happend komt hij weer boven. “Koud, koud!!” brult hij. 
Snel hangen we de zwemtrap uit en Frans klimt bibberend weer 
aan boord. “Jezus, wat is dat water hier koud”, grijnst hij. Het 
water vanuit de diepte van de Noord-Atlantische Oceaan stroomt 
hier langs de kusten van Galicië en Portugal. Het is maar 19 
graden Celsius, zien we op de thermometer. We pompen de 
dinghy op, hangen de buitenboordmotor eraan en tuffen met zijn 
allen naar het mooie witte strand om het eiland te gaan 
verkennen.  
Rodas Beach is een verzameling zand van meer dan een 
kilometer lang tussen het noord- en zuideiland. We kijken met 
verwondering rond als we boven op een duin staan, met aan de 
westkant de wijde oceaan en naar het oosten de Rio Vigo, met 
eilanden en bergen in de verte.   
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Het is hier adembenemend mooi. Terug aan boord genieten we 
in het avondlicht van een heerlijke visschotel van Eddy, de 
zuivere zeelucht en de prachtige natuur om ons heen.  Een 
heldere maan tovert het water zilver, de zachte branding op het 
strand klinkt als achtergrondmuziek. We worden er stil van en als 
vanzelf kruipen we één voor één tussen de lakens, om met een 
gelukzalig gevoel in dromenland te belanden.  
  
Fel zonlicht, dat door de ventilatieluikjes mijn cabine binnenvalt, 
maakt me wakker. Ik hoor iemand koffie zetten, verder is het stil 
aan boord. Frans staat in zijn onderbroek in de kombuis als ik 
naar buiten ga om te plassen.   
“Ook een bakkie?” vraagt hij. “Ja lekker” Het is heerlijk in het 
zonnetje en het is fijn zo even samen in de kuip.  We denken 
misschien hetzelfde, maar ik durf het Frans niet te vragen: 
waarom zeilt hij niet verder met mij mee de wereld rond?  
  
Later in de namiddag hebben we ons anker gedropt in de baai 
van Baiona, vlakbij een groot fort.   
De gigantische ronde, glimmende houten bar in de mooie chique 
jachtclub weet ons daar snel te vinden. Wat kan een biertje toch 
smaken na een dag op zee. Zelfs dit Spaanse bier krijgt goede 
punten. Niet veel later lopen we naar het stadje. Wanneer we op 
straat langs een viskraam lopen, weet Eddie een grote levende 
kreeft te hypnotiseren door deze over zijn kop te aaien en hem 
dan met zijn staart overeind te zetten. En zo blijft de kreeft 
inderdaad stokstijf staan!   
Baiona is een mooi, oud, Spaans stadje met smalle straatjes en 
veel gezellige restaurantjes. Na wat te hebben rondgewandeld 
gaan we ergens binnen om een visje te eten. Het is er erg gezellig 
met die typische houten stoelen en tafels, dikke muren van grote 
donkere stenen en een glazen toonbank met allerlei verse vis op 
ijs. We krijgen een tafel en kiezen een gerecht uit het menu. 
Intussen wordt er een fles koele witte wijn op tafel gezet, met een 
bakje olijven. Het is hier goed toeven.   
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Frans en Eddy hebben veel plezier in onze ober, die heel druk is 
en steeds heen en weer vliegt met allerlei schalen vis en flessen 
wijn. Nico en Chrissy bekijken alles met grote ogen.   
Het eten is heerlijk. Eerst langoustines met zelfgemaakte  
mayonaise en dan worden onze visjes gebracht, met lekkere 
gekookte aardappelen. Intussen is het derde fleske wijn 
aangerukt en wordt de stemming steeds joliger.   
Eddy begint dan op z’n plat ‘Aaaaantwerps’ te vertellen en we 
rollen bijna van onze stoelen van het lachen. Hij word gezocht 
door de Belgische staat, vertelt hij zonder blikken of blozen. 
Omdat hij zogezegd voor ‘miljaaarden’ aan belasting zou hebben 
ontdoken. Maar hij wist zelf niet meer precies hoe hij dit gedaan 
had..   
  
De volgende ochtend zitten we, nog niet helemaal helder, in de 
kuip koffie te drinken. “Het was gezellig hè, maar zullen we 
vandaag of morgen doorvaren?”, vraag ik. Omdat we hier aan de 
steiger nog diesel kunnen bijtanken, gaan we dat dan maar eerst 
doen. Als we uiteindelijk van het dieselstation wegvaren, 
besluiten we om toch maar ineens door te zeilen, want het is 
prachtig weer. Iedereen vind het best. Buiten in de baai maken 
we de start mee van een grote club Franse solozeilers in de 
Figaroklasse, ook enkele solozeilsters doen mee. Als er eentje 
vlak langskomt, roepen we: “Où vas tu?”. “Cork Irlande!” roept zij 
terug.   
Ik moet ineens aan de Breton Eric Taberly denken. Wat die man 
allemaal heeft teweeggebracht onder de Franse zeilers met zijn 
solo trans-Atlantische zeiloverwinningen, is onvoorstelbaar.  
Zoals tijdens de race van Plymouth, Engeland naar Newport, 
America (toen nog de Ostar genoemd). Hij zeilde wekenlang met 
zijn grote, zwarte Pen Duick tegen de koude heersende winden 
in, de Noord-Atlantische Oceaan over.   
Zijn autopilot was kapot, dus zat hij dag en nacht aan het roer en 
zijn radioverbinding was weggevallen. De laatste dagen voor 
Newport zat hij ook nog eens in een dikke mist te sturen. 
“Hoeveelste ben ik?”, vraagt hij aan de mensen in het 
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motorbootje, dat hem op de finishlijn bij Newport tegemoetkomt. 
“You are first, you have won!”, jubelen de Amerikanen. Ik zal de 
reportage op televisie, met zijn verwrongen gezicht en het 
ongeloof in zijn vermoeide ogen, nooit vergeten.   
Sinds die tijd domineren de Franse oceaanzeilers de meeste 
lange afstand wedstrijden rond de wereld. De Franse 
jachtbouwindustrie is intussen dan ook de grootste van de 
wereld!  
  
Eric is jaren later in de monding van het Kanaal op weg naar 
Schotland midden in de nacht van zijn geliefde Pen Duick 
overboord geslagen en nooit meer teruggevonden.  
  
In Lorient, Bretagne, is recentelijk ter nagedachtenis van deze 
Franse zeillegende een museum, ‘Cite de la Voile Eric Taberly’, 
geopend.  
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                  Daarachter ligt Viana do Castello  
  
Portugal en Madeira   
  
Met een zeilboot en een wegenkaart naar Madeira.  
  
  
In een heldere, door de maan verlichte nacht, zeilen we over een 
zilveren, golvende oceaan langs de donkere rotskust van Galicië. 
We zijn op weg naar Viana do Castello, een mooi stadje aan een 
rivier en met een grote koepelkerk, hoog boven op een berg. De 
jachthaven is erg klein, maar we mogen onze grote bak nog net 
tegen een klein stukje ponton aanleggen. We zijn in Portugal.  
  
‘s Morgens lopen we door de smalle straten naar het centrale 
plein met fontein, waar je op een terras bij een heerlijk ontbijt met 
koffie en verse jus een Nederlandse krant kunt lezen. Hier, in 
Viana do Castello in Portugal, ga ik een zeekaart naar Madeira 
kopen, want dat stuk water heb ik nog niet op kaart, ook niet 
elektronisch. Helaas, na veel zoeken en vragen, kom ik erachter 
dat er in Viana do Castello geen enkele zeekaart te koop is! 
Daarvoor moet ik met een bus heen en terug naar Porto. Dat gaat 
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me zeker een dag kosten en daar heb ik niet zoveel zin in. 
Toevallig ontdek ik ’s middags in een krantenwinkel een 
wegenkaart van Portugal, met in de hoek een kaartje van 
Madeira met lengte- en breedtegraden erbij afgedrukt. ‘Nou, dat 
is geweldig!’, denk ik en koop de kaart.   

  
Terug op het plein, waar Frans en Eddy nog zitten, zeg ik:   
“Mannen, we kunnen naar Madeira, want ik heb een 
wegenkaart”.   
“Huh”, zegt Frans. “Ik dacht dat het over zee was naar Madeira”.  
“Ja klopt Frans, maar ik heb de cartografische coördinaten van 
Madeira hierop staan en aangezien er tussen hier en Madeira 
geen eilanden of zandbanken meer zijn, kunnen we deze 
coördinaten gewoon in de gps inbrengen en zo recht naar 
Madeira zeilen”. “Hahaha!”, lachen de mannen. “Met een zeilboot 
en een wegenkaart naar Madeira, dat zal wel de eerste keer zijn 
in de geschiedenis van de zeilvaart”. Op de een of andere manier 
geniet ik het volle vertrouwen van mijn crew en dus varen we de 
volgende dag de oceaan weer op.  
  
Het is een afstand van ongeveer 600 mijl naar Madeira. Het blijft 
mooi weer en we genieten de eerste dag en nacht van een 
behoorlijk bakstag windje. De nieuwe fluorgeel-en-rode gennaker 
staat in top, zo zeilen we heerlijk dag en nacht rustig op autopilot 
door. De sfeer is genieten, met lounge muziek uit de speakers in 
de kuip, boekjes lezen, lekkere hapjes eten en elkaar verhaaltjes 
vertellen.   
Helaas zakt de volgende middag de wind er geleidelijk uit. 
Uiteindelijk liggen we alleen maar te slingeren, halen de 
gennaker binnen en laten het grootzeil zakken. De motor wordt 
gestart en zoals steeds hoor ik een doffe knal als de klapschroef 
in z’n vooruit openklapt. Alleen nu begint de motor op zijn 
steunen te daveren en horen we veel herrie in de motorkamer. 
Shit wat is dat! Snel zet ik de motor weer in de vrijstand. Het 
vreemde lawaai stopt. We lichten het luik boven de motor en zien 
tot onze schrik dat enkele bouten van de flexibele koppeling 
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tussen de flens van de schroefas en de versnellingsbak zijn 
afgebroken! Lady Red Max hoe lossen we dit op? 
   
Frans en Eddy gaan met veel gevloek en ‘verkrachte eenden’ aan 
het werk. Gelukkig kunnen zij de koppeling loskrijgen. Na een 
paar uur van veel gepuzzel, lukt het ze dan om deze met 
reservebouten weer aan de flens te monteren. We kunnen weer 
verder. Maar wel op motor, want de wind is en blijft op.  
 
Rond de middag van de volgende dag zien we aan de horizon de 
bergen van Madeira opdoemen. We passeren eerst nog Porto 
Santo, een laag eilandje ten noorden van Madeira. Uiteindelijk 
komen we tegen de avond aan in Funchal, de hoofdstad van 
Madeira.   
 
Funchal is een mooie stad met een grote binnenhaven, waar 
verliefde paartjes over de kade wandelen en de terrassen 
rondom vol zitten. Hier mogen we tegen de meldsteiger een paar 
dagen blijven liggen. De jachthaven ligt bomvol.  
 
De volgende dag maken we een schitterende tocht naar de 
woeste noordkant van het eiland, over grillige, hoge, groene 
bergen. In een gezellig dorp zie ik daar in een etalage een 
typische gebreide wollen muts met zijflappen. Zo eentje die je op 
IJsland verwacht, maar zeker niet op subtropisch Madeira! Die 
koop ik direct, denkende aan de koude Zuidelijke Atlantic die nog 
komen gaat.  
Natuurlijk ontbreekt het glaasje Madeira (my dear) ook niet als 
we bij een typische Madeira wijnkelder stoppen.   

 
Terug in Funchal kopen we een lekkere verse vis, want Chrissy 
had beloofd dat ze ook wel eens wilde koken. Ik lik mijn vingersaf 
’s avonds in de kuip. Chrissy heeft, weliswaar met hulp van Eddy, 
een heerlijke visschotel op tafel getoverd.  
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Lekkere koele, witte wijn en een zwoele nacht in de marina van 
Funchal doen de rest. Helaas kunnen we niet te lang op dit 
schitterende eiland blijven.  

 
 
 
 
 

   
                                                         

                                    Chrissy  
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Puerto de Mogán  
  
Een gezellige, maar gevaarlijke jachthaven.  
  
  
We zeilen na drie dagen weer verder naar Puerto de Mogán, aan 
de zuidkant van Gran Canaria. Alweer met een mooi windje in de 
rug, het spinnakertje kan erop. De wind en de oceaan zijn hier 
lekker warm. Vliegende vissen vliegen ’s nachts aan dek of zo de 
cockpit in. Midden in de nacht komt Nico naar buiten met een vis 
in zijn hand. Die was door het openstaande luik boven zijn kooi 
naar binnen gevlogen! Hij was zich kapot geschrokken toen hij 
wakker werd, omdat er tegen zijn hoofd iets glibberigs lag te 
spartelen. We lachen ons rot, Nico moet even bijkomen en gaat 
naar binnen om wat te drinken.  
De volgende dag zeilen we tussen de eilanden Lanzarote, 
Fuerteventura en Gran Canaria door. Vanwege het venturi effect 
is de wind hier behoorlijk toegenomen. We stuiven over de 
golven, gijpen en komen in de luwte aan de zuidkant van Gran 
Canaria. De genua wordt uitgerold, dan plat voor het laken halen 
we de spinnaker over de giek naar binnen en ‘reachen’, met een 
knik in de schoot,  naar de jachthaven.  
  
Puerto de Mogán is een gezellige, maar gevaarlijke jachthaven. 
Als ik rondloop, zie ik verschillende zeilboten die er liggen te 
verkommeren met een dikke laag pokken onder de waterlijn. Aan 
boord is meestal een verlaten zeiler, die niets beters vindt dan 
iedere avond zijn verdriet te verdrinken in één van de gezellige 
pubs. Vaak omdat moeder de vrouw het niet meer volhield en 
naar huis is gevlogen. We waren nog meer van deze tragische 
gevallen tegengekomen. Vertrekkers vol goede moed, maar na 
een flinke storm of andere calamiteiten zien veel vrouwen het niet 
meer zitten en monsteren af. Ofwel geven de mannen hun 
jongensdroom op, of ze blijven halsstarrig aan boord, gelovend in 
een wonder. Sommigen gaan alleen verder, dat worden dan de 
zonderlinge ‘Gipsy’s of the Sea’.  
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Een paar dagen later komt Kees aan. Kees is een vriend, die ik 
al vanaf zijn twaalfde jaar ken. Ik had indertijd in Tholen een 
molen van Uchte gekocht, de molenaarsweduwe. De moeder van 
Kees, woonde daar met haar kroost van zeven kinderen tijdelijk 
in, maar moest toen wel verhuizen. Toen ik eenmaal mijn 
platbodem Den Wilden Hengst had, wilde Kees als jochie altijd al 
met me mee de Oosterschelde op. Intussen is Kees in 
Amsterdam afgestudeerd als arts, maar hij heeft dit beroep nooit 
willen praktiseren. Kees houdt meer van het avontuur.  Tijdens 
een tussenstop van de Whitbread Round the World Race 89/90 
in Fremantle, Australië, heeft Kees (toen als bemanningslid van 
de Rucanor-Sport) Sally ontmoet en is op slag verliefd op haar 
geworden. Rond de Kersttijd was ik daar ook naartoe gevlogen. 
Ik heb het ‘kerstverse stel’ dan maar een nachtje in mijn 
hotelkamer laten slapen en ben zelf aan boord van de Rucanor 
gaan liggen. Heel fijn in mijn kooi, op mijn schapenvacht, die nog 
aan boord was van de voorgaande Whitbread.  
Kees is later, na veel omwegen, in Amsterdam met Sally 
getrouwd en naar Australië geëmigreerd om daar een wijngaard 
op te zetten in de buurt van Perth, op een terrein van Sally’s 
vader. Na een jaar was de liefde helaas op en is Sally bij een 
vriend gaan wonen. Kees heeft het helemaal gehad en is daarom 
nu naar Gran Canaria, naar de Red Max gekomen om een jaartje 
mee te zeilen en zijn kop leeg te maken.  
Chrissy, die intussen was afgemonsterd, maar nog vlakbij in een 
hotelletje logeert, is toevallig aan boord als Kees met zijn grote 
plunjezak aankomt. Zijn spullen worden  nog niet uitgepakt, want 
Kees kan het direct goed met Chrissy vinden. Hij besluit die 
avond nog even aan de wal te blijven slapen.   
  
In de jachthaven van Las Palmas verzamelen zich intussen een 
paar honderd boten om gezamenlijk in de vorm van een rally, de 
ARC, de grote oversteek te wagen. We gaan daar in de 
jachthaven even de sfeer opsnuiven.  
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Het is er gezellig druk met honderden zeilers, die over de steigers 
banjeren of met grote gebaren aan de bar in de club met elkaar 
staan te praten.  
Maar ik vind het jammer dat als je dan toch wat van de wereld 
wilt zien, je niet eerst nog wat zuidelijker gaat tot de 
Kaapverdische eilanden. Het is daar uniek mooi en tegelijkertijd 
wordt op die breedtegraden de kans op een tropische storm 
verminderd, als je van daar de oceaan oversteekt. Het eerste 
eiland om de Caraïben aan te lopen, is dan Barbados. Daar 
aankomen in Carlisle Bay, met het mooiste, fijne, witte zand van 
de wereld, nabij de hoofdstad Bridge Town, dat mag je eigenlijk 
niet missen! Als je daar dan voor anker ligt, ga je met je dinghy 
naar een lange pier in zee. Je knoopt die daaraan vast en je loopt 
zo een gezellige, open, felgekleurde houten bar binnen. Hier ga 
je dan, precies zoals het in de boekjes staat, je aankomstbiertje 
drinken. Dat is toch veel mooier en leuker dan aankomen in die 
dure, sfeerloze, moderne jachthaven van St. Lucia! Maar dat vind 
ik.   
  
Ik ga voor mijn kinderen, ouders, mijn vriendin en zaken,  twee 
weken terug naar huis. Frans en Eddy vliegen ook met me mee, 
voor hen is het avontuur helaas voorbij.  
Een week later vertelt Eddy op de jachtclub in Antwerpen dat de 
rechtszaak tegen hem nog niet was doorgegaan, omdat zijn 
naam verkeerd gespeld stond!?   
Frans is weer naar zijn huisje gegaan. Hij heeft geen vrouw, 
alleen een vriendin, die af en toe eens langskomt. Als ik weer 
naar de boot terugvlieg, kijkt hij me bij het afscheid ernstig aan 
en zegt: “sorry”.  
  
Toen wij weg waren, moest Nico zich alleen zien te vermaken, 
maar aan de wal had hij Kees en Chrissy nog. Met ons drieën 
verder zeilen vond ik wat weinig, dus had ik aan Kees gevraagd 
of hij wilde uitkijken naar een mogelijke opstapper. Na een paar 
dagen, krijg ik thuis een telefoontje.   
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Kees vertelt, dat toen hij overdag aan boord was, er een jonge 
vent, een bleekscheet van een Engelsman uit London, op de kaai 
stond.    
“Do you need any crew?”, had hij gevraagd. Kees vroeg hem 
toen aan boord en het bleek dat Marc, zo heet hij, een paar 
weken op het eiland op vakantie was, maar eigenlijk meer zin 
had om wat van de wereld te gaan zien en hij vond de boot ook 
wel heel mooi. Hij had geen enkele zeilervaring!   
Wat moeten we daarmee?, denk ik. Kees zei dat Marc me wel 
zou bellen. “Nou, dat zien we dan wel”, zeg ik tegen Kees. Maar 
een paar dagen later krijg ik dan toch dat telefoontje van Marc. 
Hij vertelt in zijn Londons accent, dat hij automonteur is maar er 
geen zin meer in heeft, dat hij wat van de wereld wil zien en of hij 
mee kan. Ik vind zijn stem wel sympathiek en ik kan een dosis lef 
en drang naar avontuur altijd wel waarderen. Dus vertel ik hem 
dat we eerst naar Cabo Verde, het eiland Sal, zeilen. Een tocht 
van vier dagen, met de overwegend noordelijke winden. Als het 
klikt tussen ons en hij niet zeeziek wordt, mag hij wat mij betreft 
mee tot Kaapstad. Anders moet hij maar weer zien om naar huis 
te vliegen. “That’s all right”, zegt Marc.  Als ik weer aan boord 
ben, staat daar ineens Marc: halflang, bijna wit haar, bleke 
Engelse huid met een afschuwelijke geruite blouse aan met 
lange mouwen tegen de zon. ‘Mooie gozer, echt een zeezeiler’, 
denk ik. ‘Hahaha!’  
  
We nemen, na nog een gezellig feestje de avond ervoor, afscheid 
van Chrissy, die met een lachje naar Kees, belooft in Kaapstad 
weer op de kade te zullen staan.  
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  Naar São Vicente  
  

  
Cabo Verde  
  
Waar de tijd is stil blijven staan.  
  
  
We kunnen buiten op zee al direct de spinnaker zetten en 
beginnen weer in te slingeren met een mooie bries van 
gemiddeld 20 knopen en mooie, lange golven in de blauwe 
oceaan. Life is good!   
Na onze gebruikelijke happy hour (iedere dag om vijf uur ’s 
middags) eten we lekkere spaghetti carbonara. Om acht uur, als 
de afwas is gedaan, ben ik samen met Marc op wacht. In de verte 
ontwaren we over bakboord lichten van een zeeschip. De lichten 
worden steeds groter, maar in principe hebben wij onder zeil 
voorrang. Dus wij houden koers en ik verwacht dat het schip ons 
wel zal opmerken en achterlangs zal sturen. Maar de 
boordlichten worden steeds groter en dan besef ik dat we onder 
spinnaker op aanvaringskoers liggen! Ik ren naar binnen en roep 
op kanaal 16 het schip op.   
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“Cargo ship, Cargo ship, Red Max over”……  stilte.   
“Cargo ship, Cargo ship this is Red Max, red sailboat, one mile in 
front of you, I repeat red sailboat in front of you”, ….. stilte.  
Shit, we moeten gijpen! Ik roep snel Kees en Nico naar boven. 
Als de bliksem rent Kees naar voren om de spinnakerboom te 
trippen, zodat  deze vrij komt van de loefschoot, terwijl Nico de 
toppinglift van de spinnakerboom viert.  
Ik stuur plat voor het laken achter de vrij vliegende spinnaker aan 
en probeer tegelijkertijd de giek met behulp van de hydraulische 
grootschootlier naar het midden te draaien. Het zeeschip is 
intussen gevaarlijk dichtbij in het donker.   
Marc, nog maar net aan boord en zonder enige ervaring, staat 
vertwijfeld in de kuip. Ik roep hem om te helpen met de 
bakstagen. Plat voor het laken, met het grootzeil in het midden, 
laat Nico de spinnakerboom doorzwaaien naar de andere kant 
en kan Kees de nieuwe loefschoot daarop inpikken. Vervolgens 
rent hij weer gelijk naar de kuip om deze aan te draaien, terwijl 
Nico de topping weer naar boven draait.   
Ik stuur door, als Marc klaar is met het aantrekken van de losse 
bakstag en kan zelf nog net met één hand bij de lier van de nog 
onder spanning staande bakstag, om die los te gooien als het 
grootzeil overkomt. Grootzeil en giek klappen naar lij en dan kan 
ik de grootschoot ook weer snel met één hand vieren en met de 
andere hand de boot doordraaien. Nog net zien we vlak voor ons 
een zwarte muur voorbij schuiven, met even later het kolkende 
schroefwater in het witte heklicht van het zeeschip. We kijken 
elkaar aan en beseffen dat dit op het nippertje was!  Kees en Nico 
trimmen de loef- en lijschoot van de spinnaker nog wat bij en ik 
zet de autopilot weer aan. Red Max zeilt onverstoorbaar verder 
over de andere boeg en we zien de lichten van het zeeschip in 
het donker verdwijnen.  
Dit is weer een lesje voor mij, denk ik als ik met Marc een kop 
koffie drink. Je kunt er zelfs midden op de oceaan niet op 
vertrouwen, dat een zeeschip voor jou opzij gaat, ook al heb je 
voorrang. Daarboven op de brug van het zeeschip hebben ze ons 
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waarschijnlijk niet eens opgemerkt en werd de VHF klaarblijkelijk 
niet gehoord.  
  
Met zijn vieren zijn we zonder verdere problemen doorgezeild 
naar het eiland Sal. Het is dan inmiddels september. We kunnen 
dag en nacht met de spinnaker op een leuk gemiddelde halen 
van 10 knopen per uur, dat maakt 240 mijl per etmaal.  
De vliegende vissen vliegen soms letterlijk in ons gezicht. Het is 
warm aan boord, maar Marc houdt zijn geruite blouse aan. We 
komen weer in het ritme van slapen, eten, drinken, boekjes lezen, 
navigeren, wassen en plassen en vooral genieten van onze 
voortschuimende zeilboot. Af en toe trimmen we de zeilen en 
stellen de autopilot bij.   
  
Op de vierde dag, rond de middag, komt Sal al in zicht. Een vrij 
vlak, droog, stoffig eiland, zonder enige vegetatie lijkt het wel. We 
hebben eerst enige moeite om de ankerplek te vinden, want een 
jachthaven is er niet.   
We kunnen nog niet geloven, dat die onooglijke baai, waar een 
paar boten voor anker liggen, onze bestemming is en zeilen nog 
even verder. Als we weer terugvaren, zien we onze eerste 
schildpad in zee. Nog net voor donker, kunnen we langs een rif 
de baai in en laten het anker vallen.  
Helaas voel ik me tamelijk beroerd. Dat was tijdens de warme 
dag al opgekomen, maar ik dacht dat het wel weer over zou gaan. 
Maar nu we er eenmaal zijn, kruip ik mijn kooi in met hevige pijn 
in mijn onderbuik en met uitstraling naar mijn rug. Ik lig de hele 
nacht te creperen van de pijn en Kees, tenslotte afgestudeerde 
arts, geeft me antibiotica en pijnstillers. Ik wil daar, met die 
Afrikaanse toestanden, niet naar een dokter aan de wal.  
  
De mannen klaren ons in en vermaken zich prima op het eiland, 
waar dagelijks wel wat te beleven valt.   
Ze zien aan de kaai een stenen verlaagde plek, daar zijn mannen 
enorme vissen aan het schoonmaken. Ze halen de ingewanden 
eruit, snijden de koppen eraf, gooien dat in het water en de rest 
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spoelen ze dan schoon. De kinderen vinden het ook leuk, die 
springen lachend tussen de bloederige massa het water in!   
Intussen heb ik geprobeerd om ook aan wal te gaan, maar ik 
verga van de pijn. Ik heb negenendertig graden koorts en in mijn 
hut is het veertig graden Celsius! Mijn matras voelt kleffig van het 
zweet. Maar na een paar dagen afzien, zakt de koorts gelukkig 
weer een beetje en de laatste avond ga ik dan toch mee aan wal 
om eens te gaan kijken.   
We belanden in een vervallen, fletsblauw stenen huis, met 
mannen aan een toog vol flessen bier uit een verroeste koelkast. 
Als we daar zo staan, vliegt er zomaar een steen door de open 
deur naar binnen! Buiten staat een donkerharige, jonge, niet 
onknappe vrouw te schreeuwen. “You bastard!”, roept ze en gooit 
nog een steen. De barkeeper doet snel de deur dicht, maar de 
jonge vrouw begint als een wilde tegen de deur te schoppen en 
te slaan. Binnen staat haar vriend. Die blijkt een Fransman te zijn 
en haalt zijn schouders op.   
Hij vertelt dat hij met haar samenleeft op de grote, oude, stalen 
Nederlandse viskotter, die we al in de baai hadden zien liggen. 
Zij is een Canadese en kan soms nogal impulsief zijn, zo reageert 
hij laconiek. Dan vliegt er nog een steen door het open raam, 
rakelings langs mijn hoofd, naar binnen. Ik weet nog steeds niet 
wat er precies aan de hand is, maar daarbuiten staat zeker geen 
katje om zonder handschoenen beet te pakken! De Fransman 
lacht, geeft een rondje en zegt, “gaat wel weer over!”. Je komt 
vaak bijzondere mensen tegen in de aanlegplaatsen.  
  
De volgende dag zeilen we met een mooie, halve wind 
westwaarts naar het eiland São Nicolau. Het gaat redelijk met 
me, ik kan genieten van een mooie nacht en een relaxte, zonnige 
zeildag.  Maar ’s avonds, als we voor anker liggen in de baai met 
een zwart lava strand bij het dorp Tarafal, krijg ik alsnog een 
aanval. Ik ben weer in mijn kooi gekropen, heen en weer rollend 
van de pijn. De mannen zitten, onder de indruk, met een 
aankomstbiertje wat bedrukt in de kuip met elkaar te praten. Dan 
voel ik ineens een zalig gevoel in mijn onderbuik opkomen, alsof 
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er een engeltje is die de pijn doet verzachten. Opgelucht ga ik 
buiten bij de mannen zitten en moet even later plassen.  
Dat doen we zoals gewoonlijk over boord.   
Opeens voel ik iets scherps door mijn plasbuis gaan. Het was 
een niersteentje, die heb ik zojuist uitgeplast!  “Halleluja, biertje 
mannen!”, roep ik opgelucht.   
Die nacht hoor ik vanaf de wal wondermooie melancholische 
muziek, gezongen door een vrouw met een zoetgevooisde stem, 
in dat specifieke ritme van de Cabo Verde. Ik val met een 
gelukzalig gevoel in slaap.   
  
We blijven een dag of drie en zijn onder andere met een pickup, 
achterop de laadbak, over een bergpas naar een dorp gereden. 
Het dorp ligt in een supergroen dal, midden op het eiland. Het lijkt 
daar wel Jurassic Parc. De tijd is hier letterlijk stil blijven staan 
met ezels, kippen en kinderen, die langs de weg lopen.   
We rijden over typische, met platte steentjes geplaveide 
Portugese weggetjes door tabaks- of maisvelden en langs 
pittoresk gekleurde huisjes. Hier en daar wordt gestopt voor een 
babbel of om iemand op te pikken.  
Terug in Tarafal aan de kaai, zijn een groep donkere kinderen in 
het water aan het springen. Er lopen vrouwen rond, die manden 
vol verse vis op hun hoofd dragen. Kleine, grote, allerlei soorten, 
kleuren en vormen. ’s Avonds genieten we aan boord in de kuip 
tot diep in de nacht weer van die mooie melancholische 
Kaapverdische muziek, die vanuit een cafeetje aan de haven 
over het water klinkt.  
  
Dan zeilen we door, met een lekker bakstag windje in de warme, 
overwegend noordoostelijke, trade winds naar Mindelo op São 
Vicente, de hoofdstad van de noordelijke Kaapverdische 
eilanden. In dit gebied ontstaan de depressies die oversteken 
richting Caraïben, om zich daar soms te ontwikkelen tot een 
tropische storm of erger een orkaan. We zeilen langs het mooie, 
witte zandeiland Ilhéu Branco. In de middag varen we de 
zeestraat tussen São Vicente en Santo Antão in.   
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We varen vlak langs de hoge scherpe, zwarte lavastenen 
rotspartijen van São Vicente. Ze steken spectaculair, bijna 
verticaal uit zee.   
Een paar mijl verder is de grote baai van Mindelo. Hier kwamen 
vroeger veel schepen goederen overladen of proviand en water 
inslaan. Het is ook enige tijd een ‘stronghold’ van de Engelsen 
geweest. We zien aan de ingang van de baai nog wat fortificaties, 
een paar oude, verroeste kanonnen steken nog naar zee.  
Achter in de baai ligt Mindelo, met aan het strand een verkleinde 
kopie van de toren van Belém in Lissabon. De grote, 
donkergroene berg Monte Verde dient als een prachtig decor op 
de achtergrond. Bij de stad zien we masten opdoemen. Dichterbij 
gekomen, zien we zeilboten rond een oude rondvaartboot liggen. 
Deze liggen allemaal met hun anker vooruit en met hun kont 
tegen de rondvaartboot afgemeerd.   
  
Hier is nog plek voor de Red Max en ook wij liggen weldra met 
onze open spiegel bijna tegen deze boot aan. Hoe een 
rondvaartboot van de Rijn daar in godsnaam is gekomen, is een 
raadsel. Maar ze zeggen, dat deze hier door iemand over zee en 
op eigen kracht naartoe gestoomd is!  
Voor ons is het een schitterende aankomst. Je kunt er ook nog in 
de passagiersmess van weleer wat drinken en genieten van de 
sfeer van het verleden, al was dat toen op de Rijn en niet hier 
midden op de oceaan. Er is een soort havenmeester, die vertelt 
dat we de oude toiletten ook mogen gebruiken. Om aan de wal 
te komen hoef je maar een seintje te geven, dan worden we met 
een houten roeiboot gebracht en gehaald.   
  
Heerlijk zo’n stad, met ongeveer 70 000 inwoners, voor wie de  
wereld alleen hun stad en eiland is. Iedere avond wordt er 
geparadeerd door jong en oud op een mooi plein met bomen en 
banken, waar mannen en vrouwen met elkaar zitten te praten en 
de kinderen joelend rondrennen. Ook groepjes tiener jongens en 
meisjes staan daar, in de gaten gehouden door hun familie. Over 
vereenzaming gesproken, dat kennen ze hier niet.  
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‘s Morgens gaan we eerst een espresso drinken in de bar van 
een oud-voetbalspeler van Benfica, waar iedereen gezellig 
binnen en buiten loopt. Buiten staan ze op de stoep met een 
kopje koffie of een ander drankje in de hand naar de 
voorbijgangers te roepen. Iedereen kent elkaar hier.   

  
De Portugezen hebben deze eilanden het eerst ontdekt. Ook nu 
nog is Portugees de voertaal, maar door de muziek en de 
overwegend zwarte bevolking waan je toch je min of meer in 
Afrika. De bevolking van de Kaapverdische eilanden is een mix 
van eeuwen geleden aangespoelde zeemannen en slaven en 
slavinnen uit Afrika.   
Ook Nederlanders hielden zich met de lucratieve slavenhandel 
bezig, onder andere tussen Senegal naar Bahia da Salvador in 
Brazilië, of richting Jamaica en Amerika.   
Voor Dakar ligt nog een eilandje, Île de Gorée, waarop de slaven 
eerst door onze vrome Zeeuwen verzameld werden (want dan 
konden ze niet ontsnappen), voordat ze aan de meerdere dekken 
van onze ‘respectabele’ W.I.C. schepen werden vastgeketend. 
Blijkbaar hebben ze toen hier, op de Kaapverdische eilanden, 
ook enkelen van hun Afrikaanse gevangenen verkocht.   
   
’s Middags gaan Marc en ik naar de overdekte markt, waar je 
kunt genieten van de mensen en van alle kleuren en geuren van 
groenten, fruit, vlees, vis, brood, kruiden of bloemen. Nico en 
Kees gaan duiken bij een grote zwarte rots, die midden tussen 
de eilanden uit het water steekt.   
Daar hebben ze mooie mantaroggen in de blauwe oceaan zien 
zweven, vertellen ze later. Dat moet schitterend geweest zijn!  
Diezelfde avond gaan we naar een life optreden van een lokale 
band. Zalig om hier buiten van de Kaapverdische muziek en een 
koel biertje te kunnen genieten. Diep in de nacht worden we door 
een paar plaatselijke schonen de dansvloer opgetrokken. We 
proberen het ritme van de muziek in danspassen om te zetten, 
maar helaas: wij zijn houten klazen in vergelijking met de soepel 
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dansende lijven van deze mannen en vrouwen. We genieten 
volop en met een paar biertjes teveel op, lopen we om drie uur ’s 
nachts terug naar de baai.   
We hoeven maar vanaf de kant te roepen en zien de houten 
roeiboot al aankomen om ons op te halen en weer naar de 
Rijnboot met de Red Max terug te brengen.  
  
‘s Morgens om een uur of zeven word ik wakker en moet nodig 
plassen, Om de mannen aan boord niet wakker te maken, ga ik 
naar het toilet van de Rijnboot. Nog een beetje slaapdronken, 
stap ik weer aan boord.   
Er staat een ‘swell’ in de baai en net op het moment dat ik op de 
suikerschep wil stappen, zwaait de Red Max weg! Met een 
voorwaartse duik klap ik met mijn dijbeen op de rand van het 
lage, open achterschip!   
Het doet ongelooflijk veel pijn en ik denk dat mijn been gebroken 
is, maar gelukkig kan ik hem nog bewegen en strompel naar mijn 
hut terug. De rest van de bemanning ligt nog in coma, zij hebben 
van de klap niets gemerkt. Ik moet daarna natuurlijk wel uitleggen 
waar die grote paarsblauwe plek op mijn dijbeen vandaan komt.  
  
Na een heerlijke week Mindelo varen we weer verder. De middag 
voor vertrek hebben we eerst nog voor zo’n veertien dagen 
proviand ingeslagen en diesel gehaald. Nog één nacht gaan we 
voor anker aan een donker lava zandstrand aan de zuidzijde van 
Santo Antão, het meest westelijke eiland, bij een dorp waar nog 
geen enkele elektriciteit is!   
‘s Nachts is het pikdonker met alleen een paar lichtjes van 
olielampen hier en daar. Om zes uur ‘s morgens bij het 
ochtendgloren ga ik buiten plassen. Ik hoor hanen kraaien en een 
varken gillen. Nadat we later met de dinghy op het strand geland 
zijn, zien we verderop varkens in ronde, zwarte stenen kralen. In 
het vroege ochtendlicht wordt er daarvan blijkbaar soms eentje 
de keel doorgesneden.  
De was ligt op het strand te drogen, Het koren wordt nog, net 
zoals in de binnenlanden van Afrika, met houten palen in een 
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stuk uitgeholde boomstam, fijngestampt. Vrouwen lopen rond 
met emmers water en andere waar op hun hoofd.   
  
Bij een huis hangen wat mannen rond en als we daar een cola 
kopen, komen ze gezellig rond ons zitten. Ze spreken amper 
Engels, maar even later komen twee mannen aanlopen met een 
enorme kam groene bananen, die ze voor ons neerleggen.  Wij 
hebben de heren daarna blij kunnen maken met wat blikjes bier. 
Ruilhandel, waar vind je dit nog?  
  
Ik heb intussen gelezen, dat het bewezen is dat niet Columbus, 
maar de Chinezen als eerste Amerika hebben ontdekt. In 1421 
waren ze met een vloot enorme teakhouten jonken rond Zuid-
Afrika gezeild, op zoek naar een zuidster voor de astronavigatie 
op het zuidelijk halfrond.   
Ze zijn toen onder andere met de zuidoostelijke Passaatwinden 
langs de Cabo Verde gezeild en vandaar de Atlantische Oceaan 
overgestoken. Op dit eiland Santo Antão moet aan de noordzijde 
nog ergens een gedenksteen van hen te vinden zijn.  De 
Chinezen hebben toen, tijdens deze reis, als eersten het 
Zuiderkruis in kaart gebracht. Wij kijken ’s nachts vaak naar de 
Alpha Crucis van het Zuiderkruis en ook wij weten dan, dat daar 
het ware zuiden is.   
  
Na dit laatste eilandbezoek beginnen we eindelijk aan onze 
eerste Atlantische overtocht naar Brazilië.  
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                                                                               Straatbeeld Mindelo  
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  Viskade van Palmeira  
  
  

   
  Feest in de kroeg  
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De oversteek  
  
Space-ship Red Max zweeft tijdloos door het universum.  
  
  
Het is begin oktober, het is warm en rustig weer. We hijsen de 
zeilen en zetten de spinnaker bij, want de wind is met ons. De 
autopilot wordt ingesteld en wij kunnen op ons gemak een boekje 
lezen, wat eten, wat wassen, wat slapen en plassen. Voor de 
boeg nog geen 2000 zeemijl.  
We lopen ieder met twee man wacht, overdag 2x6 uur en ’s 
nachts 3x4 uur, zo verschillen automatisch de wachttijden per 
dag of nacht. Reeds uit de tijd met de Rucanor had ik op lange 
reizen de ‘happy hours’ bedacht. Elke dag klokslag vijf uur in de 
middag komt iedereen aan dek voor één alcoholisch drankje, 
meestal een biertje of een wijntje, maar geen druppel meer en 
dan worden er ook wat snacks of hapjes geserveerd. Iedereen 
leeft hier elke dag naar toe. Er wordt dan gezellig gekletst over 
van alles en nog wat, tot een uur of zes.   
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De bemanning-van-wacht-af begint rond zes uur aan de warme 
maaltijd. Nadat lekker gegeten is, wordt de afwas gedaan en de 
bemanning-van-wacht gaat om acht uur onder zeil.   
De spinnaker blijft dag en nacht staan, terwijl de boot alleen door 
“Brooks”, onze B&G autopilot, wordt gestuurd. Gelukkig houden 
we enkele dagen en nachten net genoeg wind om te kunnen 
blijven doorzeilen. De oppervlakte van de zwak deinende oceaan 
blijft glad. De dagen en nachten rijgen zich vanzelf aaneen met 
het monotone voortbewegen van de boot. We genieten van zon, 
maan en sterren, van muziek, de happy hours, het dagdromen, 
lezen, eten, drinken en slapen. Vooral de nachten zijn 
spectaculair. Uit de inktzwarte hemel regent het  sterren, daar 
kun je uren naar liggen kijken.  
Op één van mijn wachten ’s nachts heb ik een kosmische 
ervaring! Ik droom weg in de weerspiegeling van duizenden 
sterren in de oceaan.   
De muziek staat zachtjes aan, er is weinig wind en het is net of 
we in Space-ship Red Max tijdloos door het universum zweven, 
een baan van fosforescerende micro-organismen achter ons 
latend.   
Waar gaan we landen, in welke wereld komen we terecht? Ik wil 
het nu niet weten, ik wil dit heerlijke vredige gevoel van 
oneindigheid niet loslaten. Het is net of ik weer veilig in de buik 
van mijn moeder ben, opgerold in mijn zitzak in een hoek van de 
kuip. Zo zou ik wel eeuwig willen doorzeilen, nooit meer hoeven 
aankomen.  
  
Als de boot op een dag vrijwel stil ligt, blazen we de dinghy op. 
We zijn in de ‘doldrums’, het windstille gebied rond de evenaar. 
Midden op de oceaan varen we in de dinghy rond de Red Max 
om te filmen, terwijl zij zachtjes over de gladde, deinende oceaan 
doorzeilt. Om beurten zwemmen we in dat water met onpeilbare 
dieptes waar haaien, dolfijnen, zeilvissen, zwaardvissen, 
walvissen, schildpadden en allerlei andere waterdieren 
rondzwemmen. Het is net of je zweeft in dit diepe, blauwe water.   
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Tegen de avond zien we vaak lage Passaatbewolking door 
bliksemflitsen oplichten, maar donder horen we niet, alleen af en 
toe wat gerommel.   
  
Op de zevende dag zeilen we over de evenaar. Kees, Nico en 
Marc moeten eraan geloven. Voor hen is dit de eerste keer. 
Neptunus, de God van de Zee, klimt aan boord met zijn drietand 
om de mannen te straffen, die het wagen om van de noordelijke 
naar de zuidelijke Oceaan te zeilen, dat gaat niet zomaar!  
  
Voor mijzelf was de eerste keer op de Rucanor/Tristar, in de 
etappe van Portsmouth naar Cape Town. Dit was tijdens de 
Whitbread Round the World Race 1985. Daar deden we toen 
veertig dagen over. Schipper Staf Versluys vond dat het een 
wedstrijd was en wilde geen Neptunus spelen. Ook toen ben ik 
met een rokje aan, een kroon van aluminiumfolie op mijn kop en 
in mijn hand een bezemstok, versierd met een aluminium 
drietand, via de open spiegel zogezegd aan boord geklommen. 
Verkleed als Neptunus, doop ik ook deze mannen nu weer. Ik 
giet een emmer met een onbestemde vieze bruine substantie 
over hun naakte lijven en koppen. Nu is Neptunus tevreden en 
mogen de mannen de zuidelijke oceanen bezeilen, want die zijn 
niet voor mietjes! In het mooie avondlicht, met een glas 
champagne in de hand staan we even stil bij deze bijzondere 
mijlpaal in ons leven en geven Neptunus, de God van de Zee, 
eerbiedig ook een slokje.  
  
De eerste stop is Fernando de Noronha, een eiland zo’n 200 mijl 
uit de kust van Recife. Onze koers wijkt daar een aantal graden 
vanaf, omdat we nog twee rotsen midden in de oceaan willen 
zien: São Paulo en São Pedro. Twee toppen van 
onderzeebergen, die hier net boven de golven uitsteken. Rotsen 
in de oneindig grote oceaan. Het lijkt bijna hallucinant, als we bij 
het ochtendgloren deze kleine rotspartijen aan de horizon zien 
opdoemen.   
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Eenmaal dichterbij, zien we dat de Brazilianen hier hun vlag 
hebben op gezet. We zien ook een vissersboot aan een boei 
hangen en een houten barak met een steigertje als we langs 
zeilen, maar verder geen mens te bekennen. De zee is te ruw om 
daar nu aan wal te gaan. We zeilen door. Nog maar één nacht, 
dan zijn we in Fernando de Noronha.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  Fernando de Noronha  
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Fernando de Noronha  
  
Ook nu slaan de golven erover heen.  
  
  
Een dag later, komen we in de ochtend met een mooie, ruime 
wind in de buurt van het eiland. We naderen omzichtig, op een 
niet al te nauwkeurige elektronische kaart. We zien, als het wat 
lichter wordt, enkele zeilboten in een baai voor anker liggen. 
Wanneer we onze koers naar daar verleggen, worden we 
verwelkomd door een groep grijze bottlenose dolfijnen. Ze blijven 
net zo lang naast en voor de boot uit zwemmen, tot we ons anker 
in kristalhelder water in het zand laten vallen. Pas dan zijn ze 
blijkbaar gerust en zwemmen weer terug naar zee. Fregatvogels 
cirkelen boven de mast.   
  
De Red Max is in Braziliaanse wateren aangekomen.   
We bergen de zeilen, pompen de dinghy op en kunnen die, als 
we aan wal gaan, aan een korte stenen pier vastmaken. Er liggen 
wat oude vissersbootjes op het strand. Wat hoger op een duin is 
een strandtent met terras, dus allen daarheen. En ja hoor, hier 
kunnen we zelfs een ontbijtje met koffie krijgen! Geweldig om zo 
te kunnen aankomen, na een trans-Atlantische oversteek over de 
evenaar van het ene eiland naar het andere. Maar wat een 
verschillende werelden. Deze aankomst zal ik nooit vergeten.  
  
Op dit eiland, Fernando de Noronha, zijn we voor het eerst in 
Brazilië. De mensen praten anders en zien er anders uit. Niet veel 
buitenlanders komen hier en als we naar het immigratiekantoor 
vragen, moeten we eerst iemand vinden die begrijpt wat we 
zoeken. Iemand wijst naar een klein stenen huisje, met alleen 
maar een deur. Daar komt al een man in uniform aangelopen. Als 
we binnen zijn, doet hij zijn houten bureaulade open en haalt er 
een formulier uit. ‘Vul dat maar in’, begrijpen wij. Zo goed en zo 
kwaad als het gaat, krabbelen we daar wat gegevens op.   
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We krijgen ieder een stempel in ons paspoort en nog een paar 
stempels op onze kopie van het inklaringsformulier. Dan krijgen 
we permissie om te blijven. Later hebben we begrepen, dat we 
daarmee nog niet officieel in Brazilië ingeklaard zijn, dat moet 
aan de vaste wal nog gebeuren.  
  
Fernando de Noronha is een beschermd natuureiland. Hier 
mogen zelfs de Brazilianen alleen maar naar toe als ze een 
hotelkamer hebben kunnen reserveren, anders kunnen ze geen 
vliegticket kopen. Er zijn maar weinig hotelkamers op het eiland 
te vinden, dus kunnen hier ook niet teveel mensen komen. De 
paar zeilers die aanspoelen, zijn bijna uitsluitend Brazilianen.  
Het is inderdaad een wondermooi eiland, van hooguit vijf 
kilometer doorsnee. Er rijden haast geen auto’s op de 
zandwegen. We zien schitterende stranden, waar dolfijnen 
regelmatig komen spelen. Schildpadden komen daar hun eieren 
leggen en er zijn veel soorten zeevogels, maar ook 
overgewaaide vogels van het vaste land.   
Typerend voor het eiland is een hoge afgeronde rots, die vanaf 
het strand vlakbij het enige dorpje stijl omhoog uit zee steekt. 
Hierlangs zijn we het eiland aangelopen. Het dorpje is gezellig, 
er wonen maar een paar honderd mensen in houten huizen, er is 
een kerkje, een bakker, een kruidenierswinkeltje en natuurlijk een 
bar. Een gezellige openluchtbar, die de ‘Dog’s Bar’ wordt 
genoemd. Waarom weten we eigenlijk niet. “Are we dogs?”, 
vragen we aan de barjuffrouw. Die lacht en zegt “Yes!”.   
  
Ik heb een mountainbike aan boord. Dus als we de volgende dag 
besluiten het eiland te gaan verkennen, doe ik dat op mijn fiets 
terwijl de anderen een pick-up met chauffeur hebben geregeld. 
Dat is leuk. Vaak ben ik ergens nog sneller dan de auto, die niet 
overal kan rijden. Het is een schitterend eiland met stranden, die 
volgens mij tot de mooiste van de wereld mogen worden 
gerekend.  
Er zijn geen bergen, alleen heuvels en het is er redelijk groen. 
We zien op een plek aan de zuidkant van het eiland een baai, 
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afgesloten door een lage, natuurlijke koraalstenen dam, gepolijst 
door miljoenen jaren zon, wind en golven. Ook nu slaan de 
golven erover heen, maar daarachter is een ondiepe zandlagune 
van maar een halve meter diep, waar je heerlijk in kunt gaan 
liggen of zitten. Het is net of je in een enorm warm bad zit, met 
schitterend zicht op een door de zon weerspiegelende zee.  
We komen aan op alweer één van die prachtige stranden, die het 
eiland rijk is. We zien een kring mensen vlakbij het water staan. 
Als we gaan kijken, ontdekken we, dat in hun midden een grote 
schildpad op zijn rug ligt. Een man en een vrouw noteren met een 
meetlint de maten van poten en lijf. Ook hier worden de 
schildpadden beschermd en bestuderen deze mensen het 
gedrag en de fysiek van deze bijzondere dieren.  
Aan het eind van de dag gaan we naar onze strandtent aan de 
baai, vanwaar we Red Max vredig zien liggen en vieren nu eens 
happy hour aan de wal.  
  
De volgende ochtend ga ik in de strandtent koffie drinken, maar 
er is niemand te zien. De boys aan boord slapen nog en ik zie 
van bovenaf dat er vlakbij onze boot een catamaran voor anker 
ligt. Die is zeker vannacht aangekomen? Naast de bar is een 
deur. Ik denk daar iemand te horen, dus duw ik langzaam de deur 
open en zie daarbinnen twee mannen aan een tafel zitten. Op die 
tafel liggen een hoop plastic zakjes. Ze schrikken en proberen de 
witgekleurde zakjes van tafel te vegen. George, de nogal norse 
barman, bromt: “What do you want?”.   
“Uh Coffee please”, stamel ik.   
“I will come”.    
Ik doe weer snel de deur dicht en realiseer me dan dat ik iets 
gezien heb, wat niet voor het blote oog bedoeld was zeker? 
George verschijnt even later, maar zegt niets en zet een kop 
koffie voor me neer.  
  
Later, als ik iemand naar de catamaran vraag, dringt het pas goed 
tot me door wat ik had gezien. In Kaapstad worden namelijk 
catamarans gebouwd, die voor de verhuur worden gebruikt door 
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chartermaatschappij Moorings in de Caraïben. Zij hebben er 
tientallen van in bestelling. Steeds als er een cat te water is 
gelaten, wordt deze door dezelfde schipper overgevaren van 
Kaapstad naar de Caraïben en die stopt steevast in Fernando de 
Noronha om… Heb ik misschien drugs op die tafel gezien?   

  
Zaterdagavond, krijgen we te horen, is het feest in de Dog’s Bar. 
Daar gaan we natuurlijk heen. Het is donker, als we in het dorp 
aankomen. We horen de muziek al van ver. Er staan wat mensen 
rond de ronde, open bar en iedereen staat er gezellig te kletsen 
met een drankje in de hand. De muziek klinkt goed, de biertjes 
smaken best. Na een uurtje of zo wordt het drukker en 
luidruchtiger, maar de sfeer is prettig. Iedereen heeft het prima 
naar z’n zin. Ik zie even later Nico naast een knap meisje met 
dreadlocks staan. Ze hebben dikke pret samen zo te zien. Kees 
en Marc hebben het gezellig met een clubje jongelui van hun 
leeftijd en ook ik heb leuk contact met een Braziliaans echtpaar, 
dat met hun zeilboot vlak naast ons voor anker ligt. Carlos vertelt 
me dat hij en zijn vrouw in Florianópolis wonen, aan de zuidkust 
van Brazilië. Ze zeilen ieder jaar met hun boot naar het noorden 
(als het juiste seizoen daar is) en dan gaan ze zeker ook altijd 
naar Fernando de Noronha.   
Ik krijg veel informatie van Carlos en hij nodigt mij uit om eens bij 
hun aan boord te komen. Hij verzamelt peddels van de vissers, 
die nog in boomstammen varen. Hij ontmoet deze vissers in de 
rivieren, waarop ze soms voor anker gaan. Vaak zijn de peddels 
mooi bewerkt en ingekleurd. Het zijn kunstwerken op zich, zegt 
hij.  
Het wordt steeds gezelliger, we nemen er nog eentje of twee. Er 
wordt gedanst en ook gerookt, merk ik. De geur hiervan laat geen 
enkele twijfel; het is duidelijk geen tabak. De jongens hebben het 
reuze naar hun zin en blijven hangen, als ik om een uur of twee 
naar de boot terugga.  
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Ik ben de enige aan boord, als ik de volgende ochtend wakker 
word. Ik maak koffie, smeer een broodje en zit lekker te genieten 
in het zonnetje in de kuip.   
  
Plotseling steekt er een dikke kop boven de zwemtrap uit!  “Nico, 
where do you come from?”, vraag ik verbaasd. Hij komt druipend 
naast me zitten en ik zie dat er allemaal zwarte viltstifttekeningen 
op zijn blote bovenlijf staan! Hij brabbelt maar wat, waaruit ik 
begrijp dat:  
“He had a great night and he met a girl and she was so much fun 
and they went to the beach down there together and they had so 
much fun and they had smoked and slept together and then he 
wanted to go back to the boat and he thought he could swim from 
there around the beautiful rock and then he saw the Red Max, 
but too far, so he went back to the beach and he could not find 
the girl anymore and the boys were not around so he walked back 
to our beach and swam to the boat”  
Hij is er nog helemaal opgewonden van, maar ik zie dat zijn 
pupillen ongewoon groot zijn. Ik geef hem koffie, maar niet veel 
later is Nico onder zeil.  
  
Ik ga dan maar met de dinghy naar de strandtent. De rest van de 
bende zal daar wel een keer aankomen, denk ik. Hier geniet ik 
weer van het overweldigende uitzicht van strand en oceaan. 
Plotseling komt er een beetje slungelachtige, donkerharige 
jongeman naar me toe.   
“Hi, I am Paulo”, zegt hij “and you are Bas right?”.   
“Yes I’am”, zeg ik verbaasd.   
“You are the owner of that sailboat, I know from Kees and Marc” 
en hij wijst naar de Red Max.  
Nu herinner ik me inderdaad dat hij gisteravond bij ons clubje 
stond. Hij vertelt dat hij een jonge advocaat is, nog thuis woont 
en al een jaartje heeft gewerkt. Een paar maanden geleden heeft 
hij aan zijn ouders gevraagd of hij een tijdje op reis mocht gaan.   
Paulo trekt nu met een rugzak vanaf Natal, waar hij heen was 
gevlogen, langs de kust en de stranden terug naar São Paulo. Hij 
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had ook een ticket naar Fernando de Noronha weten te 
bemachtigen. En zo komt Paulo in mijn leven.   
  
Even later komen Kees en Marc ook opduiken, met brede 
grijnzen op hun gezicht en vragen of ze naar de boot kunnen, 
want ze moeten nog een beetje uitslapen. Kom dan gaan we met 
z’n allen. “You also Paulo, come”.  
“Yes yes, I like to see the boat!”, straalt Paulo.   
Aan boord duiken Kees en Marc snel hun kooien in. Ik blijf met 
Paulo in de kuip zitten, nadat hij de boot is rondgelopen.   
“The boat is so beautiful”, zegt Paulo. Hij is zichtbaar onder de 
indruk. Hij vertelt dat hij hier een duikcursus volgt en instructies 
krijgt van Luciano.   
Luciano, of Luca, was gisteravond ook van de partij. We hadden 
hem verteld dat we op weg zijn naar Cape Town, voor de Cape 
to Rio Race. Luca zei dat hij al veel gezeild had.   
“I would love to come”, zei hij toen. Waarna wij gekscherend 
zeiden dat hij dan maar moet zorgen dat hij voor 6 januari in Cape 
Town aan boord is.  
“Yes I’ll be there. Don’t worry, I come”.  
 Luca leek doodserieus. We zullen wel zien, dacht ik nog.  

  
Ik vertel Paulo dat we morgen weer doorzeilen naar Recife. Hij 
blijft nog even op Fernando de Noronha om zijn duikcursus af te 
maken en daarna weer verder te trekken richting São Paulo. 
“Maybe we see each other again” zeg ik later, als ik hem op het 
strand weer afzet.  
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 Onder uitgeleide van onze dolfijnen  
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Recife      
  
“We moeten nu toch binnen zijn!”, roept Kees vanachter het roer.  
  
  
We lichten het anker en zeilen langs de hoge karakteristieke 
steile rots naar het westen, alweer onder uitgeleide van onze 
dolfijnen. Kees gooit de hengel uit, meeuwen duiken naar het 
kunstaas dat achter ons door het water schiet. We hebben een 
prima halve wind. De volgende middag al naderen we Recife.  
Van ver is de skyline van Recife al zichtbaar. Maar als we 
dichterbij komen, pakken zich donkere wolken samen boven de 
stad. Onze waypoint staat op de ingang van de haven, waar ook 
de zeeschepen doorheen komen. Wij weten dat we, zodra we 
binnen zijn, bakboord uit een rivier op moeten. Dit is de 
Pernambuco, die langs de stad loopt en daar zou een jachtclub 
moeten zijn.   
De haveningang is vanaf een paar mijl op zee nog moeilijk te 
zien, vooral ook omdat het begint te regenen. Niet lang daarna 
staan we in de striemende regen en zien haast helemaal niets 
meer. Het begint ook hard te waaien! Snel rollen we de genua in, 
vieren het grootzeil om de druk er wat uit te halen en zo vaart te 
minderen. Op het radarscherm zie ik alleen een donkere vlek, 
ondanks dat ik probeer de bui weg te kalibreren. Alleen de 
gpspositie op het scherm geeft aan waar we zitten. Met nog 
steeds 8 knopen snelheid zeilen we vlak langs de havenpier!   
“We moeten nu toch binnen zijn!”, roept Kees vanachter het roer. 
Maar we zien nog steeds bar weinig. Gelukkig stopt het met 
regenen weer even snel als het begonnen is en dan zien we pas 
dat we inderdaad binnen zijn. We zien ook ineens auto’s rijden 
langs de rivier, waar wij bakboord opdraaien. Opgelucht laten we 
het grootzeil zakken.   
Na een mijl of zo komt een mooie houten jachtclub in zicht met 
witte boeien in de rivier, waaraan enkele jachten hangen. “Hier 
moet het zijn mannen!”, roep ik. We kiezen een boei en hangen 
onze Lady in Red daaraan vast.  
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Als we in de kuip van ons verdiende aankomstbiertje genieten, 
komt er een witte roeiboot met een enorme neger op ons af, die 
ons in gebroken Engels vraagt of we niet naar de wal willen? “Yes 
we want!”, zeggen we en stappen over om vervolgens keurig bij 
de open grijshouten club te worden afgezet. Ik heb mijn 
scheepspapieren meegenomen. Een knappe donkerharige 
vrouw heet ons welkom en ze biedt ons een welkomstdrankje 
aan van de club. Als ik vraag waar het immigratiekantoor is, 
vertelt ze dat we ons moeten inklaren in een gebouw aan de 
overkant van de rivier. Ze zegt dat onze roeier ons daar morgen 
wel heen zal brengen, maar dat het nu te laat is omdat het al  
gesloten is. Ze vraagt, “Don’t you want something to eat?”.  We 
zijn haar gasten, die uit zo’n ver land zijn komen aanzeilen. Ze 
laat lekkere hapjes komen en zegt ook dat we de hele week gratis 
aan de boei mogen blijven liggen. Ook de roeiboot is gratis, die 
hoort bij de service van de club. ‘Goh, aan deze gastvrijheid 
kunnen ze bij ons nog een puntje zuigen’, denk ik. We genieten 
met volle teugen van de aankomst. Nu in het echte  
Brazilië, hier op het terras van de jachtclub aan de oever van de 
Pernambuco met zicht op het centrum van Recife aan de 
overkant.  
  
De volgende dag laten we ons overroeien en lopen naar het 
adres, dat we van onze gastvrouw op een papiertje hadden 
meegekregen. Het inklaren duurt wel even met al het papierwerk 
en formulieren die moeten worden ingevuld, om daarna met veel 
vertoon door allerlei stempels en handtekeningen te worden 
overladen. Na een uur zijn we officieel in Brazilië toegelaten. We 
hebben een visum voor boot en bemanning voor drie maanden.  
  
De rest van de dag slenteren we wat rond. Een kilometer 
verderop is een strand, waar heel gezellige strandbars zijn, met 
lekkere hapjes, swingende muziek en natuurlijk het nationale 
drankje de Caipirinha.   
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Die avond gaan we op stap. We laten ons weer door onze roeier 
afzetten aan de overkant, want vandaar loop je zo het 
stadscentrum in.   
‘Goh Brazilië’, denk ik als we door de straten van de stad kuieren. 
“Ze zeggen dat je hier moet uitkijken”, zegt Kees. Maar het is heel 
relaxed op straat. We blijven wel steeds in goed verlichte straten. 
Na een tijdje vinden we een leuk restaurantje. Daar eten we 
allerlei verschillende stukjes vlees en kip met rijst, zwarte bonen 
en sla. Het is er echt gezellig. Er hangen allerlei vreemde 
kunstvoorwerpen aan de muur.  
Voor een laatste biertje lopen we een straat in met een breed 
trottoir, waar veel barretjes zijn met tafels en stoelen voor de 
deur. Hier strijken we neer, het is intussen donker geworden. 
Even later komen naast ons een man en twee donkerharige 
vrouwen zitten, ik schat hen zo rond de dertig. Plotseling begint 
de man in het Engels tegen ons te praten.  
“I hear you come from Europe”, zegt hij. Bijna niemand spreekt 
hier Engels, dus vinden we het wel leuk om even een babbel te 
doen. Hij komt uit Columbia en zijn twee vriendinnen ook. Ok, 
geen Brazilianen dus. Ze werken hier, vertelt de man. Dan vraagt 
hij hoe wij naar Recife zijn gekomen, dus we vertellen dat we met 
een zeilboot zijn aangekomen. Dat vinden ze interessant en we 
babbelen er nog even op los met hen. Na een tijdje, vermoeid 
van de overtocht, alle indrukken, het eten en drinken, stappen we 
op.   
“Can we see the boat tomorrow?”, vraagt de man.  
 “Ok, if you come to the yachtclub we will show you the boat” zeg 
ik, zonder er verder veel bij na te denken.  
  
De volgende dag wil ik gaan fietsen, de mannen zullen gaan 
lopen naar het strand. We spreken af bij de strandbar waar we 
gisteren ook zo gezellig gezeten hebben. Zij zijn al weg, als ik me 
omkleed in mijn strakke fietsbroek en shirt. Ik roep de roeiboot op 
en klim daar met fiets en al in. Als ik bij de club ben aangekomen, 
staat daar het stel van gisterenavond ineens op de steiger!  



   63  

“Hello!” roept de man, als hij met zijn vrouwen bij ons aan tafel 
komt. “I am sorry, but now I want to go with my bike”, brom ik. “Is 
there somebody on board?”, vraagt de Columbiaan met zijn 
zwarte snor.   
“Yes, there is always somebody on board”, zeg ik enigszins 
achterdochtig. Op de één of andere manier ben ik geïrriteerd 
door zijn aandringen en spring snel op mijn fiets.   
Eenmaal op straat, geniet ik van het fietsen. Heerlijk, dat is weer 
eens een andere beweging dan wanneer je lang aan boord van 
een zeilschip bent. Plotseling merk ik dat ik word gevolgd door 
een autootje met daarin: jawel de drie Colombianen! Dit vind ik 
toch wel bizar. Ik trap flink door, maar als ik bij de strandbar aan 
kom waar de mannen al zitten, zie ik dat het autootje daar ook 
parkeert. “Hello!” roept de man, als ze bij ons aan tafel komen en 
gaan zonder verder enige vraag bij ons zitten.   
“We’re having some lunch”, zeg ik nog. “Yeah good, we will have 
some lunch too”, antwoordt de man brutaal.  
Mijn voorgevoel zegt me meer en meer dat dit niet in de haak is. 
Maar mijn vrienden vinden het allemaal wel leuk. Iedereen bestelt 
wat en zo gaat er een uurtje van lunchen en lachen voorbij. Ik 
zeg niet veel en zie dat de man voor Kees een oud boek over de 
Amazone heeft meegebracht.   
“For you” zegt hij tegen Kees, met een klap op zijn schouder.   
“Oh, that’s nice. Thank you”, zegt Kees en bladert blij in zijn boek. 
Als we afrekenen betalen de jongens ook voor de Columbianen. 
Ze hadden intussen afgesproken dat zij met hen zouden 
meerijden om boodschappen te gaan doen. Lekker makkelijk 
natuurlijk met dat autootje. Ik zeg goodbye en kan eindelijk een 
paar uurtjes gaan fietsen over een enorm lange brede boulevard, 
met grote bomen langs een mooi, levendig strand.  
  
Rond een uur of zes ben ik terug aan boord en heb me net 
gedoucht, als ik van ver mijn bemanning luidruchtig hoor 
aankomen. Het gegiechel van de dames klinkt er bovenuit. Ze 
springen aan boord met tassen vol eten en drinken. De flessen 
drank worden op tafel in de kuip gezet.   
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“Let’s party! Let’s party!”. Ze hebben overduidelijk al wat op. De 
muziek gaat aan en ik kijk Kees vragend aan, maar die reageert 
zo van ‘leuk toch?’. Ook Nico en Marc schijnen zich prima te 
vermaken met de dames.   
  
Ik hou ook wel van een feestje, maar hierbij voel ik meer en meer 
dat er iets niet klopt. Ik gun de mannen wel een lolletje, maar dit 
feestje zo maar ineens voelt voor mij niet goed. Niet lang daarna 
ga ik, geërgerd, binnen in de zithoek zitten, zogezegd om wat 
video’s te bekijken. Ik wil het nog even aanzien.  Buiten in de kuip 
wordt er gedanst en ik zie de dames vanuit de kombuis met eten 
langslopen. Na een kwartiertje komt ineens Nico naar binnen. Hij 
valt naast me op de bank neer en is meteen vertrokken! ‘Vreemd, 
die kan toch wel wat drank hebben’, denk ik. Maar even later zie 
ik Marc ook naar binnen stommelen en doorlopen naar de 
voorpiek, waar zijn kooi is. Niet lang daarna komt Kees langs en 
duikt met een dame achter hem aan zijn cabine in, maar zij komt 
weer snel terug.  
‘Huh, dit wordt steeds gekker’ denk ik.   
Ben ik dan nu nog de enige normale aan boord? De dames 
smoezen wat en vragen: “You want some cake?”. Eén van de 
vrouwen staat al met een bordje cake voor mijn neus.   
“Yeah give me some”, zeg ik. Eigenlijk wist ik het al: ik steek een 
stuk cake in mijn mond, voel met mijn tong en ja hoor! Een 
pilletje.   
“What is this?”, roep ik en haal de pil uit mijn mond. Ze schrikken. 
Ik ben vreselijk kwaad en vraag onmiddellijk naar de tassen van 
de vrouwen, waar ik snel in begin te graaien. Ik zie de 
Columbiaan met zijn mobiel bellen en met dat ik de vrouwen 
haast naar buiten de kuip in schop, zie ik uit het donker vlakbij 
een roeiboot met een paar grote, donkere mannen erin aan- 
komen roeien! In de damestassen had ik geen gestolen spullen 
gevonden en ik roep: “Get off my boat!”.   
De Columbiaan, die een buideltas rond zijn middel draagt, springt 
als eerste de roeiboot in. De vrouwen volgen snel.   
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Ik ben woedend, maar heb de tegenwoordigheid van geest om 
van buitenaf het schuifluik op slot te doen en klim dan via het 
voorluik naar binnen om daar alle overige luiken af te sluiten.  
Niemand kan nu nog binnenkomen.   
Eenmaal in mijn kooi realiseer ik me met een zucht van 
opluchting, dat die kerels mij heel gemakkelijk hadden kunnen 
overmeesteren!  

  
De bemanning had van dit alles niets gemerkt. Als de heren de 
volgende ochtend met een duffe kop boven water komen, zit ik in 
de kuip al een broodje te eten. Ik laat hen het beruchte pilletje 
zien. Vol ongeloof kijken ze ernaar. Dan vertel ik wat er is 
gebeurd. In de kombuis staat nog een stuk taart. Hierin 
ontdekken we nog verschillende pillen. Veel wordt er niet meer 
gezegd. “Ga eens kijken of jullie niets kwijt zijn”, vraag ik en dat 
doen ze dan ook gauw. Niemand lijkt iets kwijt te zijn, behalve 
Nico. Zijn portemonnee is weg en ook zijn camera. Hij had deze 
open en bloot in het dekhuis weggelegd en dan herinner ik me 
weer dat de man een buideltas om had. Hij was ook als eerste 
van boord gesprongen met zijn buit. Helaas voor hen zit er in Nico 
zijn portemonnee haast geen geld en ook zijn creditcard is niet 
meer zoveel waard, volgens hem. Wel vindt hij het jammer dat hij 
nu al zijn foto’s kwijt is, maar de camera zelf is ook niet veel waard 
zegt hij.  
  
Nog maar twee dagen in Brazilië aan wal en dan al overvallen 
zijn! ‘Goed bezig’, denk ik. Maar het is gelukkig wel goed 
afgelopen.   
De les die we hieruit leren, is dat we aan de wal steeds moeten 
uitkijken met wie we omgaan. Zeker niet iemand die we niet 
kennen aan boord uitnodigen en verder niet opzichtig met dure 
horloges of camera’s of een gsm open en bloot op straat lopen.   
We zijn voortaan gewoon een paar zeilers in korte broeken, die 
de boot overbrengen voor een eigenaar en ik ben de schipper. 
We hebben hierna in Brazilië wat dat betreft geen enkel 
probleem meer gehad.  
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   Pelourinho  
  
  

Bahia de Salvador  
  
Om ons heen zit het vol met bijzonder sexy uitziende dames.  
  
  
De volgende dag zijn we doorgezeild. Bahia de Salvador ligt op 
een afstand van ongeveer 300 mijl langs de kust naar het zuiden. 
De wind was zoals steeds met ons mee en zo konden we dit hele 
stuk weer comfortabel onder spinnaker afleggen.   
  
Na twee nachten doorzeilen, zijn we in de middag al bij Salvador. 
Op zee worden we welkom geheten door een paar zwaaiende 
vissers in kleine houten bootjes met dat typische ruwhouten 
spriettuig, waar door de zon verschoten zeilen aan hangen. We 
zeilen de enorme baai in. Op de stuurboordwal komen de eerste 
grote huizen en appartementsblokken van Salvador al voorbij.  
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Na nog een uurtje doorzeilen, komen we aan bij de jachthaven 
van de stad. Deze ligt vlak onder de steile berg waar bovenop 
het oude Salvador ligt en dat met reusachtige liften te bereiken 
is. Hier kunnen zeker vijftig mensen tegelijk in en wordt een 
hoogteverschil van minstens honderd meter overbrugd.  
We waren gewaarschuwd om niet naar de commerciële marina 
te gaan, die zijn we dan ook voorbij gevaren. ’s Nachts kan de 
onverlichte weg van deze marina naar de stad erg gevaarlijk zijn 
en is er grote kans om overvallen te worden!   
Deze jachthaven van de stad is weliswaar niet zo luxe, maar ziet 
er wel veel gezelliger uit, met zijn houten palen en steigers. We 
leggen vast tussen twee palen voor en met gekruiste lijnen achter 
aan de steiger, zodat we niet teveel heen en weer zwaaien als er 
een swell van zee binnenkomt.  
De jachthaven is dan wel afgesloten voor publiek, maar als 
iemand wil, kan die vanaf de kant zo naar de boot zwemmen om 
eens te kijken of er nog wat moois te pikken valt. Wanneer we 
van boord gaan, sluiten we de boot dan ook hermetisch af. We 
halen alle losse onderdelen, zoals de buitenboordmotor, de 
EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon), alle 
keerblokken etc. van dek. De dinghy wordt opgerold en gaat in 
het achterschip.  
  
We gaan na aankomst de stad in en komen uit op een plein, waar 
een grote gerenoveerde markthal staat, de vroegere 
slavenmarkt! Hier werden, ook met Nederlandse W.I.C. schepen, 
slaven aangevoerd en daardoor is Salvador nu nog altijd het 
donker hart van Brazilië!  
Op het plein voor de hoofdingang voeren jonge mannen 
acrobatische schijngevechten op, de “Capoeira”. Ze doen dit 
onder tromgeroffel en het geluid van een lang houten instrument 
met daarop één snaar. Binnenin de slavenmarkt is nu een 
shopping mall voor toeristen, met allemaal kleine winkeltjes vol 
Braziliaanse snuisterijen.  
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Als het ’s avonds donker is, besluiten we om met z’n allen de lift 
eens te proberen. Voor een paar cent sta je snel boven waar 
Pelourinho is, het historisch centrum.   
Eenmaal boven, lopen we door in de richting van opzwepende 
muziek. Zo komen we op een groot plein vol met overwegend 
donkerkleurige mensen. Er is een groot podium waar diverse 
bands optreden. We gaan snel een flesje bier kopen en mengen 
ons onder het publiek. Wat een feest!  
Iedereen staat te dansen in een samba ritme, waarbij vooral 
benen en billen heel snel op de maat van de muziek worden 
bewogen. We kijken onze ogen uit naar de mooie, donkere,  sexy 
geklede vrouwen met blote buiken en strakke billen in laag 
uitgesneden spijkerbroeken. De tailleband zit op de heupen en 
niet rond het middel, zoals wij thuis gewend zijn.   
Op het podium speelt een band en er staan een man en twee 
vrouwen bij te dansen. De vrouwen hebben grote ronde billen, 
ook in strakke, lage broeken en dansen een beetje voorover met 
hun rug naar het publiek gericht. Populaire Braziliaanse samba 
muziek schalt over het plein. We zien de man en zijn twee 
vrouwen in een snel wild ritme heftig tekeer gaan. Benen en billen 
staan te trillen op ons netvlies. Om ons heen staat iedereen 
enthousiast mee te doen. Wow, welkom in warm donker 
Salvador!   
We lopen er wat verder rond. Op een hoek is een groot wit huis 
met de naam ‘Cantina da Luna’ op de gevel en met een groot 
overdekt terras voor de deur. Het ziet er erg gezellig uit. We 
hebben dorst, dus strijken we hier even neer.  
Rond het plein zien we drie grote kerken en verder allemaal hoge 
gevels van bombastische huizen van de rijken van weleer. De 
sfeer in dit oude stadscentrum lijkt als in vroeger tijden, met de 
smalle oude straatjes die op het marktplein uitkomen. Hierin 
woonden vroeger de minder bedeelden en net als toen bruist het 
daar nu van het leven.  
Om ons heen zit het vol met bijzonder sexy uitziende dames. 
Maar we hadden er al van gehoord en nu we erop letten, hebben 
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sommige dames toch wel een wat zware stem.. Juist! We 
bevinden ons te midden van travestieten.   
  
We lopen nog wat andere straatjes in. Overal klinkt muziek uit de 
open deuren van de vele bars. Groepjes mensen zitten op straat 
te drinken en vrolijk te zijn. Dan horen we tromgeroffel.  Een 
groep jonge mannen met trommels komt langs. Ze trommelen 
hun hart uit hun lijf! Voorop loopt iemand met een fluitje, die het 
ritme aangeeft of het begin van een volgend nummer of zo. We 
zien het zweet van hun glimmende koppen aflopen, maar ze 
lopen en roffelen in vervoering verder. Heerlijk om dit 
Braziliaanse straatleven hier in de warme zwoele nacht mee te 
maken.   
Als we uiteindelijk op een klein pleintje zitten, waarop diverse 
straatjes uitkomen, is het ook daar een feest. Verschillende 
mannen en vrouwen staan sensueel te dansen. We geven een 
rondje, waarbij grote literflessen Brahma bier op tafel in een 
cooler worden gezet met wat glazen erbij. Zo kan iedereen 
zichzelf inschenken. Een vrouw trekt me van mijn stoel af om met 
haar te komen dansen. Waarschijnlijk door de intussen vele 
glazen bier, voel ik mijn lijf soepel meebewegen op het ritme van 
de samba muziek en haar zwoel latino lijf.  
Ook blonde Marc met zijn witte lijf is erg in trek. Ik zie hem met 
een zwarte beauty dansen op zijn Londonse disco stijl. 
Schitterend om te zien. Grote Nico kan haast niet meer op zijn 
benen staan en moet overal vreselijk om lachen. Kees probeert 
brabbelend aan een vrolijke, donkere dame uit te leggen hoe 
mooi hij haar vindt.  
Uiteindelijk begint het licht te worden als we in de ‘Cantina da 
Luna’ nog een laatste biertje drinken. Het wordt nu toch wel heel 
stil in de stad, iedereen gaat slapen. Ook wij dalen met de grote 
lift af en laveren terug naar onze boot.  
  
We vinden het heerlijk in bruisend Salvador! Waar de zon 
meestal schijnt en de mensen veel lachen. Waar kinderen nog 
op straat mogen spelen. Waar mannen en vrouwen zich mooi 
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kleden en waar je ’s morgens vlakbij de haven in een snackbar 
versgeperste ‘sumo de naranja’ krijgt en broodjes met ei en 
tomaat of met kaas. Waar de espresso lekker smaakt. Waar je 
blij wordt van de muziek. Waar de kinderen lawaaierig de haven 
in duiken. Waar de stranden dag en nacht vol zijn met mensen 
die met elkaar plezier hebben, liggen te zonnen of genieten van 
een caipirinha en waar jongens nog voetballen met 
aangespoelde kokosnoten. Nergens in de wereld is er zo’n 
bruisend strandleven als in Brazilië. En Brazilië heeft 7000 km 
strand!  
  
In de jachthaven staat soms een behoorlijke swell, waardoor de 
jachten enorm aan hun lijnen liggen te rukken. We zijn aan boord 
en net bezig om de boot een beetje beter vast te leggen, als daar 
ineens Paulo met een rugzak over de steiger aankomt lopen. “Hi 
guys!”.  
 “Hé Paulo!”, roepen we verheugd. “Where you come from, come 
on board!”. En zo is daar Paulo ineens weer.   
Hij was langs de jachthaven gelopen op weg naar de ferry, die 
hem zou overzetten naar een groot eiland, Ilha de Itaparica. Toen 
hij de Red Max zag liggen, was hij onmiddellijk de steigers 
opgelopen. We zijn blij hem te zien en vragen of hij al een 
slaapplaats heeft. Dat heeft hij nog niet en ik zeg hem dat hij best 
bij ons aan boord mag slapen. Paulo is daarna niet meer van 
boord te slaan en voor ons is het best makkelijk om een vriend te 
hebben die de Braziliaanse taal spreekt.  
  
Paulo vertelt ons over een speciaal dorpje, Guarajuba, waar een 
gezellig strand is ongeveer twaalf kilometer ten noorden van 
Salvador. Daar gaan we op een dag heen, met de bus. Als we in 
het dorpje uitstappen, zijn we alweer in een nieuwe wereld 
beland. We lopen over een zanderige hoofdstraat, met allemaal 
barretjes en winkeltjes vol handgemaakte spulletjes van allerlei 
allooi. We zien hippie-achtige mensen, honden, kippen en kleine 
kinderen op straat. Van alle kanten horen we muziek.  Deze 
plaats is inderdaad een overblijfsel uit de tijd, dat hier hippies 
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neerstreken. Het is er niet zo groot; aan het einde van de straat 
horen we de branding van de oceaan. We ontdekken een gezellig 
en een beetje rommelig strand vol Brazilianen.  Ze liggen er te 
zonnen of spelen in de zee, waar je ook naar een rots kunt 
zwemmen. Er liggen een paar houten vissersboten voor anker, 
jongens duiken er vanaf. Hier blijven we de hele dag en laten 
hennep tattoos op onze armen zetten door een paar leuke 
vrouwen.   
Ook Marc stroopt zijn lange geruite mouwen op en zegt “for in the 
dark”. Ja, op zo’n witte, lichtgevende huid is dat in het donker wel 
heel opvallend natuurlijk. Er is ook een beschermd stuk strand 
waar we niet op mogen. Verderop staat een gebouwtje met 
daarbinnen een paar bassins zeewater, waar grote schildpadden 
in rondzwemmen. Ook hier proberen ze de schildpadden tegen 
uitsterven te behoeden.. Als de eieren eenmaal zijn gelegd, wordt 
er dag en nacht op het strand gepatrouilleerd. Wanneer de baby 
schildpadjes uit het zand  krabbelen, zien de strandwachters erop 
toe dat ze veilig de grote oceaan in zwemmen waar dan weer 
ontelbare nieuwe gevaren hen opwachten.  
  
Nico is intussen naar Kaapstad teruggekeerd. Zijn geld was op 
en zijn ouders wilden niet dat hij nog langer in Brazilië zou blijven. 
Hij vertrok met spijt op zijn gezicht en zei dat we op tijd de Royal 
Capetown Yachtclub moesten oproepen, als we Kaapstad 
zouden aanlopen. Dan zou hij er staan, zoals ook Chrissy dat al 
had gezegd.  
Ik vlieg voor een paar weken naar huis. Naar mijn Belgische 
vriendin, ja, die ’s morgens ineens in mijn kooi lag na het 
doopfeest van de boot. Gerdje heeft twee meisjes van zes en 
acht jaar en kan daarom niet steeds mee. Het is ook altijd fijn om 
even terug bij m’n familie te zijn. Ikzelf heb twee dochters en een 
zoon en intussen zes kleinkinderen. Zij zijn het wel gewoon dat 
pa heel veel op reis is. Maar als ik terug ben, is het feest bij één 
van de kinderen en zijn we weer even allemaal samen.  
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Wanneer ik daarna weer terug aan boord van de Red Max kom, 
is er nog een vriend bijgekomen. Vanwege het vertrek van Nico, 
had ik aan Kees gevraagd om extra bemanning te zoeken.  De 
jongens hadden vervolgens Florian ontmoet, een jonge Duitser. 
Florian, die zijn dating website voor behoorlijk wat geld had 
kunnen verkopen, was al een jaar in Brazilië blijven hangen. Hij 
had veel gezeild en wil nu heel graag de overtocht naar Kaapstad 
meemaken.   
We gaan een avond samen wat eten en hij lijkt me een prima 
aanwinst voor onze bemanning. Ik geloof dat zijn Braziliaanse 
vriendin er minder blij mee is.  
  
Op een avond zijn Kees en ik alleen aan boord. We hebben geen 
zin om de wal op te gaan, zoals de rest. We eten wat en relaxen in 
de kuip. Opeens zegt Kees: “Goh, ik heb nog wel trek in een 
chocolade ijsje”.   
Hmm ja, ik eigenlijk ook wel. Dus gaan we toch weer met de lift 
naar boven, waar het nachtleven, zoals gewoonlijk, in volle gang 
is en waar we dan ook een ijsje hopen te vinden.          
Helaas is in de straatjes nergens nog een open deur waarachter 
ijs wordt verkocht. We drinken dan maar een biertje samen, uit 
een grote fles Brahma.  
Voor ons op de stoep zitten twee jonge vrouwen en een Italiaan, 
zoals we uit hun gesprek kunnen opmaken. De ene vrouw is heel 
donker met een goddelijk lichaam. De andere, koffiekleurig van 
huid, zit met haar rug naar Kees wat voorover geleund. Net 
boven de band van haar strakke spijkerbroek is het witte kant van 
haar tanga te zien.   
Ik lach naar Kees en lees ‘Sexy girl!’ in zijn ogen. Kees tikt haar 
op de schouder en vraagt, “Do you know where we can find some 
ice cream?”. Ze draait zich om en zegt in haar Braziliaans Engels: 
“No I am sorry, I am afraid everything closed now”. Dan babbelen 
we nog wat verder door. Even later staat de Italiaan op en loopt 
met de zwarte schoonheid aan de hand weg, hun vriendin bij ons 
achterlatend.   
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“I know a good party”, zegt ze. “You want to come?”. “Yeah”, 
zeggen we schouderophalend, “why not?”. En even later lopen 
we door een wirwar van straatjes en komen bij een grote lelijke 
parkeergarage. Isabella, onze nieuwe vriendin, loopt tussen de 
auto’s door naar een deur in een betonnen muur. Ze doet de deur 
open en plotseling staan we in een helverlichte ruimte vol 
mensen en muziek! Isabella wordt omhelsd en voor we het weten 
staan we tussen opa, oma, jongens, meisjes en de rest van de 
familie in een rij de samba mee te springen.   
’s Morgens bij het eerste licht, lopen Kees en Isabella hand in 
hand weer naar de boot. Ik volg en kruip aan boord direct mijn 
kooi in. Later op de dag, als ik in de kuip zit bij te komen, komt 
ook Kees een koffie drinken. Ik moet grinniken om zijn kleine 
oogjes en kan het niet laten: “Goh Kees, dan heb je toch nog van 
een chocolade ijsje gesmuld!”.  
  
Op één van de laatste avonden in Salvador zitten we met elkaar 
in de kuip over de aanstaande overtocht naar Kaapstad te praten. 
Gekscherend zeg ik zomaar tegen Paulo (die maar niet van de 
boot was af te slaan): “Why don’t you come with us, Paulo?”. Ik 
zei het als een grapje, wetende dat Paulo nog geen meter in zijn 
leven had gezeild, laat staan een trans-Atlantische overtocht van 
duizenden zeemijlen. “Yeah, is that ok for you?”.  
‘Huh, wat zegt die nou?’.  
Verbaasd antwoord ik: “Yeah, why not?”.  
“I’ll call my mother to ask, ok?”, grinnikt hij terug.   
We zijn totaal verbouwereerd als hij direct zijn moeder gaat bellen 
om te weten of het voor haar en zijn vader ok zou zijn. En ja hoor, 
even later komt hij stralend terug.   
“Yeah, it is good for them. But are you sure Bas, I can do it?”. Ik 
vertel hem dat het op zich geen probleem is, omdat we al met 
vier zijn en hij alleen maar een handje moet bijsteken als het 
nodig is. Wel waarschuw ik hem, dat als hij zeeziek zou worden, 
wij niet zomaar naar de kant kunnen gaan en dat de tocht zo’n 
drie weken zal duren! Maar Paulo is al niet meer op andere 
gedachten te brengen. Hij blijft blij aan boord.  
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Roaring Forties  
  
Alle hens aan dek! “Sails down!”.  
  
  
Het wordt tijd om ons voor te bereiden op de overtocht naar Zuid-
Afrika. Het is inmiddels oktober en 6 januari is de start van de 
millennium editie van de beroemde “Cape to Rio Ocean Race”. 
We maken een lijst op voor al onze inkopen, met vooral veel 
flessen drinkwater en soft drinks. Want al hebben we een 
watermaker, daar wil ik toch niet teveel van afhankelijk zijn tijdens 
de 3700 mijl naar Kaapstad. We kopen een berg rijst en pasta en 
ook een zak aardappelen voor de afwisseling. Veel brood voor 
de eerste week, fruit (vooral bananen) en groenten: witte kool, 
uien, wortels, knoflook, tomaten etc. Zoveel mogelijk groenten 
die redelijk lang goed blijven. Vlees, vis, kip, ofwel vacuüm 
verpakt, ofwel in blik. Voor de eerste dagen op zee braden we nu 
zelf al wat vlees en kip. De laatste week van de overtocht zal het 
geen vetpot zijn, maar we zullen ook niet omkomen van de 
honger en nogmaals drinken is er genoeg.   
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De snacks voor bij de happy hours mogen ook niet ontbreken. 
Voor tijdens de nachtwachten kopen we altijd chocolade met 
nootjes of snickers. Dat zijn zo van die belangrijke geniet-
momentjes of opkikkers wanneer de oogjes bijna dicht vallen. Het 
is belangrijk dat het moraal van de bemanning hoog blijft en dat 
de mannen fit zijn op de momenten dat ze in actie moeten komen. 
We lopen de checklist van de boot door en leggen zeilen en 
schoten klaar. De weersvoorspelling voor de komende dagen op 
ons traject ziet er goed uit.  
  
Dag van vertrek.   
Ik roep “trossen los” naar Kees en Florian, die nog uitgebreid 
afscheid staan te zoenen op de steiger. Ze springen achterop en 
we varen de haven uit, de dames met tranen in de ogen 
achterlatend. Als we de baai uitzeilen, kunnen we al snel de 
spinnaker bijzetten en zo zeilen we met een mooie snelheid de 
nacht in.   
Op onze route naar het zuiden, ongeveer 100 mijl uit de kust van 
Brazilië ligt een eilandengroepje, de Abrolhos genaamd. Dit is 
een beschermd natuurgebied, waar elk jaar honderden walvissen 
samenkomen om te paren en te baren. Het plan is om er een dag 
te stoppen, maar als we de volgende nacht in de buurt komen, 
staat er behoorlijk wat wind en mijn elektronische kaarten 
vertrouw ik niet voldoende om daar in het donker met veel wind 
aan te lopen. We zeilen er omheen en hebben de Abrolhos 
eilanden in het donker helaas niet kunnen zien.   
De eerste week verloopt weer in het vertrouwde ritme van 
comfortabel zeilen in een warm klimaat met ruime winden. Na de 
eerste drie dagen en nachten is iedereen ingeslingerd, ook 
Paulo. Hij heeft het prima naar zijn zin en wil zelfs een keer de 
mast ingetrokken worden. “Om te kijken of hij Brazilië nog kan 
zien”, grapt hij.  
  
Midden op een mooie dag roept Marc ineens “Look!” en wijst 
achter ons. Ik zie een enorme zwarte wolkenmassa op ons 
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afkomen! Alle hens aan dek! “Sails down!”, roep ik. De spinnaker 
wordt snel naar binnen getrokken.   
Nu het grootzeil nog. Maar dan begint het ineens keihard te 
waaien en wordt het pikdonker. We krijgen het grootzeil, dat 
intussen hard tegen de zalingen wordt gedrukt, niet meer naar 
beneden. De boot spuit ervandoor, de wind giert door het want. 
Ik kan niet anders dan pal voor de wind blijven sturen en zie 
tegelijkertijd tot mijn verbazing dat het kompas langzaam 360 
graden blijft doordraaien. De bootsnelheid is 14-15 knopen, we 
zien niet veel! Er wordt een half uur lang nauwelijks een woord 
gewisseld, maar iedereen zit klaar om direct te reageren moesten 
we platgaan.   
Al na een half uur wordt het wat rustiger en breekt de zon zelfs 
door. De donkere massa verdwijnt voor ons uit en we liggen ook 
weer terug op koers. We beseffen, dat we in een tornado hebben 
gezeten en er zonder kleerscheuren zijn doorgekomen! Wat een 
geluk. Met dezelfde mooie wind die we al hadden, trekken we de 
spinnaker weer op en toasten tijdens happy hour met een lekker 
fris biertje op dit avontuur en verder een behouden vaart.  
  
Kees, onze visser, haalt verschillende mooie vissen binnen, 
dorades, een geelvin tonijn en een ‘wahu wahu’. Als de molen 
weer eens begint te ratelen, grijpt Kees snel de hengel beet. De 
top van de hengel buigt vervaarlijk, hij kan hem haast niet 
houden. Tot de lijn breekt. Ik zie achter de boot nog even een 
hele grote zwarte vin boven water komen. Die gaat er met 
kunstaas en al vandoor en breekt de lijn met 20 kg trekkracht 
alsof het een garendraadje is. “Zo dat was een grote!”, roepen 
we. “Zal wel een ‘black marlin’ geweest zijn”.   
  
Een dag later, in de middag, willen de mannen wat uitproberen. 
De giek wordt naar binnengehaald en zo kan er nog net een 
snatchblock aan het uiteinde worden vastgehaakt. Er wordt een 
lange lijn doorheen gehaald, die bij de mast door een keerblok 
wordt teruggehaald en vervolgens op een lier in de kuip belegd. 
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Het losse uiteinde wordt vastgemaakt aan een oog van de 
bootsmanstoel, dat Florian nu achterstevoren draagt.   
Voorzichtig laat hij zich voorover zakken tot hij op zijn buik hangt. 
We duwen de giek naar buiten en zo zweeft Florian met armen 
wijd als een albatros vlak boven de golven van de oceaan. Als 
we de lijn wat laten vieren, kan hij met zijn hoofd door de golven 
dippen en met nog een beetje meer lijn gaat hij uiteindelijk als 
een dolfijn door het water. Dit is dolle pret en iedereen wil een 
keer, ook ik. De mannen geven mij een videocamera mee, zo kan 
ik de boot onder zeil mooi filmen, zolang ze mij tenminste niet in 
de golven laten zakken. Ja, jongetjes moeten soms eens buiten 
spelen, anders worden ze balorig.   
  
Na de eerste week begint het gevoelig kouder te worden, want 
door onze zuidoostelijke koers zijn we in koud water terecht  
gekomen. Een dag of wat later zitten we echt in de “Roaring 
Forties”, ofwel 40 graden zuiderbreedte.  
We koersen nu recht op Tristan da Cunha af, een kleine archipel 
van een paar boven de oceaan uitstekende vulkanen, met één 
van de meest afgelegen leefgemeenten ter wereld.  
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 Tristan da Cunha  
  

“This is Tristan radio, Tristan radio, who is calling, over?”  
  
  
Op de 11e dag in de ochtend, het is grijs weer geworden met een 
zeewatertemperatuur van 13 graden Celsius, zijn we nog maar 
20 mijl van Tristan da Cunha verwijderd.   
Ik probeer eens op te roepen.   
“Tristan da Cunha, Tristan da Cunha this is Red Max, I repeat 
Red Max”. Tot onze grote verbazing wordt er bijna onmiddellijk 
geantwoord.  
 “Loud and clear” hoor ik “This is Tristan radio, Tristan radio, who 
is calling, over?” klinkt een vrouwenstem.   
“This is Red Max, a red sailboat some 20 miles into your west- 
south-west direction, over.”  
“What are your intentions Sir, over?”, horen we even later. “Uh, 
we are passing by and we would like to stop to visit your beautiful 
island, over.”  
“Please hold on sir.”  
Na ongeveer 5 minuten hoor ik een andere vrouwenstem.  
“Red Max, Red Max, this is Tristan da Cunha Immigration and  
Health Department. How many crew you have on board, over?”   
“Five crew, I repeat five crew, over.”  
“Do you have health certificates, over?”  
“No we do not have health certificates, over.”  
“Has anybody been sick, over?”  
“No nobody has been sick, over.”  
“Where do you come from, over?”  
“We come from Salvador Brazil, over.”  
“Ok you can come ashore, you can come ashore, Tristan radio 
over and out.”  
  
Mooi mannen, we mogen de wal op! Hopelijk staat de wind goed 
en staat er niet teveel swell in het enige havenkommetje dat het 
eiland rijk is.   
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Ik had gelezen, dat bij noordelijke winden de golven meestal te 
hoog zijn om daar zonder gevaar te landen. In dat geval is er 
geen enkele mogelijkheid om aan land te gaan.  
  
We zeilen tussen enkele onbewoonde vulkaaneilanden door: 
Inaccesible Island en de Nightingales, die bij de archipel van  
Tristan da Cunha horen. Hier, midden in een grijze Zuid- 
Atlantische Oceaan, onder begeleiding van enkele enorme 
geelgesnavelde Albatrossen, zeilen wij in ons notendopje langs 
dreigende donkere bergtoppen omringd door lage grijze wolken. 
De oceaan is gelukkig redelijk rustig als we een paar uur later het 
anker laten vallen in de buurt van de betonnen havenkom, waar 
het nog altijd vijftien meter diep is. We geven zoveel mogelijk 
ketting: 65 meter en knopen aan het eind nog een 30 m lange 
lijn. 
We liggen bij een steile, hoge vulkaan met een uitloop naar zee 
aan de noordwest kant, waarop met mos en gras begroeide 
daken van huisjes zichtbaar zijn, afkomstig van de enige 
nederzetting genaamd Edinburgh of the Seven Seas. We zien 
nog een paar barakken, een kade waarop een rupskraan staat 
en enkele mensen, die ons blijkbaar staan op te wachten. Daar, 
op 39 graden zuiderbreedte, midden in de zuidelijke Atlantische 
Oceaan tussen Argentinië en Zuid-Afrika, zeg maar ‘in the middle 
of nowhere’, stopt niet iedere dag een zeilboot.  
  
We pompen de dinghy op om aan wal te gaan. “Guys, somebody 
has to stay on board” zeg ik, met vier lucifers in mijn hand. Florian 
trekt de kortste helaas, maar hij kan morgen aan wal gaan. We 
landen in het havenkommetje, waar we de dinghy vastbinden aan 
een verroeste trap. Boven aangekomen, krijgen we de hand van 
de Engelse Administrator, Mr Baldwin.   
  
‘The Administrator’, door de Engelse instanties benoemd, is 
iemand, die het reilen en zeilen van het eiland nog in de gaten 
moet houden. Alhoewel Tristan da Cunha intussen een 
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zelfstandig statuut heeft, behoort het nog wel tot de Engelse 
Gemenebest.   
Naast hem staat de enige politieman van het eiland, een 
donkerharige aap met een pet op lijkt het wel. En daar is ook de 
dame die ik klaarblijkelijk aan de lijn had.  
“Welcome to Tristan da Cunha”, zegt de Administrator.   
“Did you have a good sail down here?”.   
“Yes, very good Sir”, antwoord ik. De man nodigt ons uit om bij 
hem te komen lunchen en wijst naar waar zijn huis staat. Het is 
het grootste huis en met enige Britse allures, zoals geruite ramen 
en platte pannetjes op het dak.   
“Yes we would love to, thank you Sir”, zeg ik en dan vraagt de 
dame van de ‘Health Department’ ons om haar te volgen. De 
politiecommissaris wijst ons de weg naar één van de barakken, 
iets hogerop. Daar binnen is een kantoortje met een kleine balie, 
waar we ieder een formulier krijgen om in te vullen. De dame 
schuift ons ook een stencil voor de neus waar het reglement op 
staat, waar we ons tijdens ons bezoek aan te houden hebben. 
Daar staat ook op, dat we per persoon vijf Engelse Ponden 
moeten betalen voor toelating op Tristan da Cunha.   
“I am so sorry, we don’t have Pounds, only Dollars” stamel ik. 
“That’s allright”, zegt ze. “I will convert”. Nadat ze heeft 
omgerekend, vraagt ze ons twintig dollar per persoon.   
“Isn’t that too much?”, zeg ik.   
“Oh I am sorry, that price per person was from last year” en ze 
schrapt de vijf Pond door en maakt er tien Pond van. We moeten 
er even hard om lachen, een bezoek aan Tristan da Cunha is ons 
veel meer waard!  
  
Als we weer buiten zijn, lopen we eerst wat rond. Er zijn alleen 
wandelpaden tussen de lage lavastenen huisjes. Ze hebben 
meestal daken van golfplaten, overgroeid met dezelfde grassen 
en mossen als we overal om ons heen zien. De ramen van de 
huisjes zijn klein, waarschijnlijk om de warmte binnen te houden. 
Hogerop zien we wat schapen lopen en tussen de huisjes kippen, 
varkens en een paar spelende kinderen.   
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Duizenden zeevogels zweven in de lucht. Het is nu voorjaar hier 
in het zuiden, maar toch nog altijd erg fris.  
We melden ons aan bij het huis van de Administrator. Een vrouw 
doet open en laat ons binnen in de gezellige woonkamer met die 
typische eikenhouten Britse meubelen. Mr Baldwin vraagt of we 
koffie willen.   
“Yes please”. Het is instant coffee, maar smaakt toch lekker. Hij 
vertelt dat zijn huishoudster, een vrouw van het eiland, de lunch 
aan het voorbereiden is. Zijn eigen vrouw bleef liever in Cape 
Town.   
Dan begint Mr Baldwin te vertellen. Tristan da Cunha is al begin 
1600 door de Portugees Tristão da Cunha ontdekt. Ook 
Nederlandse VOC schepen stopten hier geregeld als ze konden, 
vooral om water in te slaan en wat zeehonden en albatrossen te 
vangen. Vis is er in overvloed. Toch is het eiland altijd 
onbewoond gebleven. Totdat ongeveer een tweehonderd jaar 
geleden, Jonathan Lambert, een Amerikaans bemanningslid van 
een schip, dat daar was gestopt, niet meer verder wilde varen, 
maar liever op het onbewoonde eiland blijven.   
In de jaren daarna bleven hier nog meer zeemannen achter. Na 
een scheepsbreuk spoelde ook nog onder andere een jonge 
Katwijkse Hollander aan. Zijn naam: Pieter Groen. De mannen 
waren nu met zijn vijven. In die tijd stopte daar soms ook een 
schip, dat tussen Afrika en Zuid-Amerika voer en die ook de drie 
archipels Tristan da Cunha, samen met St. Helena en Ascension 
aandeed. De kapitein beloofde om bij zijn volgende visite vijf 
vrouwen voor de mannen mee te nemen. Dat is te mooi om waar 
te zijn, moeten de eenzame mannen gedacht hebben. Onderling 
werd geloot wie de eerste, tweede, derde, tot en met de laatste 
keuze kreeg.  
Toen, maanden later, de kapitein de beloofde vrouwen aan wal 
zette, werden deze op een rij gezet en door de mannen in de 
gewonnen volgorde uitgekozen. Iedereen tevreden; ook de 
vrouwen, want die waren van het eiland St. Helena geplukt, waar 
een groot vrouwenoverschot was.  
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In de loop der jaren zijn er dan nog twee jachten gestrand, ieder 
met een familie aan boord. Nu is het bevolkingsaantal gegroeid 
tot 244 mensen, met slechts 7 familienamen. Eén van deze 
familienamen is de naam Green, van onze Pieter dus.   
Ik heb buiten nog wel een paar Neanderthalers zien lopen, 
bedenk ik me. Bijzonder behaarde donkere lijven, met nogal 
vreemde koppen. Enige inteelt is hier niet vreemd!  
  
Als we aan tafel zitten en de vrouw het eten brengt, gaat Mr. 
Baldwin verder. Hij schenkt ons een glas Kaapse witte wijn in en 
vertelt dat deze gemeenschap heel nauw met elkaar ver- 
bonden is. Er is geen televisie of radio, laat staan internet. Geen 
krant, praktisch geen communicatie met de rest van de wereld. 
Het nieuws moet van het bevoorradingschip komen, dat iedere 
maand uit Kaapstad een lading etenswaren (vooral conserven en 
drinken) brengt en veel vaten diesel voor de generator, die het 
dorp van elektriciteit voorziet. Maar als de wind en de zee het niet 
toelaten om de spullen aan land te brengen, keert de boot 
onverrichterzake terug en komt een maand later wel weer.  
  
Begin jaren zestig kwam plotseling de 2000 m hoge vulkaan 
Queen Mary’s Peak tot leven. Er waren uitbarstingen en een 
dikke stroom lava liep richting dorp. Iedereen op het eiland werd 
geëvacueerd en naar Engeland overgebracht. Daar zijn ze twee 
jaar in een opvangdorp moeten blijven, tot het gevaar geweken 
was. Toen ze weer terug naar hun eiland konden, is niemand in 
Engeland achtergebleven. Jong en oud, iedereen verlangde 
blijkbaar terug naar hun geliefde wereld, waar er geen ellende 
iedere dag op de buis te zien is en waar ze hun vertrouwde 
geïsoleerde leven weer konden hervatten. We konden inderdaad 
nog de donkere gestolde lavastroom zien, die vanaf de berg tot 
aan de voet, bijna tot aan het dorp, was gestroomd.   
  
Dan vertelt Mr Baldwin weer verder.   
Een paar jaar geleden werd er een vrouw levensgevaarlijk ziek 
en zou sterven als ze niet in een ziekenhuis kon worden 
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behandeld, volgens de Zuid-Afrikaanse verpleegster, die op het 
eiland gestationeerd was. Via de korte golf radio werd hulp 
ingeroepen en was er een Engels fregat vanuit de Falklands naar 
Tristan da Cunha opgestoomd.   
Toen het bereik voldoende was, is een helikopter vanaf het fregat 
naar het eiland gevlogen, heeft de vrouw opgehaald en zo is zij 
met het fregat naar een haven in Brazilië gevaren. Vandaar is ze 
per vliegtuig naar Engeland gevlogen, waardoor haar leven werd 
gered en ze later weer naar haar familie kon terugkeren.  
  
De Tristans houden ook hun zomervakantie. Dat valt daar, op het 
zuidelijk halfrond, tijdens de Kerst- en Nieuwjaarperiode. Elke 
familie heeft aan de andere kant van de vulkaan een zomerhut. 
Daar loopt het hele dorp dan naar toe en barbecueën er hun 
kreeften of vissen, drinken en kletsen met elkaar en lopen, na de 
vakantie, weer terug naar hun huisje in het dorp. De mensen hier 
worden heel oud, 90 jaar is geen uitzondering!  
  
Na de lekkere lunch met vis en de ‘Tristan Potatoes’ (grote witte 
aardappelen en bijna de enige groente, die hier kan gedijen), 
nemen we afscheid van onze gastheer. We lopen wat rond over 
de wandelpaden, tussen de huisjes door. Als we een vrouw 
tegenkomen, loopt deze langs ons heen alsof we er niet zijn. Ze 
keek niet eens naar ons en bleef helemaal in zichzelf gekeerd. 
Dit is haar wereld en andere wezens horen daar voor haar 
blijkbaar niet in thuis. Het is er woest mooi, heel groen maar er 
staan geen bomen. De berg wordt duidelijk veel gegeseld door 
de vele stormen, die daar over de Zuid-Atlantische Oceaan 
razen.   
Een bergstroom loopt door het plateau naar beneden de oceaan 
in. Dit is de zoetwatervoorziening voor het dorp en ook de reden 
waarom in vroeger tijden de houten, vierkant getuigde schepen 
hun anker uitgooiden om vers water in te slaan. We komen langs 
een barak, waar we een paar vrouwen naar binnen zien gaan. 
We volgen hen, nieuwsgierig om te ontdekken wat daar te doen 
is. Het blijkt de supermarkt te zijn, vol met houten rekken. Aan de 
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ene kant veel blikken en potten met conserven, zakken zout en 
suiker en dergelijke. In de andere helft van de barak zien we de 
rekken vol staan met alleen maar videotapes.  Blijkbaar heeft 
iedereen intussen toch een televisie met een videorecorder en zo 
kan elk gezin ‘s avonds de films uit onze Westerse wereld 
bekijken.   
Wij hebben eigenlijk niets nodig maar als we weer bij de deur 
staan, krijgen we van de vrouw bij de kassa een zak ‘Tristan 
Potatoes’ mee.   
Daar zijn we blij mee en lopen terug richting het haventje met de 
rupskraan. Er staat een vrij grote loods en de deur staat open. 
Hier binnen zien we veel vrouwen, die daar kreeft koken. Ze 
halen na het koken de koppen eraf en leggen de rode staarten in 
ijs. Blijkbaar mogen we dit niet zien; er komt een man naar ons 
toe en zegt dat de toegang hier verboden is. Ook vraagt hij of we 
met onze dinghy weer naar onze boot willen gaan, want ze 
verwachten de kreeftenvissers met hun boten terug. Als die naar 
binnen varen, worden ze onmiddellijk met de rupskraan op de 
kade gehesen, om te voorkomen dat ze kapotslaan en onze 
dinghy ligt in de weg. Ok, we gaan weer naar onze Red Lady, 
met een zak grote witte aardappelen. We komen morgen wel 
weer terug, dan met Florian.  
  
Eenmaal aan boord, als we ons wat gewassen hebben met 
ijskoud water, en we in de kuip onze happy hour vieren, vertellen 
we Flo wat we allemaal gezien en gehoord hebben. Ik kijk op dat 
moment naar de kant en zie deze langzaam voorbij schuiven. 
“Mannen geef het anker eens wat meer lengte, want we 
krabben”, zeg ik. Flo en Marc gaan naar voren en laten nog 
twintig meter lijn gaan.  
Die hadden ze aan de ankerketting vastgeknoopt, maar toch blijft 
de boot verder drijven. Uiteindelijk halen we de lijn en de ketting 
binnen. Aan het eind van de ketting hangt alleen nog maar een 
ankerstok! De rest was er klaarblijkelijk door het op en neer 
bewegen en gieren van de boot afgebroken!   
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Ik wil niet graag nog een anker verspelen en we besluiten dan 
maar om door te zeilen richting Kaapstad. Helaas, want om hier 
dit eiland te kunnen bezoeken is een zeldzaam unieke kans en 
Florian is nog niet aan de wal geweest.   
We kijken stil naar de groene vulkaan die aan ons voorbij glijdt 
en als we de zeilen hebben bijgezet, verdwijnt Tristan da Cunha 
uiteindelijk in de donkere nacht.  
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Op naar Kaapstad  
  
  
Met de wind in de kont  
  
Kees kijkt me met grote ogen aan. “We moeten pompen”, zeg ik.  
  
  
We hebben de wind in de kont op onze koers naar het oosten. 
We besluiten te gaan vlinderen in plaats van de spinnaker bij te 
zetten in deze ‘Roaring Forties’, waar het nogal eens kan spoken. 
Bij het vlinderen wordt de rolgenua aan de mast uitgeboomd aan 
de tegenovergestelde zijde van de giek met het grootzeil. Het is 
overigens schitterend zeilen met een flinke wind tussen de 20 en 
30 knopen. We surfen continu van de lange hoge golven af, maar 
het is wel koud!  
  
De volgende nacht, net als ik op wacht naar buiten ga, maakt de 
boot ineens een rare zwieper, gevolgd door een klap, die van 
voren komt. Ik ga onmiddellijk kijken en zie dat de uitgeboomde 
genua is bak geslagen. De track van de uitgeboomde spiboom, 
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die voorop de mast zit, is eraf gebroken, waardoor de boom door 
het grootzeil geboord is! Het duurt even, voor we in het donker 
en in een ruige zee de boel geklaard hebben. Kees houdt de boot 
op een ruime bakstag koers, totdat Florian en ik de 
spinnakerboom van de genua schoot weten los te pikken. De 
spinnakerboom (met een stuk aluminium rail er nog aan) trekken 
we terug uit het grootzeil, waar nu een flinke scheur in zit. Daarna 
borgen we de boom op zijn beugels op het dek; het stuk 
aluminium rail bewaren we als bewijsmateriaal voor de 
verzekering.   
Het is tijd om te reven, gelukkig is de rest van het grootzeil boven 
het eerste rif nog intact. Nu het rif erin zit, kunnen we met een 
100 tot 110 graden bakstagwind doorzeilen. De koers valt mee, 
nu de wind iets meer naar het zuiden is geruimd. We lopen de 
volgende dag zelfs perfect in de juiste richting, dag en nacht 
genieten we van het surfen over de golven, met topsnelheden 
van vaak 16 tot 18 knopen.   
  
“Zo zullen we er nog komen” zeg ik, en zie op ieder gezicht een 
blijde blik, hier op een van God en alleman verlaten zuidelijke 
Atlantische Oceaan. “Yeah, this is the real stuff!”, roept Flo. We 
hebben nog een kleine 1000 zeemijlen te gaan.  
Na een paar dagen mindert de wind wat. We zetten de gennaker 
en zo lopen we met een lekker vaartje naar waar we naartoe 
willen, Kaapstad. We sturen om beurten, genietend van het 
surfen vanaf de lange achteropkomende, hoge golven.   
  
Paulo heeft leren koers houden en staat aan het roer. Met een 
plotseling opkomende vlaag loeft de boot op, maar Paulo 
anticipeert helaas niet voldoende. De gennaker klapt in en ik roep 
“down Paulo, steer downwind”.  
Red Max valt af, de gennaker klapt weer open en… ontploft! Snel 
rollen we de genua uit en trekken plat voor het laken de stukken 
gennaker vanachter het grootzeil naar binnen. Paulo voelt zich 
erg schuldig en geeft beteuterd het roer aan Flo.   
“I am so sorry Bas”, stottert hij.  
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“It’s all in the game Paulo”, antwoord ik. “Please, don’t worry”. 
Even later vermeld ik onze wipe out in het logboek, met als 
opmerking: “gennaker torn, money, money, money!”. Ik moet 
lachen, als ik het verschrikte gezicht van Paulo zie, wanneer hij 
dit leest.  
  
Tijdens de daaropvolgende nacht zien we, mijlen ver voor ons uit, 
helder wit licht aan de horizon. Een uur later zeilen we vlak langs 
een gigantische, Chinese vissersboot, met aan beide zijden 
allemaal helverlichte lampen. Zo vissen die dus blijkbaar. “Ik 
geloof dat inktvis daar op afkomt”, zegt Kees. Wij vinden het in 
ieder geval hallucinant, al dat licht in de nacht, midden in de 
‘Roaring Forties’.  
  
Ik heb medelijden met Paulo. Voor hem was het de laatste dagen 
een extra koud avontuur, want hij heeft niet de juiste kleding aan 
onder het zeilpak, dat ik hem had gegeven. In Brazilië was hij 
deze temperaturen al helemaal nooit gewend, laat staan op een 
vochtige boot in de grootste natte wildernis van onze wereld. 
Vooral ’s nachts, tijdens zijn wacht, zit hij liefst binnen in een 
hoekje te bibberen als een klein vogeltje. Ik geef hem nog wat 
extra warm tussengoed.  
 
Op de zevende dag na Tristan da Cunha komen we in de buurt 
van de Kaap. Eindelijk zien we aan de horizon de Twaalf 
Apostelen opdagen, de bergen die van de Tafelberg uitlopen 
naar Kaap de Goede Hoop. De wind trekt nog wat aan en de 
oceaan is hier erg onstuimig. Kaap de Goede Hoop werd ook wel 
de ‘Kaap der Stormen’ genoemd. Als je die had weten te ronden, 
was er goede hoop om weer levend thuis te komen, op zo’n 
houten VOC bak.  
  
Ik zie 35 knopen op de windmeter staan, daarom vraag ik de 
mannen om de genua wat in te rollen. De hoge golven vliegen 
soms over het dekhuis de kuip in. Omdat we nogal schuin liggen, 
blijft veel zeewater lang in de hoek van de stuurkuip staan. Het 
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luik aan die kant staat daardoor vaak half blank (mede omdat 
daar toen nog geen afvoerputje was gemaakt). En, doordat de 
achterluiken onvoldoende afsluiten (zo blijkt later), loopt er nogal 
veel zeewater het achterschip in.   
 
We lopen halve wind, die meer en meer toeneemt. Ineens, terwijl 
Kees en Marc de genua wat inrollen met de rollijn op de grote 
lier, breekt de lijn en het half opgerolde voorzeil klapt weer open. 
Ik stuur de boot meer met de wind mee en roep dat de genua 
naar beneden moet. Marc laat vanuit de kuip de val vieren en 
Kees en Flo gaan naar het voordek om het voorzeil door zijn 
groef naar beneden te trekken. We lopen hard en het voorschip 
duikt nog al eens een golf in. De mannen liggen meer onder dan 
boven water op het voordek, uit alle macht aan het slaande 
voorzeil te trekken, dat maar moeizaam wil zakken met zoveel 
geweld. Ik roep tegen Paulo dat hij de schoot wat verder moet 
vieren, maar hij laat die dan per ongeluk schieten. Het zeil begint 
nu enorm te slaan en de mannen op het voordek moeten lossen 
en oppassen voor de zweepslagen van de striemende schoten. 
Ik roep Paulo om de schoot weer wat aan te trekken.  Marc kruipt 
dan ook naar voren om de mannen, daar in gevecht met het 
voorzeil, te gaan helpen. Gelukkig krijgen ze uiteindelijk met 
elkaar de genua op het voordek. Paulo brengt bandjes om het 
zeil aan de railing vast te binden. De mannen zijn nat en koud als 
ze eenmaal in de kuip zijn teruggekeerd. De boot is nu beter 
onder controle.  
 
Maar dan….. “We zinken!”, hoor ik Kees binnen paniekerig 
schreeuwen. Ik geef het roer aan Flo door en schiet het dekhuis 
in. Daar zie ik veel water beneden aan bakboord bij de natte 
kledingkast boven de vloer uitklotsen. Kees kijkt me met grote 
ogen aan. “We moeten pompen”, zeg ik. Voor noodgevallen heb 
ik een 220 V dompelpomp aan boord en ga deze snel uit het 
voorschip halen, waar de bakken met gereedschap en 
reservemateriaal staan. De boot rolt behoorlijk op deze wilde zee.  
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We trekken het vloerdeel omhoog en kunnen de pomp daar op 
het vlak zetten. Stekker in het stopcontact, en met de slang door 
een raampje via de achterkajuit, kan het water de cockpit 
inspuiten. Na een kwartiertje is het waterpeil in de boot al 
behoorlijk gezakt en weten we dat er geen verder gevaar dreigt. 
We verlangen nu allemaal echt wel naar de wal.  
  
Na nog een paar koude uurtjes komen we in de buurt van 
Kaapstad. Ik roep de haven op en vraag toestemming om binnen 
te varen. “Red Max, all clear you can come in!”, hoor ik een 
mannenstem zeggen door de marifoon.   
Een uur later zeilen we langs Lions Head en Signal Hill, richting 
haveningang. We varen eindelijk in rustig vaarwater in de luwte 
van de Tafelberg. We zijn blij, we hebben het gered!  
  
Vanaf de haveningang komt er een zeilboot, onze richting uit. Op 
het voordek staat een grote vent te zwaaien. “Verrek, het is 
Nico!”, roept Kees. Nico gebaart, dat ze vlakbij willen komen en 
gooit dan een sixpack bier over, dat behendig door Marc wordt 
opgevangen. “Welcome to Cape Town!”, roept Nico. Moe en 
dolgelukkig trekken we in de kuip de blikjes open en feliciteren 
elkaar met de behouden aankomst na zo’n heftig einde van deze 
indrukwekkende overtocht van 3900 mijl.  
 
Steve, de schipper van de zeilboot waar Nico op staat, vaart voor 
ons uit de jachthaven in tot bij de plek waar we kunnen 
aanmeren. En wie staat daar op de ponton te springen? Ja hoor, 
het is Chrissy! “Hi guys, how are you, I am so happy to see you 
here!”. Als we vastliggen, klimt ze aan boord, geeft eerst Kees 
een dikke kus en dan zijn wij aan de beurt. Nico en Steve komen 
er ook bij en zo vieren we in het zonnetje onze behouden 
aankomst.  
Op de jachtclub had Nico een paar dagen eerder nog gevraagd 
om hem te bellen als er bericht van onze aankomst was. De 
jachthaven had hem daarstraks dus gebeld en daardoor waren 
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ze er zo snel bij. Heel fijn om hier gelijk onze vrienden weer te 
zien.  
Dan kunnen we ons gaan douchen en daarna lunchen in het 
restaurant van de Royal Cape Town Yachtclub. We bestellen 
allemaal een lekkere grote steak met frieten en een glas rode 
Kaapse wijn erbij. Goddelijk smaakt dit na negentien dagen op 
zee te zijn geweest.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

             Table Mountain  
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Red Max raakt dan een scherpe hoek van de container  
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Cape Town  
  
Gezellige wedstrijden, vooral na afloop in de bar.  
  
  
Het is intussen 21 november. We hebben nog zes weken om de 
Red Max voor te bereiden op de Millennium editie van de Cape 
to Rio Race 2000. De boot gaat op de kant voor anti-fouling op 
het onderwaterschip, dat voor de wedstrijd nog eens extra glad 
geschuurd wordt. Er komen nieuwe zinkanodes aan de Gori 
klapschroef en op de schroefas zelf.   
Eén van de kinderziekten wordt ook verholpen. Er wordt een 
stalen versterking tussen de voorkant beneden aan de kielkast 
en het hoofdschot aangebracht. Dit om te voorkomen dat de 
kielkast daar zou kunnen kraken, als we met de kiel ergens 
tegenaan varen. Dit was nu ook gebeurd en het roestvrijstalen 
blok waar de kiel aan hangt, is onderin de kielkast klem komen 
te zitten. Door de boot op de kade op haar kiel te laten steunen 
en tegelijkertijd met de hydraulische cilinder de kiel op te trekken, 
komt het kielblok gelukkig al krakend weer los. Echt gezond is dit 
natuurlijk niet.   
De watermaker wordt geserviced, want deze werkte weer niet 
helemaal naar behoren. Er wordt een nieuwe spiboom rail op de 
voorkant van de carbon mast gelijmd en geschroefd. Pompen 
worden vervangen. Ook die van de waterballast tanks, die het 
begeven had. De achterluiken krijgen betere afsluitrubbers.  
  
Voor de wedstrijd is het verplicht om een SSB radio aan boord te 
hebben voor het dagelijks melden van de positie. Dit ondanks het 
feit dat we een satelliet telefoon hebben en een automatische 
satelliet positiebepaler meekrijgen. Het dagelijkse radiopraatje 
hoort er kennelijk bij, dus koop ik een Icom SSB radio. Ik had al 
drie nieuwe 3DL kevlar zeilen besteld, die nog uit België moesten 
worden opgestuurd. Dit terwijl dat er in Kaapstad ook een North 
Sails loft is.   
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Maar ja, wij waren klant in België en North Sauls Kaapstad mocht 
blijkbaar alleen de nieuwe spinnakers leveren. Onderlinge 
afspraken zeker?  
  
De boot staat drie weken voor de start klaar om weer in het water 
te worden getakeld. Er komt een rijdende kraan en de hijsbanden 
gaan voor en achter rond de romp. Langzaam komt Red Max uit 
haar wieg. Als de boot hoog genoeg hangt, begint ze aan de 
kraangiek naar het dok te zwaaien. Ineens gebeurt er iets 
vreemds. Ik zie de boot, die nog altijd boven de kade hangt, 
alweer zakken en rakelings langs een container gaan. De 
kraanmachinist lijkt in paniek en doet vreemde dingen. Red Max 
zwaait nog wat door en raakt dan een scherpe hoek van de 
container, met een krakend geluid als gevolg! Dan komt ze weer 
los en zakt verder, tot ze met de kiel op de kade hangt. De 
machinist komt uit zijn kraan en kreunt “Sorry, sorry I could not 
hold her any more!”.   
Blijkbaar was het gewicht van de Red Max niet helemaal 
berekend voor deze kraan en was de hijskabel gaan slippen. Ik 
zie een scheur in de rode buitenhuid van het vrijboord aan 
stuurboordzijde. Verdomme, die Zuid-Afrikanen!! Met behulp van 
een andere kraan is de Red Max weer op haar wieg gezet voor 
reparatie. Enige dagen later is er niets meer te zien en wordt de 
boot alsnog met een zwaardere kraan in het sop gelaten.  
  
Ondertussen zoek ik nog bemanning voor de trans-Atlantische 
Race. Voor een zware lange afstandsrace (3400 mijl) hebben we 
op de Red Max minimaal negen goede zeilers nodig.  
We zijn op dit moment, buiten mijzelf met: Kees, Nederlander, 
Luciano (als hij komt), Braziliaan, Steve, Zuid-Afrikaan van 
Engelse afkomst, Alex Simones, Nederlander en ontwerper van 
de boot, Jim, Amerikaan, Volker, Duitser en Nick, een jonge Zuid-
Afrikaan, als voordekker. We komen nog één man te kort, dus 
daarom ik vraag aan iedereen: “spread the word!”.  
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Er klopt iemand op de boot. Ik ga kijken en zie een kalende man, 
met een roestbruine snor van ongeveer midden dertig.  “You 
need crew, I have heard and I would like to come with you”. “I am 
Mark”, zegt hij en steekt zijn hand uit. Mark doet zijn verhaal: Hij 
slaapt al drie maanden op een bootje van een vriend in de 
jachthaven. Zijn vrouw was ineens in verwachting van zijn beste 
vriend! Toen was hij woedend vertrokken. Hij wil niet meer terug 
en heeft het helemaal gehad in Zuid-Afrika, zegt hij. Ik merk dat 
hij behoorlijk opgefokt is, maar je zou dat voor minder zijn.   
 
Blijkbaar had hij van de jongens ook gehoord van mijn verdere 
plannen met de Red Max en hij zegt, dat hij na de race graag aan 
boord zou blijven als “bootnigger”, voor onderhoud en 
bemanning. Ik kan inderdaad zo iemand gebruiken en hij lijkt me 
een handige jongen te zijn. “Ok” zeg ik, “maar we zien onderweg 
wel of het goed gaat met je en of het klikt tussen ons. Zo niet, ga 
je in Rio weer van boord”. Mark haalt de volgende dag zijn boeltje 
en installeert zich aan boord.  
  
Intussen is het twee weken voor de start en over een week is de 
viering al van het Millennium jaar 2000. De 3DL wedstrijdzeilen 
zijn nog niet ingevlogen en ook de buitenlandse 
bemanningsleden Luca en Jim ontbreken nog. Van Jim wist ik, 
dat deze pas net na de Nieuwjaarswisseling zou aankomen, 
terwijl Kees van Luca nog één mail had gekregen met de 
bevestiging dat hij er zou zijn (maar dat was al toen we nog in 
Brazilië waren) Ik begin me hierover toch wel wat zorgen te 
maken en verwacht eigenlijk niet dat Luca nog zal komen 
opdagen. Als er dan een jonge blonde Nederlander, Pieter, komt 
vragen of hij mee kan, zeg ik ja. Maar op voorwaarde dat Luca 
inderdaad niet komt. Pieter is gelukkig en gaat al eens mee met 
de eerste trainingsrondjes.  
 
We doen ook mee aan een lokale woensdagavond clubwedstrijd 
van de RCYC. Dat zijn altijd heel gezellige wedstrijden, vooral na 
afloop in de bar waar de Engelse koloniale sfeer nog hangt.   
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Er zijn zelfs twee bars te vinden: de “Men’s Bar” en de “Lady’s 
Bar”. Vroeger mochten de vrouwen niet bij de mannen aan de 
bar, maar nu is het er erg gezellig met aan beide togen veel 
vrouwelijk schoon. Tijd is verandering! 
  
Met Kerstmis was ik weer even thuis, maar voor het Millennium 
feest ben ik weer aan boord. Uiteraard gaan we er een knalfeest 
van maken. Voor de gelegenheid zijn we met onze boot, net als 
diverse andere deelnemers, in de haven van de “Waterfront” 
gaan liggen, vlakbij de gezellige terrassen van de grote shopping 
mall en de vele brasserieën.  
 
De vrouw van Steve (ja dezelfde Steve die ons met zijn boot heeft 
binnengeleid bij aankomst in Kaapstad), heeft allerlei lekkere 
hapjes klaargemaakt, die we maar hoeven op te warmen en zelf 
hebben we ook nog de nodige drank en andere snacks gekocht. 
We zijn met velen aan boord: Paulo en Marc zijn er ook nog altijd, 
Kees met zijn uit Nederland over gevlogen vriendin Marjolein, 
Steve, uiteraard met vrouw en zoontje, Mark onze nieuwe Zuid-
Afrikaanse aanwinst, de aangemonsterde Duitser Volker, met 
zijn vriendin en zo nog wat losse vrienden en vriendinnen. 
  
We zitten met veel in de gelukkig ruime kuip, als het feest al 
behoorlijk op gang is. Er klinkt muziek rondom ons heen en tegen 
de wand van de Tafelberg is een gigantische klok geprojecteerd. 
We eten en drinken en kletsen maar wat raak. Enkele jongelui 
willen graag de mast in.  
Zelfs een meisje wil ook omhoog getakeld worden, maar de 
mannen laten haar daarboven nog even hangen, leuk voor het 
uitzicht. Na een kwartier of zo laten ze haar weer zakken en 
schrikken dan, want één van haar vingers ziet er niet zo gezellig 
uit.  
Blijkbaar zat haar vingertopje net in het blok van de val geklemd 
en al die tijd heeft ze daarboven zitten roepen, terwijl in de kuip 
beneden niemand haar kon horen! Een paar glazen later was ze 
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er al weer flink bovenop en stond weer vrolijk in de kuip mee te 
huppelen.   
 
Om ongeveer elf uur ‘s avonds, het is intussen een erg jolige boel 
geworden, komt er achterop ineens een kop boven de 
suikerschep uitsteken. We schrikken ons rot, want het hoofd zit 
helemaal onder het bloed. Het lijkt wel alsof we ineens in een 
horrorfilm zijn beland!  
Snel trekken we de man omhoog en zien dan dat het Steve is. Hij 
stamelt, dat hij naar de boeg was gelopen en daar op de een of 
andere manier over de railing gestruikeld was. 
 Waarschijnlijk is hij met zijn hoofd tegen de boot naast ons 
geslagen, maar gelukkig kon hij, nog bij kennis, naar de 
achterkant van de Red Max zwemmen. Hij stond een tijdje  later, 
na een biertje en met wat pleisters op, weer vrolijk mee te 
feesten.  
 
Om kwart voor twaalf varen er verschillende jachten uit naar de 
buitenhavenpier, want daar wordt het grote vuurwerk 
afgeschoten. Wij varen natuurlijk ook mee.   
 
Als de wijzers van de klok tegen de Tafelberg op twaalf uur 
komen en we elkaar omhelzen, breekt boven ons de hel los. Het 
begint  enorm te  knallen en sterren regenen in allerlei kleuren 
naar beneden. We vinden het allemaal geweldig en drinken een 
glas champagne op het Nieuwe Jaar en de Cape to Rio Race. 
Eenmaal terug in de Waterfront is daar het feest nog in volle 
gang. De meesten gaan nu de wal op. Zo ook wij en we dansen 
tot de vroege uurtjes op de tafels van een terras aan het water.   
  
De volgende morgen steek ik mijn slaperige kop buiten boord en 
wrijf mijn ogen uit. Allemachtig, de kuip en het dek zijn helemaal 
zwart! Blijkbaar waren de assen van al het vuurwerk boven ons 
op de boot gedwarreld en is daar overal in het donker nog eens 
lekker door iedereen ingewalst. Na een paar mokken koffie zijn 
we dan maar direct begonnen met opruimen en het dek 
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schrobben. Het is heet in de haven. Zwetend en puffend en met 
een houten kop kost het ons vier uur om alles binnen en buiten 
weer spik-en-span te krijgen. Maar het was wel een uniek feest!  
  
 
 
 
 
 

    
 

    
 
  Table Bay  
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                                                                                   10 minuten voor de start  
  

  
  
            Eindelijk lopen we weer zoals het hoort  
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De Millennium 2000 Cape to Rio Ocean Race   
  
“Speed! Speed!”, roep ik en de mannen halen de zeilen nog wat aan.   
  
  
Op 6 Januari zal het startschot vallen.  
Pas twee dagen voor de start komen de nieuwe 3D kevlar zeilen 
aan. Jim is gelukkig ook aangekomen, maar van Luca uit Brazilië 
nog geen nieuws. Als we ‘s middag bezig zijn het schip helemaal 
leeg te halen om tijdens de race zo weinig mogelijk gewicht aan 
boord te hebben, komt er doodleuk ineens een jonge man met 
een grote plunjezak over het ponton aan wandelen. “Hi guys!”, 
roept Luca.   
Niet te geloven! Hij had ons niets laten weten, maar klimt nu met 
een grijns doodgemoedereerd aan boord. “Hi Bas, I’am here”. Ok 
dan, de bemanning is compleet en tegelijk zie ik het 
teleurgestelde gezicht van Pieter, die wel begrijpt dat zijn plek nu 
is ingenomen.  
  
Een dag voor de start, zijn we ’s ochtends nog volop bezig om de 
boot race-klaar te maken. Binnen in de boot is het chaos, terwijl 
er ook nog iemand bezig is om de SSB radio in te bouwen. Alles 
komt op het laatste moment aan. Toch gaan we diezelfde middag 
voor het eerst met de hele bemanning in de Table Bay wat 
inzeilen en ontdekken dan, dat van het nieuwe grootzeil de 
onderste zeillat ontbreekt. Shit!, zo kunnen we toch niet starten! 
Ik bel Mike van North Sails in Cape Town. Hij is verantwoordelijk 
voor het afleveren en checken van de zeilen. Hij vertelt dat hij zal 
zien wat hij kan doen en ook dat er op dit moment, door de vele 
aanvraag van andere boten, geen zeillatten meer op voorraad 
zijn. Woest ben ik, wat nu? “We shall see Mike” zeg ik.   
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“Desnoods zeilen we zonder onderste lat, maar ik hou North 
Sails wel verantwoordelijk voor eventuele problemen met het 
grootzeil!”.   

  
’s Middags sjouwen we alle flessen drinkwater en ook de blikjes 
softdrinks en bier (alleen voor de happy hours) aan boord. Ik wil 
niet helemaal afhankelijk zijn van de watermaker en wellicht het 
risico lopen om samen met acht uitgedroogde mannen in Rio aan 
te komen. Ook alle conserven, pasta’s, rijst, groenten, fruit ed. 
worden aan boord gebracht. De vrouw van Steve zal 
morgenochtend nog speciaal vacuüm verpakt vers eten voor de 
eerste wedstrijddagen langsbrengen.  
  
6 Januari 2000. Het is Race Day.  
Ik laat de tafel in onze kuip ook demonteren en met de reserve 
spinnakerboom naar het gebouwtje brengen, waar de overbodige 
spullen van alle boten worden verzameld. Alles zal in een 
container worden geladen en met een containerschip naar Rio 
worden verscheept. Ook veel tassen en koffers met persoonlijke 
eigendommen van bijna alle bemanningsleden van de 
deelnemende boten worden hier verzameld. Om elf uur varen we 
uit. Vanaf de ponton worden we nagezwaaid door vrienden en 
familie. Chrissy staat er niet tussen. Helaas voor haar, maar een 
paar weken geleden was er ineens een Amsterdamse vriendin 
van Kees overgekomen en daarna had Kees geen oog meer voor 
‘onze arme angel’ gehad. Ze gaat ons wel met Marc en Paulo 
uitzwaaien vanaf één van de rondvaartboten, die zijn ingehuurd 
om de start op het water mee te maken.  
We motoren rustig richting de startlijn. Plotseling komt er een 
donkere rib vlak naast ons varen en verdomd daarop staat ‘North 
Sails’ Mike te zwaaien met… een zeillat in zijn handen! Hij komt 
langszij en steekt de lat bij ons op dek, die gretig door de mannen 
wordt aangepakt. Wow, nu zal het nieuwe 3DL kevlar grootzeil 
gelukkig geen problemen gaan geven. Er is een recordvloot van 
tweeënzeventig jachten voor deze Millennium editie van de Cape 
to Rio Ocean Race aan de startlijn verschenen, drie volbloed 
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maxi’s: de ‘sleds’ Zephyrus en Sagamore (beiden uit de USA) en 
de Nicorette van de Fin Ludde Ingval, die ook ontworpen is door 
Alex Simonis en Maarten Voogd. Een aantal weken geleden is 
aan dit laatste schip nog een nieuwe, bijna verticale carbon boeg 
gebakken.  
Dit om de boot een langere waterlijn te geven.   
Uiteraard is ook de Warrior erbij met aan boord haar eigenaar, 
de licentiehouder van Coca-Cola in Zuid-Afrika. Alex, bij ons aan 
boord, staat glimlachend naar ‘zijn boten’ te kijken. Hij is apetrots 
natuurlijk.  
Een kwartier voor het startsein hijsen we de zeilen. Het is licht 
weer, maar het water kookt van alle powerboten, die nog kriskras 
door de vloot heen en weer scheuren. Hierdoor liggen we met 
slaande zeilen behoorlijk heen en weer te slingeren, als iemand 
ons roept. Het is Pieter op een klein, wat vervallen zeilbootje. Hij 
is daarop blijkbaar alsnog aangemonsterd, omdat hij per se naar 
Brazilië wil.   
Het is moeilijk om de startboot te vinden, maar dan komt er wat 
orde in de chaos op het water. Ik sta aan het roer en de 
bemanning zit stil op hun positie. We hadden afgesproken, dat 
we op safe zouden starten, om geen brokken te maken. Toch 
kan ik het niet helemaal laten om een goede startpositie op te 
zoeken bij het 10 minuten sein. Maar we zijn niet de enige, en 
het kost wat moeite om van een aantal boten vrij te blijven.   
Het 5 minuten schot klinkt. Er staat nog altijd weinig wind. We 
proberen over bakboord richting pin end van de startlijn te 
manoeuvreren en dat lukt aardig. De Warrior ligt onder ons. De 
Zephyrus komt achterop al met een behoorlijke snelheid 
aanzetten. 1 Minuut nog. “Speed! Speed!”, roep ik en de mannen 
halen de zeilen nog wat aan, we loeven op.   
Bam! Startschot.   
We liggen goed en zeilen seconden later over de startlijn. Helaas 
komt er een grote schaduw aan stuurboord voorbij schuiven. De 
Zephyrus, nu op volle snelheid, dekt ons helemaal af. We 
verliezen gelijk bootsnelheid. Damn it!! Maar er is niets aan te 
doen. In wedstrijden met zoveel verschillende boten die op rating 
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varen, zijn de grootste boten bij de start altijd in het voordeel. Het 
duurt niet te lang en we kunnen gelukkig toch goed met de 
kopgroep wegkomen. Zo ook de Warrior, die onder ons ligt. Ze 
heeft een iets grotere bootsnelheid, maar is dan ook wel vijf ton 
lichter!   
Nicorette en Sagamore, die schuin voor ons liggen, vechten het 
in een loefduel samen uit. Reeds nu al wordt duidelijk welke 
boten als eerste in Rio zullen aankomen.  
Wij trekken een spinnaker in de lichte, veranderlijke wind in de lij 
van de duizend meter hoge Tafelberg en pikken weer wat 
snelheid op. Al is het niet direct op de gewenste koers, boat 
speed is in deze omstandigheden het belangrijkste om goed weg 
te komen. We passeren een toeschouwersboot. Paulo, Marc en 
Chrissy staan ons enthousiast uit te zwaaien.   
“Go Red Max go!!”, horen wij.   
We zeilen langs Mouille Point en Green Point, waar duizenden 
mensen staan te kijken. Plotseling komt de wind vanuit het 
zuidwesten, de spinnaker klapt in! Die kunnen we snel en net op 
tijd binnenhalen, want de wind begint behoorlijk door te blazen. 
“We gijpen mannen!”, roep ik “en trek die genua omhoog!”. Met 
een behoorlijke snelheid schieten we er vandoor, richting 
noordnoord-west.  
Samen met de grotere boten, zien we de vloot achter ons 
geleidelijk kleiner worden. Al om vier uur in de middag zijn de 
maxi’s alleen nog aan de horizon te zien. Maar vreemd… daar 
komt er eentje weer onze richting uit? Het is de Nicorette, die met 
een gebroken giek op het dek op weg terug naar de haven is! 
Misschien is ze in een windvlaag platgegaan en heeft daarbij 
haar giek gebroken? Jammer voor de jongens, die wekenlang 
keihard gewerkt hebben om de boot voor een recordpoging klaar 
te stomen. Deze droom ligt nu in duigen en ook Alex kijkt niet blij.  
Wij vieren opgelucht onze eerste happy hour, met een biertje en 
wat chips en lopen lekker hard reachend de nacht in. Nu we alle 
overbodige ballast uit de boot hebben gehaald, is Red Max net 
een jong veulen, dartelend in de wei.  
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Met de voorgevormde Kevlar 3DL zeilen, die er perfect bijstaan, 
voelt zij aan als een lichte wedstrijdboot, die lekker soepel 
sturend over de golven surft.   
Om acht uur ’s avonds duik ik doodmoe mijn kooi in om wat te 
slapen. Ook de vier mannen, die van wacht af zijn, kruipen 
vermoeid tussen de lakens.   
Ik slaap als een roosje, maar word rond middernacht ineens 
wakker. De boot is erg stil en voelt erg rustig aan. Af en toe hoor 
ik boven mijn hoofd een lier kraken. Shit, geen wind meer !?  
Snel trek ik iets aan.   
De jongens aan dek proberen de boot aan de gang te houden, 
maar de wind valt nog meer in! Na een uur liggen we alleen nog 
maar met slaande zeilen te dobberen.  
We zijn in een windgat gezeild en moeten er nu alles aan doen 
om hieruit te geraken. Alex zegt, dat we met de harde wind wat 
te enthousiast te noordelijk zijn gezeild. We moeten nu proberen 
meer naar het westen te kruipen, waar wat meer wind voorspeld 
is. Het is een vermoeiende rest van de nacht. We proberen uiterst 
geconcentreerd te blijven, om de boot niet helemaal te laten 
stilvallen. We moeten zo snel mogelijk uit dit gat zien te komen.  
  
Als het licht wordt, zien we verbijsterd dat een paar kleinere 
zeilboten alweer bij ons in de buurt liggen! Die hebben blijkbaar 
met dezelfde sterke wind op ons kunnen inlopen. De wedstrijd 
begint voor ons weer van vooraf aan.   
Geleidelijk pikken we meer wind op en tegen de avond lopen we 
weer lekker west-noord-west, met een matig windje. Maar als we 
rond vier uur in de middag onze eerste positie via de SSB radio 
aan het wedstrijdschip doorgeven, krijgen we ook de posities van 
de andere boten door. Helaas hebben onze directe 
tegenstanders, zoals de Warrior, een meer westelijke koers 
gevaren en wind gehouden. Ze liggen al zo’n 100 mijl op ons 
voor! Het is stil met happy hour, als iedereen in de kuip bijeen is. 
We weten nu dat het een inhaalrace gaat worden, maar we 
geven de moed niet op.   
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“Cheers!”, zeg ik. “Mannen, Rio is nog ver en alles is nog 
mogelijk, we blijven gaan met onze rode banaan!”.   
“Yeah, yeah we can do it!”, roept iedereen en daar toasten we  
op. Als de wind verder aantrekt en we weer lekker lopen, is de 
stemming direct optimaal. De volgende twee dagen gaan we als 
een jekko.   
We zijn nu allemaal ingeslingerd en komen steeds beter in de 
routine van wachtlopen, trimmen, sturen, eten, slapen en 
genieten van het harde zeilen. De mannen leren de Red Max 
steeds beter kennen en aanvoelen. Ik bedenk hoe bijzonder dit 
is. Om met deze bemanning, zeilers van over de hele wereld 
(Nederland, Duitsland, Engeland, USA, Brazilië en Zuid-Afrika) 
zomaar een Oceaan Race te kunnen gaan zeilen. De meesten 
hadden elkaar een week geleden nog nooit gezien, zijn op dit 
bootje geklommen en zitten nu samen voor bijna drie weken op 
de Zuid-Atlantische Oceaan! Dit kan alleen met echte, toegewijde 
zeezeilers.  
  
Op dag vier krimpt de wind naar het zuiden, de gennaker kan 
erop. Geweldig, zoals de Red Max nu met gemak over de golven 
vliegt. Het boegwater spuit omhoog en ik zie achter ons in de 
lange hoge golven een spoor van wit kolkend water verdwijnen. 
We genieten van het sturen, nu de Red Max er als een speedboot 
vandoor gaat. Er ontstaat onderling een wedstrijd wie de hoogste 
snelheid weet te klokken. Surfend lopen we vaak meer dan 20 
knopen!  
De wind is toegenomen tot 27 knopen of meer. Uur na uur zijn 
we aan het spuiten. Iedere stuurman heeft al eens 24 of 25 
knopen maximale bootsnelheid kunnen klokken. Als op enig 
moment Luca aan het roer staat, heeft hij het geluk van een 
optimale combinatie van wat extra wind met een hoge lange golf. 
Ik zie zijn brede grijns en kijk naar de digitale B&G display: 
boatspeed 26,3 knopen! Iedereen lacht en geniet van dit 
geweldig spektakel. Ja, zo gaat die goed!  
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Als ik aan het roer sta, rond drie uur ’s middags, zie ik schuin voor 
ons ineens een heleboel zwarte projectielen op ons af komen. 
Wat is dat? Een zee van overal opspattend water komt snel 
dichterbij. Dan zie ik ze. “Dolphins!” roep ik. Snel geef ik het 
stuurrad aan Volker en ga binnen mijn camera halen. Als ik weer 
buiten ben, zie ik grote, donkere, gestroomlijnde lijven met witte 
buiken in tegengestelde richting van golf naar golf langs de boot 
vliegen. Ze hebben dit keer kennelijk geen oog voor ons rode 
gevaarte. Ze zijn aan het jagen en het duurt niet lang of de groep 
verdwijnt weer aan de horizon achter ons. Wat een schitterend 
schouwspel was dat!   
Ik hoop dat de beelden die ik in al dit natuurgeweld heb 
geprobeerd te filmen, zijn gelukt. In het dekhuis spoel ik mijn 
opnamen terug en zie op het kleine scherm de levende 
projectielen door de golven schieten. Wow, gelukt!  
  
Ondertussen surfen wij maar door en zeilen zo een mooie, 
heldere nacht in. Tijdens mijn eerste nachtwacht zit ik in de 
navigatiestoel mijn logboek bij te werken. Ik bereken dat we sinds 
elf uur deze ochtend een gemiddelde van 12 knopen hebben 
geklokt! Als we zo doorgaan halen we misschien een record van 
300 mijl in 24 uur! De lange golven en de steeds meer dan 25 
knopen wind blijven ons volgen. Gelukkig staat er een heldere 
maan, die ’s nachts de oceaan in zilver omtovert. Daardoor 
kunnen we ook de zeilen goed in de gaten houden.  
Om het half uur wordt het roer doorgegeven. De concentratie 
mag nu niet verslappen. Gelukkig stuurt Red Max met deze 
snelheid zonder veel moeite achter haar zeildoek aan. Het lijkt 
soms wel of ze boven de golven uit zweeft! Als de boot van de 
ene naar de andere kant helt, neemt het ene roerblad het 
geleidelijk over van het andere. Dit maakt dat we niet bang 
hoeven te zijn dat de boot uit het roer zal lopen en zal broachen, 
ofwel platgaan.  
Achter ons verschijnt in het ochtendgloren een rode bal aan de 
horizon. Alsof de zon zelf wil komen kijken wat daar over de 
oceaan vliegt.  
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Om elf uur de volgende ochtend berekenen Alex en ik de 
gezeilde afstand. “302 mijl in vierentwintig uur!”, juichen we naar 
de mannen buiten. Ik zie breed grijnzende smoelen. Dit is een 
absoluut record voor Red Max, met dank aan boot en 
bemanning.  
  
De volgende vierentwintig uur neemt de wind wat af, maar we 
klokken nog steeds dik 260 mijl. In de middag, als de wind wat 
meer achterlijk inkomt, besluiten we de gennaker te verwisselen 
voor de runner spinnaker, waarmee we beter plat voor het laken 
kunnen zeilen. Maar dan gaat het mis!   
Steve laat per ongeluk de loefschoot schieten, waardoor de lange 
carbon spinnakerboom met een knal tegen de voorstag slaat. Ik 
hoor gekraak. Shit, de boom is gebroken!   
De mannen halen de gennaker, die achter het grootzeil is 
ingevallen, snel binnen. Dit is dikke pech, want we hebben maar 
één spinnakerboom meegenomen en de andere om nog wat 
gewicht te besparen in Cape Town achtergelaten! Hadden we 
maar…. Wat nu?  
Mark vraagt of er epoxy aan boord is. En ja, gelukkig heb ik 
daarvan een liter meegenomen voor het geval er zich 
calamiteiten zouden voordoen. Zoals nu dus. De geknakte boom 
wordt voorzichtig naar binnen gedragen, tot het gebroken 
gedeelte door het voorschip steekt. Het overige deel kan dwars 
door de kombuis tot aan het dekhuis worden opgehangen. Mark 
gaat direct aan de slag en begint de gebroken plek glad te vijlen 
en de messcherpe carbonpunten te verwijderen. Alex heeft 
bedacht om een schoot te ontmantelen en de kevlar kern in 
stukken van een meter te snijden. Deze stukken wassen we met 
zoet water en hangen in de boot te drogen. Het interieur van de 
boot is zomaar veranderd in een werkplaats, met de lange 
spiboom daar dwars doorheen en de stukken kevlar, die overal 
hangen te drogen.  
  
Intussen wordt de race voortgezet met alleen groot- en voorzeil. 
Onze positie ten opzichte van onze concurrentie was verbeterd, 
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maar we vermoeden dat we nu helaas weer mijlen zullen moeten 
prijsgeven, totdat we weer een spinnaker kunnen trekken. Vooral 
omdat dit bijna all the way een downwind race is.   
  
De volgende morgen begint Mark de spi-boom in het voorschip 
te omwikkelen met de intussen gedroogde stukken kevlar 
draden. Na een uur komt hij, zwetend en misselijk van de epoxy 
geur en de bewegingen in het voorschip, naar buiten. Er is amper 
verluchting en het is er snikheet. Hij moet even bijkomen, cola 
drinken en moed verzamelen om weer verder te werken. Als hij 
eindelijk klaar is met het spalken van de kevlar draden, wil Alex 
het kevlargedeelte voor de zekerheid nog verder met epoxy en 
stukken van de buitenkern omwikkelen. Zo krijgen we een dik, 
gespalkt stuk aan de voorzijde van de spinnaker boom. Dit 
geheel moet nog uitharden en het liefst zo warm mogelijk. 
We knippen vuilniszakken door en verpakken daarmee het 
gerepareerde, nu nog natte, epoxykevlar gedeelte. Buiten leggen 
we de boom zó in de kuip, dat de zon de reparatie in de zwarte 
verpakking kan opwarmen. Nu afwachten maar.  
  
We gaan de nacht in met zeker weer 30 mijl verlies op de jachten 
voor ons. Jammer, maar het is niet anders en tegelijkertijd zijn we 
er ook wel weer trots op, dat we dit probleem toch maar weer 
gefikst hebben. Tenminste, als de spi-boom morgen gezet kan 
worden. Met happy hour drinken we hierop een biertje en gaan 
nacht nummer zeven in.   
Het laatste lekkere verse eten, dat Steve’s vrouw thuis 
klaargemaakt en vacuüm verpakt had, wordt opgewarmd en 
lekker opgepeuzeld. De zee is rustiger, met een bakstagwindje 
van gemiddeld 15 knopen. Voor de bemanning betekent dit om 
beurten sturen en trimmen, slapen of een boekje lezen, eten, 
drinken en overdag zonnen.  
  
Houdt die het of houdt die het niet?  
Na de lunch met broodjes en softdrinks is het zover. Iedereen is 
aan dek. De plastic zakken worden weggeknipt. Alex voelt of de 
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epoxy voldoende is uitgehard en zegt dan: “ok, we wagen het 
erop”. De runner spinnaker komt aan dek en de boom wordt 
opgetuigd. Nick slaat de schoten en de val aan en de trimmers 
zitten klaar.   
“Hoist!”, roep ik. De spi gaat snel omhoog, tot Luca aan de mast 
“top!” roept. De schoten worden aangehaald en dan valt de runner 
met een ruk vol. We houden onze adem in, maar de boom geeft 
geen krimp en de spinnaker begint er lekker aan te trekken. 
Gelukt! Iedereen is blij en we slaan elkaar op de schouders. 
Eindelijk lopen we weer zoals het hoort.   
We kunnen zelfs onze koers iets verbeteren. Dit maakt, dat we nu 
gemiddeld met zeker 2 mijl per uur sneller naar onze bestemming 
zeilen.   
We gaan weer vol verwachting in de achtervolging. Het is mooi 
weer, maar de kunst is wel om constant geconcentreerd te blijven!   
Om de stemming erin te houden, had ik in Kaapstad een Playboy 
gekocht. De pagina’s met mooie naakte meisjes daarop, knip ik 
met Kees uit en samen plakken we hier het interieur mee vol. De 
mannen vinden het geweldig. Luca wordt er helemaal gek van. 
“Oh torture, torture”, roept hij en dan grinnikt hij, “let’s go forward, 
forward!!” en gebaart richting Brazilië. Geweldig om met deze 
bende kerels zo te kunnen wedstrijdzeilen. We zijn nu halverwege 
Zuid-Afrika en Brazilië.  
Het point of no return is bereikt. ‘She bangs, she bangs!’, klinkt 
onze Red Max song uit de speakers.  
  
Dag negen.  
Alex komt naar buiten, als hij net de laatste posities heeft 
doorgekregen en zegt dat we op Warrior nu weer iets zijn 
ingelopen. Blijkbaar hebben ze voor ons wat minder wind. Maar 
de twee topboten, Sagamore en Zephyrus, liggen al op meer dan 
driekwart van het parcours! De Nicorette is intussen terug in de 
race en haalt ons alweer bijna in. Deze lichte 90 voet racers zijn 
dertig procent sneller dan wij!  
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De dagen rijgen zich aaneen. Iedere dag hebben we wat minder 
wind en het is erg warm aan boord. ’s Nachts is het fijn, dan staan 
we in onze korte broeken te sturen en genieten we van de maan 
en de sterren, die weerspiegelen in de oneindige oceaan om ons 
heen. Het heldere Zuiderkruis staat aan bakboord aan de hemel 
als een trouwe baken in de zuidelijke hemisfeer.   
  
Steve weet ons overdag op te vrolijken met zijn t-shirt, bedrukt 
met rijen topless vrouwen. Iedere schoonheid  heeft verschillend 
gevormde borsten. We mogen van hem allemaal een favoriet 
uitzoeken en daar onze naam bijschrijven. Vooral om Jim moeten 
we erg lachen als hij direct de grootste borsten eruit zoekt. 
“Those are mine!”, roept hij vrolijk. Mannen blijven nu eenmaal 
mannen.  
Uiteindelijk, na veertien dagen op zee, komen we midden op de 
dag stil te liggen. De wind is op. Zachtjes deint Red Max over een 
gladde, golvende oceaan. Soms slaan de zeilen. Het is drukkend 
warm. We kunnen niets doen, alleen maar afwachten. Aan de 
horizon ontstaan soms plotseling wolkenpartijen. Dan krijgen we 
ineens wind, lopen een paar uur lekker totdat de puf eruit gaat en 
daarna liggen we alweer te slingeren en te klapperen. Dit zijn de 
roemruchte ‘squalls’, die op deze breedtegraden uit het niets 
ontstaan. Ze kunnen ineens veel wind genereren, met soms ook 
veel regen, om daarna weer helemaal in te vallen. Ook ’s nachts 
is het erg stil en hebben we alle concentratie nodig om enige 
vaart in de boot te houden, 120 mijl per etmaal is niet om over op 
te scheppen.  

  
De watermaker heeft al enige dagen kuren. Kees heeft er een 
slangetje van losgekoppeld en daarmee krijgt hij nog net enkele 
lege flessen vol. Douchen is er nu niet meer bij. We kunnen 
hooguit nog tandenpoetsen met dit schaarse water. Drinken is er 
wel voldoende, in de vorm van flessen mineraalwater en 
softdrinks. Koffie en thee maken we nog wel met water uit de 
watermaker. Gelukkig komt er op de zestiende dag een enorme 
donkere wolkenpartij op ons af. Bakken met regenwater komen 
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op ons neer. We springen allemaal naakt rond, met douchegel 
en flessen shampoo in de hand. Je moet snel zijn, want zo 
plotseling als het regent, zo snel kan het ook weer op zijn en als 
je dan niet goed bent afgespoeld, zit je nog met shampoo in je 
haar en zeep in je ogen!   
  
Wanneer de regen weer eens een tijdje aanhoudt en het grootzeil 
voldoende ontzout lijkt, vangen we hieruit zoveel mogelijk zoet 
water op in de lege flessen, die we bewaard hebben. Van dorst 
zullen we nu zeker niet meer omkomen.  Op de zeventiende dag 
komen we in de buurt van het kleine Braziliaanse eiland Ilha de 
Trinidade, een paar honderd mijl uit de kust. Dit eiland, een 
rotsformatie in zee, moeten we ronden. Via de radio weten we, 
dat we als zesde boot rond zijn. Wij zijn de eerste wat zwaardere 
cruiser-racer met interieur.   
Dat is uiteindelijk ook de plek waar we voor gingen, dus ondanks 
alles nog niet zo slecht.  
  
Na Ilha de Trinidade verleggen we onze koers zuidwest, richting 
Cabo Frio en daarna is het nog maar 60 mijl naar de finish. We 
ronden Cabo Frio op dag achttien vroeg in de morgen, krijgen 
dan de wind van achteren en trekken de spi voor de laatste spurt. 
Het begint snel harder en harder te waaien. Ik zie 30 knopen wind 
en roep “spinnaker down!”  
Helaas, de mooie spinnaker ontploft. Precies op de plek waar we 
al voor gewaarschuwd waren. Cabo Frio (de naam zegt het al) is 
een plek waar koud water uit de diepten van de oceaan naar 
bovenkomt. Dit koude oppervlaktewater, in combinatie met 
warme vochtige lucht, veroorzaakt vaak hevige rukwinden. We 
trekken de flarden spinnaker naar binnen en hijsen de grote 
genua. Na een paar uur zakt de wind er weer uit, maar met een 
gladde zee en zo’n 10 knopen wind, nu op de neus, halen we 
toch nog een bootsnelheid van 8 knopen. In de verte zien we de 
bergen rond Rio steeds groter worden. Het beroemde 
Jezusbeeld komt in zicht en als we nog iets dichterbij komen, zien 
we de gebouwen aan de beroemde Copacabana.  
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Na achttien dagen en dertien uren ronden we de finishboei. Direct 
komt er een toeterende speedboot met enthousiast zwaaiende 
Brazilianen aangescheurd. Ze gooien koude blikjes bier in de 
kuip. Wij schudden elkaar de hand en proosten op deze 
fantastische race. We hebben het gehaald!   
Dit stelletje samengeraapte zeilers, met de high performance 
cruiser Red Max. Ik geef de mannen in de speedboot mijn 
videocamera, zodat ze van buitenaf leuke beelden van ons 
kunnen maken. Ik ben trots op de bemanning en mijn boot. De 
Brazilianen gaan ons voor naar een boei van de ‘Iate Clube do 
Rio de Janeiro’ en we belanden in een baai onder de hoge 
afgeronde rots de Sugarloaf, ofwel suikerbrood, genoemd. De 
mannen van de Warrior zwaaien naar ons.   
  
De Cape to Rio Race is helaas ten einde.   
  
  

   
  
 Het was een mooie Transatlantische Race                          
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Rio de Janeiro  
  
“Uh ok, what do you want?”.  
  
  
De jachtclub waar we zijn terechtgekomen, is de meest luxe van 
Rio de Janeiro. Er is een grote, open bar-restaurant en zelfs een 
vijftig meter zwembad. Een tender haalt en brengt ons op 
verzoek van en naar de boot, en dit vierentwintig uur per dag. We 
mogen hier gratis een week blijven en krijgen een badge, 
waarmee we de bewaakte ingangspoort kunnen passeren.   
Nadat we ’s middags de boot hebben uitgemest (een grote kar 
vol vuilniszakken gaat mee de wal op), hebben we echt honger 
gekregen en gaan op zoek naar een gezellig restaurant. Buiten 
de jachtclub staan we direct in een drukke, niet zo luxueuze 
straat. In Rio weet je maar nooit, dus we letten goed op of we 
misschien straatbendes tegenkomen.   
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Nadat we wat hebben rondgelopen, vinden we een groot 
restaurant. Hier hebben ze hopelijk biefstukken met frieten en 
bier, want daar hebben we op zee zo van gedroomd. Maar als 
we de menukaart bestuderen, begrijpen we er niets van. 
Niemand van ons spreekt Portugees en een Engelstalige versie 
is er niet.   
Dan komt de manager, die wat Engels spreekt, ons te hulp en 
vertelt dat we voor één prijs zoveel vlees kunnen eten als we 
willen. Ok dus! De tafel wordt gedekt met borden en scherpe 
vleesmessen en bij ieder bord een soort verkeersbordje met 
groen en rood aan iedere kant. Dan komen er obers met spiesen 
met stukjes gegrild vlees langs en hangen deze aan de staanders 
bij onze borden. Frietjes en sla en happen maar. Het gegrilde 
vlees smaakt heerlijk, we zijn dik tevreden. De obers lopen af en 
aan en hangen steeds weer diverse vleesspiesjes op. We eten 
of we weken niets gegeten hebben De obers blijven maar komen, 
ook als we niet meer kunnen. We zitten allemaal te herkauwen 
en spoelen het vlees weg met een lauw slokje bier. Dan begint 
het ons ineens te dagen en zetten we onze verkeersbordjes met 
rood naar boven. De obers blijven nu weg. Wow, dat was lekker!   
“Nog een kroeg opzoeken mannen?” vraag ik, als we hebben 
afgerekend. “Uh ja, dat is goed”. Maar het klinkt niet echt 
overtuigend. We lopen dan maar terug naar de club en bestellen 
aan de bar nog een biertje. Niemand zegt veel, ik hoor sommigen 
over buikpijn klagen. Ook ik voel dat mijn maag zo hard is als een 
voetbal. We hebben veel teveel vlees gegeten. Na bijna drie 
weken op zee praktisch alleen van water, softdrinks, brood, rijst, 
of spaghetti met wat smaakmakers te hebben geleefd, is dit 
eenvoudigweg te veel voor onze magen.   
“Zullen we dan maar gaan pitten mannen?”. We laten onze 
glazen staan en lopen naar de tenderplaats. Aan boord kruipt 
iedereen onmiddellijk zijn kooi in en even later zijn we allemaal 
bewusteloos.  
  
Alex, Volker en Nick vliegen na twee dagen alweer terug naar 
Kaapstad. Kees, Jim, Steve, Mark en ik blijven aan boord 
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hangen. Luca moet al weer snel naar Fernando de Noronha, om 
daar als duikinstructeur zijn portemonnee weer bij te spekken. 
Het was me een eer om met deze gave gasten de Cape to Rio te 
mogen zeilen.  
De prijsuitreiking vindt pas over tien dagen plaats. Al onze 
spullen, die in Kaapstad van boord zijn gegaan, moeten 
overigens ook nog aankomen. De container zal er over drie 
dagen zijn. Tijd dus om nu Rio te gaan ontdekken.   
Iedere dag druppelen er meer en meer deelnemers binnen. Aan 
de bar in de jachtclub wordt het steeds gezelliger. ‘s Morgens 
eten wij een ontbijtje op het terras van de club en trekken een 
paar baantjes in het zwembad tussen de spartelende kinderen 
door. De moeders kijken soms wat geïrriteerd naar ons. Ze zijn 
duidelijk niet gewend dat zij worden gestoord in hun luxe leventje, 
van met de kids naar de club en daar lekker gaan zitten kleppen 
met de andere moeders.   
’s Middags lopen we de verschillende delen van de stad door en 
over de beroemde stranden van Copacabana en Ipanema. We 
nemen de kabelbaan om op de Sugarloaf te komen en gaan 
natuurlijk ook met het treintje naar het grote Jezusbeeld boven 
de stad. Van bovenaf zien we de Red Max als een klein rood 
stipje liggen in de Guanabara baai voor de club.  
   
Als we later op de dag weer terug zijn op de club, wordt net de 
container uit Kaapstad uitgeladen. Ik ga er even bij staan kijken 
en zie hoe alle spullen in een apart magazijn worden opgeslagen. 
Helaas kan ik onze cockpittafel en reserve spinnakerboom nog 
niet zo direct ontdekken.   
De andere dag gaan we met z’n allen naar het magazijn. Alle 
door ons achtergelaten bootspullen zijn er, behalve de 
spinnakerboom en de cockpittafel! Enkele bemanningsleden van 
andere boten blijken ook spullen te missen, voornamelijk hun 
persoonlijke koffers of tassen. Later hoor ik dat er gedurende de 
nacht enkele dieven over een muur zijn geklommen en via een 
achterdeur in het magazijn hebben ingebroken.   
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Consternatie alom natuurlijk! Zo kan het ook gaan in Rio. Wij 
missen verder gelukkig niets. Steve belooft dat hij, als hij 
eenmaal terug is in Kaapstad, naar de jachtclub aldaar zal gaan 
om te kijken of ons ontbrekende bootmateriaal daar nog is 
achtergebleven.  

  
Die avond duiken wij (Jim, Steve en ik) het nachtleven in. Mark 
en Kees blijven in de club hangen. Op de Copacobana 
aangekomen lopen we over we een groot breed trottoir. Op een 
gegeven moment zien we een terras, hier drinken we koffie en 
genieten van sommige clubjes mooie Braziliaanse vrouwen, die 
hier ook neerstrijken. Het wordt echt gezellig en steeds drukker. 
Ineens, het is intussen middernacht, staan de mensen rondom 
ons heen allemaal op en lopen naar een deur. Boven de deur 
staat in het groot: “Club Help”.   
Mannen en vrouwen gaan naar binnen. We kijken elkaar aan en 
denken hetzelfde. Eenmaal binnen staan we in een grote ruimte, 
met een ronde dansvloer in het midden en aan één kant een 
podium. In elke hoek is er dan weer een ronde bar.   
Opzwepende muziek klinkt uit de luidspeakers en op de 
dansvloer wordt al flink gedanst. We lopen naar een van de bars, 
maar kunnen daar niets krijgen zonder bonnetjes. De barkeeper 
wijst naar een muur met een luikje, waar al veel mannen bij staan. 
We kopen allemaal een bonnenboekje en nu kan het feest 
beginnen. Maar terug aan de bar, is het een drukte van jewelste. 
Ik wurm me hier doorheen, nu kan ik bestellen, maar wordt 
tegelijkertijd in mijn arm geknepen door een donkere schoonheid. 
Ze vraagt ook een drankje.  
“Uh ok, what do you want?”. “Caipirinha please, also for my 
friend”, giechelt zij. Ik zie naast haar nog zo’n beauty staan. Dit 
kan ik als heer natuurlijk niet weigeren en bestel een biertje met 
twee caipirinha’s. De dames zijn happy en lopen met me mee 
richting dansvloer. Daar gaat het er al hevig aan toe, met veel 
sensueel dansende lijven. Pfff, die Brazilianen kunnen er wat 
van! Ik blijf staan, maar mijn nieuwe vriendinnen slepen me de 
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dansvloer op en daar sta ik dan houterig met mijn biertje in mijn 
hand, wat op en neer te schudden.   
Al snel loop ik weer terug naar de bar, om nog een biertje te halen 
en weer zijn er dames die naar een drankje hengelen. Ik krijg Jim 
en Steve in het oog en loop er snel naartoe.  
“What a place”, zegt Jim,   
“Lot’s of temptations”, zegt Steve.   
“Yeah”, zeg ik en we kijken onder de indruk naar het zwoele gewoel 
op de dansvloer en het podium.   
Maar de dames die ik een caipirinha had gegeven, zie ik alweer 
op hoge hakken op ons afkomen.   
“You want to dance, yes?”. “Yes”, zegt Steve onmiddellijk en ook 
Jim lijkt ze wel leuk te vinden. Even later sta ik beteuterd toe te 
kijken hoe de mannen zich met deze hot ladies vermaken. Ik kijk 
eens goed rond en kom tot de ontdekking dat de verhouding 
mannen vrouwen één tot twee lijkt te zijn! Oh god, het dringt nu 
tot me door dat wij target zijn. Ik kijk nog eens naar de ronde bars 
en zie dat het er vol staat met vrouwen, die maar één ding willen: 
een gratis drankje en dan weer lekker dansen en mannen 
versieren.   
Nou ja, dit is Rio en de Copacabana tenslotte. Kom laten we de 
bloemetjes dan maar eens flink buiten gaan zetten. Ik heb 
immers nog een boekje vol met drankbonnetjes. Gewillig 
schuiven de donkere dames opzij, zodat ik kan bestellen.   
“One beer and six caipirinha’s please!”. Lachend kijk ik om, als ik 
de caipirinha’s op de toog achterlaat om te zien hoe snel enkele 
vrouwen er eentje beet hebben. De biertjes smaken best, de 
muziek is opzwepend. Voor ik er erg in heb, sta ik ook weer op 
de dansvloer te shaken en hebben we lol met de dames om ons 
heen die op het ritme van de samba, op hun typisch Braziliaanse 
manier wild met hun benen en billen bewegend, exotisch staan 
te dansen.   
Na een paar uur vluchten we Club Help uit,. We roepen een taxi 
en gaan terug naar onze jachtclub. ‘Pffff, het is best gevaarlijk 
aan de wal, hier mag je niet stranden’, lachen we.  
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Ondertussen zijn alle boten binnen, maar we horen dat het 
kleinste bootje het nog niet heeft gehaald. Er is zelfs een 
reddingsoperatie op gang gebracht om deze te gaan zoeken. 
Pieter, die in Kaapstad door de aankomst van Luca niet meer met 
ons meekon, was op ditzelfde bootje gestapt!  
  
Paulo komt uit São Paulo overgevlogen. We hebben het nog 
enkele dagen erg leuk met elkaar en dan vliegen Jim en Steve 
ook weer naar respectievelijk Annapolis, Amerika en Cape Town, 
Zuid-Afrika. Paulo nodigt Kees en mij uit om met hem mee naar 
São Paulo te vliegen en daar te blijven slapen in het huis van zijn 
ouders. Paulo wil ons dan weer met de auto langs de kust 
terugrijden. Deze kans laten we niet schieten, vooral ook omdat 
we dan gelijk polshoogte kunnen nemen voor wat betreft de 
jachthavens en baaien richting Santos, want dat is waar we met 
de Red Max naartoe willen. Mark blijft aan boord op de boot 
passen.  
Pieter is intussen gelukkig gered. Ze waren ver van land, zonder 
motor in een windstilte terechtgekomen en hadden uiteindelijk 
ook geen eten en drinken meer aan boord! Hij wil voorlopig even 
niet meer zeilen, zegt hij. Ik vraag of hij een paar nachtjes aan 
boord wil blijven slapen. Die uitnodiging accepteert hij graag.  
  
Wij vliegen na een paar dagen naar São Paulo.  
São Paolo is een ongelooflijk grote stad met vijfentwintig miljoen 
inwoners! Als we er overheen vliegen, zie ik een half uur lang 
bijna niets dan straten met huizen. Alleen in het Financiële 
Centrum staan hoge gebouwen. Daar tussenin landen we.   
De ouders van Paulo komen ons ophalen en zijn werkelijk heel 
vriendelijke mensen. Zij wonen in een van de betere wijken van 
de stad, waar ook nog jeugdvrienden van Paulo wonen. Het 
worden enkele fijne dagen met de Brazilianen, die ons leuke 
plekken laten zien in São Paulo. Zoals het hippodroom, een 
mooie luxe fitnessclub en enkele bijzondere restaurantjes in 
straten, waar je deze echt niet kunt verwachten.   



   119  

São Paulo is een doolhof en voor een onwetende toerist niet te 
doen. Veel bijzondere attracties of gebouwen zijn er niet, dan is 
Rio de Janeiro veel mooier. Maar in São Paulo zijn wel alle grote 
bedrijven met hun hoofdkantoor gevestigd.   
Dat maakt dat in de chique wijken van deze metropool de rijkste 
mensen van Brazilië wonen.   
  
We rijden richting Santos langs de kust terug. Zo komen we o.a. 
in Guarujá, een luxe badplaats. Vervolgens rijden we, met een 
decor van jungle aan de ene kant van de weg en de oceaan aan 
de andere kant, naar São Sebastiao. Daar hebben we zicht op 
het schitterende eiland Ilhabela.   
Het water tussen het vaste land en Ilhabela kan worden 
beschouwd als de ‘Solent van Brazilië’, ook hier wordt heel veel 
gezeild.   
Van hieruit gaat het verder naar het pittoreske Paraty. Een 
koloniaal stadje, dat ooit leefde van de suikerplantages die dieper 
landinwaarts tegen de heuvels liggen. Bij springtij lopen in Paraty 
de straatjes met de originele, grote, gladde keien nog vol water, 
zodat het vuil kan worden weggespoeld. We lezen op een bord 
dat Paraty door Unesco tot werelderfgoed is verklaard.  Hier 
blijven we een nachtje slapen in één van de schitterende kleine 
pousadas, die je overal in Brazilië kunt vinden en waar je voor 
niet teveel geld kunt overnachten. Paraty lig aan de grens met 
het eilandengebied Angra dos Reis, een paradijs van 360 
tropische eilandjes.   
  
Na een schitterende tocht langs de kust komen we uiteindelijk in 
de Iate Clube do Rio de Janeiro terug, waar Mark blij is ons weer 
te zien. Ondertussen heb ik van Steve vanuit Kaapstad bericht 
gekregen, dat hij de tafel en de spinnakerboom niet gevonden 
heeft. Verdorie! Ik bel hem terug en vraag hem nog eenmaal te 
willen gaan kijken, want als ze niet in de container zaten, waar 
zijn ze dan wel?   
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De volgende dag krijg ik wederom bericht van Steve: “Table and 
spinnaker boom found in the corner of the storage room, hidden 
under a pile of stuff”. Of hier opzet is of niet, ik ben erg blij met 
het bericht en vraag Steve of hij de spullen per vliegtuig wil laten 
overkomen. Ik ben vooral gehecht aan de door mezelf 
ontworpen, wegneembare cockpittafel, in roestvrijstaal en met 
teakhouten bladen. Een nieuwe laten maken kost tenslotte ook 
veel geld.   
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                                       Laguna Ilha Grande  

  
   
Vakantie   
  
Ik word wakker en hoor hanen kraaien.  
  
  
Het is intussen midden februari.  
Mijn dochter Lisette en haar vriend Guy komen overgevlogen, 
samen met André Nelis en zijn vriendin Annie uit Antwerpen. Zij 
zullen gedurende twee weken met ons richting Ilhabela zeilen. 
André is een goede zeilvriend van mij uit het wedstrijdcircuit. In 
de tijd dat ik nog de J-Star had, heeft André enkele malen als 
stuurman meegedaan.   
André Nelis is overigens de enige Belg, die in de Fin-klasse twee 
Olympische medailles heeft gewonnen. Hij is tevens in die klasse 
wereldkampioen geworden.   
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Ook mijn vriendin Gerdje, met haar twee dochtertjes van zeven 
en negen jaar zijn nu aan boord. Nadat zij allemaal enkele dagen 
in Rio hebben rondgedwaald, checken we uit.   
Kees is met Paulo weer terug naar São Paolo gereden en Mark 
en ik zeilen met de hele club door naar Ilha Grande, het grootste 
eiland van de archipel Angra dos Reis.  
  
Tegen donker komen we hier aan, na een heerlijke dag zeilen 
met zicht op de prachtige, groene, golvende skyline van de kust. 
Ik ben getipt dat in Ilha Grande een hele mooie lagune is. We 
zoeken naar de ingang, waarvan ik de gps-coördinaten in een 
Braziliaanse pilotboekje had gevonden. We naderen langzaam, 
maar zien alleen maar hoge muren van junglevegetatie tegen de 
hellingen. Dan varen we voorzichtig een baai in, stuurboord uit is 
een doorgang. Het wordt snel donkerder en ondieper. We varen 
op glinsterend water tussen de donkere junglemuren door. 
Verder zien we erg weinig en kunnen alleen vertrouwen op onze 
positie op de elektronische kaart. Uiteindelijk opent het vaarwater 
zich aan bakboordzijde en in het zwakke maanlicht weerspiegelt 
daar de lagune. Volgens de pilot moet aan de overkant van de 
lagune een lange ponton zijn. Duidelijk aangegeven diepten heb 
ik niet kunnen lezen. We besluiten zachtjes door te varen.   
“Het is nog maar twee meter diep!”, roept André dan plotseling. 
Ik roep naar Mark om de kiel op te halen en laat de boot zonder 
schroef uitlopen. “Keel up!”, hoor ik twee minuten later vanuit het 
dekhuis. Intussen is het helemaal donker, als we verder varen. 
De dieptemeter geeft uiteindelijk nog maar 0.00 meter aan! Maar 
deze staat afgesteld vanaf de onderkant van onze 3.60 m diepe 
kiel. Nu die 1.90 m is opgetrokken, hebben we nog 1.70 m over. 
Dat is niet teveel.   
We scharrelen langzaam verder richting ponton naar de 
overkant, waar we nog één lichtje zien. Verder is het pikdonker. 
Nu we de diepte niet meer kunnen aflezen, volgen we alleen nog 
maar ons bootje dat langzaam op het scherm over de 
elektronische kaart van de lagune verder glijdt.  
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Uiteindelijk komen we in de buurt van het ene lampje, daar tussen 
de bomen aan de wal. We beginnen de houten palen van een 
ponton te zien. We zijn er bijna! Maar dan lopen we plotsklaps 
toch vast. Shit, nog maar twee meter!   
Ik geef wat meer gas en gelukkig schuift de Red Max door de 
zachte bodem langzaam naar de steiger. We kunnen er net bij 
om de lijnen vast te maken.   
Halleluja, we liggen! Fijn om hier te kunnen gaan slapen en 
morgen zien we wel weer verder. De olielamp gaat aan en we 
eten lekker buiten in de kuip, om daarna in de zwoele nacht 
samen nog wat na te borrelen. We worden vergezeld door vele, 
vreemde Tarzan-achtige geluiden, die vanaf het eiland klinken.    
  
Ik word wakker en hoor hanen kraaien. Eenmaal buiten, zie ik 
waar we liggen en kan mijn ogen niet geloven. Hoe zijn we hier 
in godsnaam in het donker terechtgekomen? We liggen aan het 
einde van een hele lange, houten steiger. Links en rechts in het 
groene water zie ik diverse oude, houten vissersboten en achter 
mij een meer, met rondom de beboste hellingen van het eiland. 
Geen mens te zien! Ik kijk in de richting vanwaar we gisteravond 
het lampje hadden zien branden en zie nog net door de bomen 
een houten huisje staan. Het lange lijf van André komt naar 
buiten en ook hij staat verbaasd om zich heen te kijken. Even 
later komen Annie en Gerdje in hun nachtjaponnetjes ook eens 
kijken. We zijn allemaal even verwonderd over deze nieuwe 
wereld, waar we in verzeild zijn.  
Kom, we gaan eerst eens lekker zwemmen! Dus zwemtrap uit, 
en plonsen maar. Het groene water is niet echt koud, maar toch 
lekker om even wat in rond te spartelen. Dan gaan de dames een 
ontbijtje klaarmaken, met cornflakes en gekookte eitjes. Ook de 
meisjes en Mark zijn nu buiten. Iedereen geniet van de vredige 
rust op onze boot aan het eind van de lange houten steiger, met 
alleen wat geluiden van het eiland om ons heen.  
Plotseling horen we kinderen joelen. We gaan eens poolshoogte 
nemen en lopen met elkaar de steiger af, richting kindergeluiden. 
Aan de wal zien we vanaf een strandje een pad het bos in lopen. 
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We volgen dit en niet veel verder komen we aan een open plek, 
waar enkele lage barakken en houten huisjes staan, die we vanaf 
het water niet konden zien. Hier zijn jongetjes aan het voetballen 
en enkele meisjes staan in groepjes te giechelen en naar ons te 
wijzen.   
Blijkbaar is dit het schooltje van het eiland. Honden en kippen 
lopen vrij rond en nu komen we ook wat mannen en vrouwen 
tegen, die ons nieuwsgierig opnemen. Wij zijn duidelijk vreemde 
eenden in de bijt in deze kleine gemeenschap, in een groen 
decor van bomen en veel bloemen en mooie, gekleurde vogels. 
Enkele mannen lopen richting steiger. Blijkbaar zijn dit de vissers 
van de houten boten, die bij de steiger liggen. Ook wij lopen terug 
naar de Red Max en genieten van een bakkie koffie in de kuip.   
André en Mark kijken de buitenboordmotor na, die eerder wat 
kuren had vertoond. Guy en ik geven het dek een wasbeurt en 
de vrouwen zijn bezig met de lunch, terwijl de meisjes aan het 
strand spelen. Na de lekkere broodjes hangen we allemaal maar 
wat rond op de boot of op de steiger. Ik loop in de namiddag met 
Gerdje en de meisjes  over het strandje in de richting van het 
huisje, dat we daar al gezien hadden.   
Er staan buiten op het gras wat tafeltjes met stoelen, onder 
verschoten parasols. Een vrouw komt naar buiten en begint 
tegen ons te praten. Helaas verstaan we haar amper, maar 
begrijpen min of meer dat ze vraagt of we iets willen drinken. Ja 
fijn, knikken wij en op de een of andere manier staan er al snel 
enkele glazen met koel vruchtensap op tafel. Onze gastvrouw 
wijst naar de keuken, we begrijpen dat we hier ook kunnen blijven 
om te eten. Als dan de rest van de ploeg komt afzakken, is het 
snel beslist. Hier blijven we vanavond eten en zien wel wat we 
voorgeschoteld krijgen.   
Het wordt erg gezellig. Als aperitief drinken we vruchtensap  met 
wat ijs en Cachaça en voor we het weten, wordt het al weer 
donker. De man en vrouw des huizes zijn binnen druk in de weer 
en brengen ons exotische fruit en dan het hoofdgerecht: rijst met 
bonen en vis. Heel eenvoudig, eerlijk, lekker eten.  Wat een 
onverwachte belevenis in een voor ons totaal andere wereld!  
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Mark zegt ineens, dat hij wat draaierig is en loopt het duister in. 
Wij krijgen nog iets zoetigs met koffie en een onbestemd drankje 
als dessert. Met tegenzin staan we op als de meisjes slaperig zijn 
geworden en vragen de rekening.   
Buiten zien we Mark niet meer. In het donker kunnen we zelf ook 
maar amper het pad naar de steiger terugvinden. Eenmaal aan 
boord, duiken we direct onze kooi in. We slapen als roosjes.  
  
Ik word wakker als het al weer licht is. In mijn zwembroek ga ik 
buiten mijn ogen uitwrijven en zie dan Mark over de steiger aan 
komen lopen. “Hé Mark, you’re up early?”.   
“Uh yeah, I didn’t feel so well last night, so I went out and found 
a big flat rock, where I could lay on, must have fallen asleep, just 
woke up!”.   
Jeetje, heeft hij dan de hele nacht op een grote steen liggen 
slapen? Ja, dat kan je hebben met die Zuid-Afrikanen!  
  
Als we allemaal gezwommen en lekker ontbeten hebben, stel ik 
voor om weer door te gaan. We varen langzaam over de mooie, 
gladde laguna terug. Het groene water is als een spiegel en de 
jungle wereld om ons heen is nu stil. In de buurt van de bocht 
naar zee, horen we aan bakboord wonderlijke muziek vanaf de 
kant. Wat hoger gelegen, tussen de bomen, staat een huis met 
een houten veranda. Het ziet er erg gezellig uit. Een vrouw kijkt 
naar ons.   
“Zullen we hier nog even koffie gaan drinken?”, vraag ik.   
“Ja!” roepen de meisjes, die ook hier een strandje hebben ontdekt.  
“Doen we, Mark, anker uit!”.   
We roeien met de dinghy naar de wal en klimmen een trap op naar 
boven.   
“Wat is het hier gezellig!”, roepen we uit en zien lange, houten 
tafels staan, met allerlei bloemstukken en grote kaarsen erop. 
Overal is houtsnijwerk te zien en gezellige prullaria. De vrouw 
begrijpt al snel dat we koffie willen en gebaart ons te gaan zitten. 
De meisjes gaan weer naar het strandje, ze hadden daar 
zeesterren gezien.  
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Dan wordt de koffie gebracht met, ongevraagd, een grote 
vruchtentaart. Wat heerlijk allemaal! Beneden ons zien we Red 
Max vredig achter haar anker liggen wiegen. De vrouw begint de 
lange tafel te dekken en vertelt ons in gebroken Engels dat we 
moeten blijven voor de lunch.   
Ach en waarom ook niet, we hebben echt geen zin om deze 
idyllische plek al te verlaten. We gaan wat rond lopen en 
ontdekken iets hoger in het bos enkele boomhutten. Hier slapen 
ze dus! Ons pad kruist een drukke hoofdweg van duizenden 
grote bosmieren.   
Intussen is er ook een artistiek uitziende man met een hoed op 
aangekomen en onze gastvrouw heeft in de keuken ineens hulp 
van een jonge vrouw gekregen. Geen idee waar die twee ineens 
vandaan zijn gekomen!   
Als het eten klaar is, mogen we op de lange banken aanschuiven. 
Allerlei lekkers wordt op tafel gezet. Weer veel fruit vooraf en dan 
rijst met varkensvlees en brood en diverse groenten. Een fles 
wijn wordt aangerukt en zo genieten we onverwacht met volle 
teugen van dit paradijsje met zulke vriendelijke, bijzondere 
mensen.  
Plotseling horen we een dwarsfluit. De man met de hoed komt bij 
ons aan tafel zijn muziek ten gehore brengen. Het heeft allemaal 
iets onwezenlijks. Het eten smaakt heerlijk en de wijn is 
verrukkelijk. Ik vraag een karaf water, maar toch komt de ene na 
de andere fles wijn nog op tafel en de stemming stijgt ten top. 
Uiteindelijk krijgen we koffie, met lekkere zoetigheidjes. Verder 
varen heeft geen zin meer, als we uiteindelijk tegen het donker 
worden weer terug aan boord zijn. We blijven nog een nachtje.   
De zwemtrap gaat weer uit en nagenietend zitten we samen in 
de kuip, nog onder de indruk van deze wondermooie dag. De 
meisjes gaan vroeg slapen. Wij blijven bij het licht van de 
olielamp buiten zitten, tot ook onze oogjes dichtvallen.  
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Angra dos Reis  
  
Er is geen zeilboot te zien.  
  
  
De volgende ochtend varen we vroeg uit en zijn even later alweer 
op zee. Het is heerlijk weer, er staat een zacht briesje. De zeilen 
gaan omhoog en zo glijden we de archipel van Angra dos Reis 
binnen. Die bestaat uit 360 eilandjes, zodat je er in een jaar bijna 
elke dag eentje kunt aandoen.  
De zee is vlak en overal om ons heen zijn de groene jungle-
eilandjes te zien, met hier en daar mooie, koloniaal aandoende 
huizen. Die hebben allemaal hun eigen aanlegsteigers. De 
familie van Ayrton Senna, de verongelukte Formule 1-coureur, 
heeft hier ook een eiland. Het is wel duidelijk dat hier geen 
armoedzaaiers wonen.   
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Er is geen zeilboot te zien, wel veel wit glimmend plastiek met 
grote, zware motoren. Deze motorjachten scheuren ons ronkend 
en met veel bombarie over het water voorbij, met steeds een stel 
babes in bikini op het voordek en playboys op de flying bridge.   
Wij zeilen kris kras richting het stadje Angra dos Reis. Daar is 
geen jachthaven, maar gelukkig wel een pier, waar al wat 
vissersboten tegenaan liggen. We kiezen er een uit, waar we een 
paar mannen op bezig zien. We vragen in gebarentaal of we 
langszij mogen, maar ze varen blijkbaar uit. Eén van de vissers 
wijst naar een oude boot en we begrijpen dat we daar wel 
tegenaan kunnen. Over deze vieze, houten boot vol rommel 
klauteren we naar de pier en wandelen dan met zijn allen langs 
het water naar het stadje.   
Erg bijzonder is het hier niet, maar we vinden een druk pleintje 
waar een markt is. Ongelooflijk wat daar allemaal verhandeld 
wordt. We zien buiten de gebruikelijke stands met fruit en 
groenten ook manden met kippen, bakken vol felgekleurde 
pepertjes, jonge hondjes en poesjes, rekken met kleren en ga zo 
maar door.   
Ook staat er op het plein een gebouwtje, waarin vis wordt 
verhandeld. Altijd leuk om te zien welke soorten vis er te 
bewonderen zijn. We zien veel voor ons onbekende soorten. In 
het midden is een gezellige bar, waar mensen koffie of frisdrank 
drinken. Wij bestellen een soort fruitsap en voor de kinderen een 
ijsje. Dat dit in de vismarkt mag!   
Wat later staan we met z’n allen weer buiten en zien we dat er 
een hanengevecht wordt gehouden. Mannen staan er 
schreeuwend en wild gebarend omheen. We lopen maar snel 
door want dit is niks voor de meisjes, die er met open mond 
langslopen.  Het begint intussen wat warm te worden en op een 
ander pleintje in de stad vinden we een snackbar om wat broodjes 
te eten en iets te drinken. Het is gezellig op het plein. In het 
midden staat een bandje te spelen. Een paar man slaan op 
bongo’s, een gitarist zingt en een andere man speelt op zijn 
panfluit. We genieten van al het kakelbonte gedoe en de muziek.   
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Een vrouw komt ons voorbij gelopen, in haar armen draagt ze een 
jonge pup. Ze kijkt naar de meisjes en duwt pardoes Zoë, de 
kleinste, het hondje in de handen.   
“Ach wat lief!”, roepen ze allebei. “Ja, deze willen we houden!”. 
De vrouw vraagt om geld, maar we schudden hevig van ‘nee, dat 
kan niet’. Gerdje pakt het hondje en geeft deze gauw weer terug 
aan de teleurgestelde dame. De meisjes jengelen ‘ah mama, 
waarom niet?’ We staan dan maar snel op en lopen terug naar 
de boot.  
Nu eerst maar eens gaan kijken of er voor de nacht nog een 
mooie ankerplek is te vinden. Er staat geen wind, maar op motor 
is het eigenlijk wel zo gemakkelijk om tussen de eilandjes door te 
varen. We kijken bewonderend naar al die mooie huizen. Overal 
zijn strandjes en steigers, maar deze lijken allemaal privé te zijn. 
Gelukkig ontdekken we een mooi beschut baaitje, omringt met 
bomen. Hier laten we het anker vallen. Het is warm, dus snel 
plonsen we het water in voor verkoeling, althans dat is de 
bedoeling.  
“Wow, warm water!” roepen Lisette en Guy, die er het eerst in 
waren gedoken. Het voelt inderdaad net als een warm, groen bad 
waar we in liggen. Als ik weer aan boord klim, zie ik dat de B&G 
een watertemperatuur van 34 graden Celsius aangeeft! Niet erg 
verfrissend, we nemen dan nog maar snel een douche. Dat voelt 
wat koeler.   
Om ons heen is alles groen: het water, de bomen en planten van 
de jungle. Alleen de lucht is mooi blauw en er vliegen prachtige, 
gekleurde vogels en vlinders om ons heen. We genieten in de 
kuip van dit sprookjesdecor en van de lekkere hapjes, die de 
vrouwen op de plaatselijke markt hadden gekocht.   
Na zes uur is het donker en gaan we lekker kokkerellen. André is 
gek op gebakken steaks en gaat in de kombuis aan de slag. De 
meisjes doen binnen spelletjes. Het wordt nu gelukkig ook wat 
koeler in de kuip en zo blijven we de hele avond lekker buiten 
zitten eten en drinken.   
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We besluiten om de volgende dag direct na het ontbijt door te 
varen. Het is dan nog vroeg en niet al te warm. Weer is er geen 
wind, dus dan maar op motor verder langs dezelfde mooie decors 
als gisteren.   
Tegen lunchtijd komen we bij een eiland, waar tegen enkele 
steigers veel motorboten liggen. Er klinkt muziek. Hier moeten 
wij ook maar eens aanleggen.   
Het is op de vele boten en ook aan wal een gezellige drukte, met 
mannen die op reusachtige barbecues van alles staan te grillen. 
Iemand legt uit dat het een feestje is van hun motorbotenclub. 
Het is een vrolijke bende en we worden zelfs uitgenodigd om te 
blijven en mee te eten en te feesten. Nou, dat laten we ons geen 
twee keer zeggen. We krijgen bordjes van karton, vol met lekkers 
en biertjes zoveel we willen.   
De Brazilianen kijken heel nieuwsgierig naar de Red Max en de 
man die Engels spreekt, vraagt of hij eens aan boord mag komen 
kijken. “Natuurlijk” zeg ik, maar voor ik het weet staat onze Red 
Max vol met Brazilianen. Silvio vraagt honderduit over de boot en 
onze reis uit Europa en vertaalt dat dan weer door aan zijn 
vrienden.   
Terug aan wal wordt er een wedstrijd touwtrekken gehouden en, 
hoe kan het ook anders, wij moeten meedoen met het team van 
Silvio. Misschien denkt hij wel dat we heel sterk zijn, maar het is 
hem vooral om André met zijn enorm lijf te doen. Hij oogst 
bewondering alom en mag zijn gewicht van meer dan 
honderdtien kilo in de strijd gooien.   
Het is dikke pret. Met de vrouwen, die hun mannen luidkeels 
aanmoedigen en de spierballentaal van de mannen, die daarmee 
proberen hun tegenstanders te intimideren. Inderdaad wint ons 
team en worden we allemaal beloond met nog maar eens een 
koel blikje bier. De vrolijke bende vertrekt rond vier uur. Dan is 
het ineens stil op de plek waar we liggen.   
Maar wij zijn in een jolige bui. Aan de vaste wal in de verte is een 
marina, had Silvio uitgelegd en er schijnt ook een leuke disco te 
zijn! De trossen gaan los en we stomen op naar de jachthaven.   
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Daar kunnen we ons nog maar net, met het anker vooruit en de 
spiegel naar de wal, tussen een paar boten wringen. Mark vind 
het wel ok om op de kinderen te passen en zo lopen we om 
ongeveer tien uur die avond de jachthaven uit naar de hoofdweg.   
Daar, bij een parking, staat een rond gebouw met een gigantisch 
rieten dak. Muziek weerklinkt. De zware bastonen nodigen ons 
uit om naar binnen te gaan, waar het overigens nog rustig is. 
Wanneer we aan de bar onze drankjes staan te proeven, komen 
er steeds meer mannen en schaars geklede vrouwen binnen. Het 
duurt niet erg lang of er wordt in de grote open ruimte al flink 
gedanst. Schitterend en opwindend om te zien hoe de 
Brazilianen opgaan in hun muziek.   
Wij staan er als houten klazen bij te kijken en nemen nog maar 
een biertje. Maar dan mengen Gerdje, Lisette en Annie zich 
tussen de dansers. Ik neem een diepe zucht en ga dan ook maar 
staan huppelen tussen de dansende lijven. De muziek is 
behoorlijk opzwepend en ik laat me gaan op het ritme van de 
samba.   
Onze vrouwtjes doen hun best om de ophitsende bewegingen 
van de Braziliaanse vrouwen na te doen. Maar die dansen met 
de samba in hun genen, soepele lijven met trillende benen en 
billen, op het snelle ritme van de muziek. Ik vind het best een 
mooi gezicht en geniet van de openlijk erotische sfeer. Het wordt 
een letterlijk hete nacht. We dansen en zweten en drinken maar 
door.  
’s Morgens rond vijf uur stommelen we de tent uit en lopen terug 
richting Red Max. Het begint al een beetje op te lichten. Als we 
omkijken naar het grote, ronde rieten dak, zien we de hete 
energie van de dansende menigte binnen uit een groot gat boven 
in het dak naar buiten stomen. Het lijkt wel of de tent in brand 
staat! We crashen aan boord en slapen een gat in de dag.   
  
Ik word zwetend wakker en kruip mijn kooi uit. Buiten zitten Mark 
en de meisjes spelletjes te spelen. Ook André en Guy komen 
ogen uitwrijvend naar boven.  



132    

“Koffie!”, roept André. Het is al warm en al na de middag, als we 
met elkaar in de kuip onder de zonnetent zitten bij te komen. 
“Zullen we dan maar weer verder varen?”, zeg ik. De trossen 
gaan los en we motoren weer tussen de eilanden door. Er staat 
geen wind en op autopilot varen we als echte toeristen met onze 
boot langs de eilandjes met die mooie, witte strandjes.   
 
Aan het eind van de middag ontdekken we een opening in de 
kust, met daarachter een beschut binnenwater. Hier laten we het 
anker vallen, bij een mooi strandje. Er ligt alleen nog een oude, 
houten vissersboot.   
“Weet je wat, we gaan er met de dinghy heen en vragen of ze vis 
verkopen”. Zo gezegd, zo gedaan. Op de vissersboot is het 
doodstil. Guy tikt tegen de romp, maar geen reactie. “Er is 
niemand aan boord”, zegt hij. En daar lijkt het op. Ik stamp nog 
een keer met de roeispaan tegen de boot. Dan zien we tot onze 
verbazing een deur van de stuurhut open knarsen. Een oude 
gerimpelde man, met stoppelbaard en wilde haren, komt ogen 
wrijvend naar buiten en neemt ons nieuwsgierig op.   
“Do you have fish?”, vraag ik.  
Maar de man kent geen Engels blijkbaar en brabbelt 
hoofdschuddend iets terug, wat wij weer niet verstaan. Het enige 
woord dat mij te binnen schiet is ‘lulas’.   
“Lulas?”, vraag ik. Dan knikt hij, gaat weer naar binnen en komt 
terug met een plastic zak vol kleine inktvisjes.   
“Yeah, great!”, roepen wij. Ik vraag met duim en wijsvinger wat 
het kost. Hij brabbelt weer iets terug en ik vis wat papieren geld, 
Braziliaanse reis, uit mijn zwemshort. Hij pakt een briefje en 
gebaart dat het zo goed is.  
 
Terug aan boord gaan we meteen aan de slag, want de verse 
lulas moeten eerst goed schoongespoeld worden. We vullen een 
emmer met water en schudden daarin de grote zak leeg. Bij elke 
lula moet de inkt eruit geknepen worden en dan weer worden 
afgespoeld.   
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Na een half uurtje knijpen en spoelen, hebben we een emmer 
inktwater en een pan vol schone lulas.   
Gerdje snijdt deze in stukjes en begint ze in een koekenpan met 
olijfolie en peper en zout op te bakken. We trekken een fles koele 
witte wijn open en proeven van de inktvisjes. Heerlijk!! Zo lekker 
heb ik die nog nooit gegeten. Dit is echt smullen, wat een leven!  

  
  



134    

  

  
  
  
   
Paraty  
  
Nog altijd kunnen de straatjes met springtij onder water lopen.  
  
  
We varen door en als er een beetje wind komt, zetten we het 
grootzeil en trekken de rolgenua uit. We glijden als in een 
sprookje langs de golvende jungle kust. De meisjes zitten in de 
dinghy, die achter de boot hangt. Angra dos Reis verdwijnt achter 
ons. Enige uren later zeilen we de brede diepe baai van Paraty 
binnen.   
Paraty is een oud koloniaal stadje aan het eind van een baai, 
waar vroeger het suikerriet van de plantages in het binnenland 
werd aangevoerd en verscheept. Vanaf het water ziet het er 
bijzonder pittoresk uit. We zien een oud, Portugees aandoend 
stadje met witte gevels, een kerktoren, veel mooie bomen en een 
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kade met grote, oude houten zeilboten. Tegenover Paraty is een 
jachthaven. Hier meren wij aan.  
We lopen de volgende dag het stadje in over de oude, grote, 
platte, gladde stenen door rechte straatjes. Elk huis heeft boven 
een opstapstoep een hoge rechthoekige houten deur, meestal in 
een blauw geschilderde, zandstenen omlijsting. Nog altijd 
kunnen deze straatjes met springtij onder water lopen, waardoor 
het straatvuil met het water naar buiten kan worden geveegd. 
Overal zien we leuke winkeltjes en eetcafés en schitterende 
pousadas. De tijd heeft hier stilgestaan. Er rijden nog 
paardenkarretjes rond, met daarop mannen met rieten hoeden. 
Het enige dat aan het vroegere straatbeeld ontbreekt, zijn de 
slaven die hier toen al het werk moesten doen.   
Aan een plein, met een kerk aan de ene kant en aan de andere 
kant een riviertje dat naar zee loopt, zijn veel terrasjes. We gaan 
een hoekhuis binnen, want het is er lekker koel. Het blijkt een 
ijssalon te zijn. We zien een lange, glazen, open toonbank met 
veel bakken vol heerlijk, gekleurd ijs. Bediening is er niet. 
Mensen met een dienblad lopen langs de toonbank. Ze 
scheppen hier en daar een bakje vol.   
Aan het eind van de toonbank staan schalen met diverse sausjes 
en gemalen nootjes. Die kun je naar eigen smaak over je ijs 
doen. Een dame zit aan de kassa. De bakjes worden bij haar op 
een weegschaal gezet en gewogen en dan kan er worden 
afgerekend. Hier wordt ijs per kiloprijs verkocht! Iedereen zit even 
later lekker te smullen van een zelf samengesteld bakje met ijs. 
Dit is echt een feestje, wat een heerlijk stadje!  De hele dag 
blijven we rondhangen, tot het donker wordt. Overal brandt 
gezellige verlichting.  We vinden een typisch tentje, met houten 
stoelen en tafels op de originele, oude tegelvloer en houten 
balken tegen het plafond.   
We eten Braziliaanse Feijoada, een stoofpotje met vlees en rijst 
en zwarte bonen. Biertje erbij en mmm, smullen maar weer.  
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Ubatuba  
  
Hij trekt zich aan de reling omhoog. “Fish?”, vraagt hij.  
  
  
Brazilië is een schitterend Zuid-Amerikaans land, met mensen 
die vanuit de hele wereld naar hier geëmigreerd zijn. In de 
zeventiende eeuw hadden de Portugezen zich hier gesetteld, 
nadat Paus Alexander VI besloten had, dat de Portugezen ten 
oosten van een lengtegraad midden tussen Cabo Verde en de 
West-Indies moesten blijven. De bevolking is een mengelmoes 
van blanken (vooral Latijns-Europees), afstammelingen van 
Afrikaanse slaven en later ook van veel mensen uit Azië. Alleen 
enkele Indiaanse stammen in het Amazone gebied leiden daar 
nu nog het leven van vroeger tijden.   
 
Wij voelen ons hier als een vis in het water en zeilen dan ook 
welgemoed door naar het volgende gebied, Ubatuba. Het anker 
gaat uit in een diepe, ongerepte baai aan een mooi wit strand. 
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We trekken de zonnetent over de kuip, het is happy hour. We 
zitten nog maar net met ons drankje in de hand, als een jongetje 
in een uitgeholde boomstam komt aanpeddelen.   
Hij trekt zich aan de reling omhoog. “Fish?”, vraagt hij.   
Dit is waarschijnlijk het enige Engelse woord dat hij kent en wij 
knikken schouderophalend ‘yes, ok’. Een uur later, als we het 
jongetje al vergeten zijn, is hij er ineens weer. Hij heeft drie 
mooie, grote vissen en een paar exotische vruchten bij zich. Hij 
is gelukkig met een handje Braziliaanse reis en wij eten deze 
avond heerlijke, vers gevangen vis.  
De nacht is prachtig, met een volle maan en het geluid van het 
zachte ruisen van de branding op het strand. Af en toe horen we 
daar bovenuit een vogel of een ander dier. Ik val gelukzalig in de 
kuip in slaap.  
  
’s Morgens zwemmen we allemaal naar het strand en tot onze 
verbazing komt onze jonge vriend weer aangelopen, nu samen 
met zijn moeder.   
De koffiekleurige vrouw brabbelt een beetje Engels en we 
begrijpen dat de jongen ons een waterval wil laten zien!  “His 
name is Felice”, zegt ze en aait hem over zijn koppie.  “Yes of 
course, but please wait”. We gaan eerst aan boord ontbijten en 
komen dan met de dinghy en onze schoenen terug. Felice zit op 
het strand al op ons te wachten. Hij leidt ons via een paadje een 
heuvel op, waar we een schitterend zicht hebben op de baai, 
waar de Red Max achter haar anker rustig op ons wacht. 
   
We wandelen door een bos naar boven en ineens komen we bij 
een open plek, waar wild water over een hoge, gladde, schuine 
rots in een diepe poel naar beneden klatert. Er is ook een 
zandstrandje en de meisjes rennen direct het heerlijk koele, 
zoete water in. We zien Felice even later langs de waterval 
omhoog klimmen. Dan, plotseling, glijdt hij in het kolkende water 
over de hoge, gladde rots naar beneden en plonst pardoes bij 
ons het water in.  
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“Wij ook!”, roepen de meisjes en klimmen al omhoog. Het 
jongetje gaat mee. Even later zien we de meisjes gillend van de 
pret naar beneden spoelen. Dit is leuk! Wij willen nu ook en 
storten ons over de rots naar beneden, het zoete water in. Wat 
heerlijk, we zijn in het paradijs beland!  
  
Als we na deze waterpret weer op het strand zijn teruggekeerd, 
wil Mark wel eens in de boomstam gaan peddelen, die daar nog 
op het strand ligt. Felice duwt zijn bootje de zee in. Mark klimt er 
van opzij in, maar de kano kantelt steeds weer om. Wat hij ook 
doet, het lukt hem niet om overeind te blijven. Dit is dolle pret en 
wij schateren het uit. Als hij het na de zoveelste poging 
uiteindelijk opgeeft, zien we het jongetje rustig in zijn boomstam 
gaan zitten en wegpeddelen over het mooie, lichtblauwe water.   
 
Zoals iedere avond relaxen we in de kuip met chill out muziek en 
de vrouwen zetten lekkere hapjes en drankjes op tafel. De 
meisjes springen steeds van de boot om dan weer even snel de 
zwemtrap op te klimmen. Wij zwemmen ook een rondje boot. 
Achter de groene heuvels gaat de zon onder. Tijd om nog wat vis 
te bakken van onze jonge Braziliaanse vriend, deze keer met 
gebakken aardappeltjes erbij.   
Dit is genieten, de hele baai is van ons. André vertelt enkele van 
zijn beroemde moppen, onder het genot van een glaasje wijn en 
koffie na. Maar rond tien uur liggen we allemaal alweer lekker te 
snurken.  
  
Als het licht wordt, sta ik op. Buiten zie ik nog net de zon over de 
horizon tevoorschijn komen. De baai is zo glad als een spiegel, 
alleen de vissen maken hier en daar een kringeltje. Buiten het 
geluid van een paar vogels is het stil.   
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Ik geniet van dit heerlijke moment voor mezelf in deze 
onbeschrijflijk mooie, ontwakende natuur. Na een tijdje hoor ik 
binnen de Lavazza machine en komt Gerdje bij me zitten met een 
lekker kopje koffie, wat een geluk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   Mieke                      Zoë  en             Maxime  
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Ilhabela  
  
“Bonjour!”. Er komen twee gele plastic kano’s langszij.  
  
  
Het anker gaat weer op, als we hebben gezwommen en 
ontbeten. We varen rustig de baai uit, koers Ilhabela. Alweer een 
mooie dag zeilen langs een sprookjesachtige, nevelige, groene 
kust. Op Ilhabela is een mooie jachtclub, even elitair als die van 
Rio, compleet met een mooi zwembad en een chique bar-
restaurant. Ook hier krijgen we een vaste boei en een 
welkomstdrankje van de commodore aangeboden. Het is met 
recht een ‘Ilha Bela’: een schitterend eiland met afwisselend 
bergen, watervallen, stranden en jungle en wordt gescheiden van 
het vaste land door ‘de Solent van Brazilië’.   
Op dit water worden, net als op het heilige water van de Solent 
bij Isle of Wight, veel wedstrijden gezeild, vooral in open bootjes, 
zoals de 470 en de laser. Maar er staat hier in Brazilië vaak 
weinig, of helemaal geen wind. Komt het daardoor dat veel 
wereldkampioenen uit Brazilië komen? Doordat zij kunstenaars 
zijn in het zeilen zonder wind?    
  
Regenen kan het er ook. De volgende ochtend, bij het wakker 
worden, hoor ik het hard tikken op het dek. Ik kruip mijn kooi uit 
en ga naar boven de cockpit in, die wij met onze zonnetent 
hadden overdekt. Het regent pijpenstelen, echt bakken uit de 
hemel. Onze dinghy die nog achter de boot hangt, staat vol water 
en blijft nog maar net drijven. Het water komt tot aan de 
buitenboordmotor! Onze Nederlandse regendagen zijn niets, in 
vergelijking met deze subtropische stortbuien.  
“Bonjour!”, hoor ik even later tot mijn verbazing. Er komen twee 
gele plastic kano’s langszij. In de ene zit een oudere man met 
baard en in de andere een jongeman, samen met een jongetje 
van een jaar of tien. Ah, dit zijn de Fransen die we al eerder in 
Salvador hadden ontmoet. Vader had in Frankrijk een oude, 
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houten viskotter gekocht waarmee hij, met zijn twee zonen, nu 
vijfentwintig en tien jaar oud, naar Brazilië was overgestoken.  
Waar moeder de vouw is gebleven, is niet duidelijk. Ze zien eruit 
als verzopen katten.   
Ik nodig ze uit voor een bakkie koffie en even later zitten ze in de 
cockpit uit te druipen. Hun grote, oude bak is even verder voor 
anker komen liggen. Op het dek zie ik een lange boomstam 
vastgesjord. Ze vertellen dat ze hebben gehoord dat je 
tienduizend dollar kunt verdienen, als je met een boot twee auto’s 
naar de Falklands wilt vervoeren. Dus hebben ze een boomstam 
opgeladen en daarmee willen ze de kotter gaan optuigen, zodat 
ze kunnen zeilen. Op deze manier hopen ze met hun lading naar 
de Falklands te gaan, zonder veel dure diesel te verbruiken. Ik 
ben benieuwd of hen dit gaat lukken en wens hen alvast veel 
succes. Ik bedenk me dat het in de zuidelijke oceaan echt geen 
pretje is, wanneer het daar keihard waait. Als je daar op deze 
oude, houten kotter met een boomstam als mast en een paar 
oude lappen van zeilen in een storm terechtkomt, en er dan ook 
nog eens twee auto’s op het dek zijn gesjord, dan kun je alleen 
maar bidden en hopen dat je het haalt. Brrr, ik moet er niet aan 
denken!   
Maar zo varen er meer Gipsy’s of the Sea rond, die vertwijfeld 
alles aanpakken om te kunnen overleven. Vaak zeilen ze 
moederziel alleen.  
Het is intussen vertederend om te zien hoe de grote broer met 
zijn kleine broertje omgaat, die dit allemaal met grote ogen 
aanschouwt. Hij lijkt blij met de zorg van zijn vader en grote broer. 
Gerdje brengt ze wat boterhammen. De Fransen zijn gelukkig en 
kletsen honderduit, maar zijn wel moeilijk te verstaan. Het 
jongetje zit met zijn boterham in zijn knuistjes stijf tegen zijn broer 
aan gedrukt. Als de boterhammen zijn verorberd, klimmen ze 
weer in hun kano’s en peddelen in de regen naar het strand.  
  
Het klaart al spoedig weer op. Wij maken er een toeristendag van 
met een relaxed verblijf aan het zwembad en gaan daarna in het 
dorp wandelen, langs leuke winkeltjes en restaurantjes.   
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In de middag vinden we een mooi baaitje, met een terras vol 
parasols. De meisjes gaan hier nog wat in zee poedelen en wij 
genieten nog maar eens van lekker koel ananassap.   
Voor we het weten is het alweer avond, als we met onze dinghy 
naar de boot terugvaren.   
  
Morgen vliegen ze allemaal weer naar huis en blijven Mark en ik 
aan boord. Maar Kees en Paulo komen weer over van São Paulo 
om mee door te zeilen naar Santos.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
   Lasers in de ‘Solent’ van Brazilië   
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     Voor anker Ilhabela Jachtclub  
  
  
Een Braziliaanse nacht  
  
Vier losse mannen en veel mooie vrouwen.  
  
  
De volgende dag vertrekken we allemaal met de veerboot van 
het eiland naar de vaste wal, naar São Sebastiao. Dit is een oude 
havenstad met een gezellige boulevard. Hier lunchen we wat en 
wachten op de bus, die van hier naar het lokale vliegveld rijdt. 
Omdat dit nog een paar uurtjes duurt, ontkomen we er niet aan 
om van André nog een caipirinha te drinken, en dan nog één en 
jawel, nog eentje dan. In een jolige bui zoenen we elkaar 
goodbye en dan lopen Mark, Kees, Paulo en ik terug richting 
veerboot.  
  
Maar voordat we daar zijn, zien we in een zijstraatje nog een paar 
gezellige barretjes en de Braziliaanse muziek lokt ons daar naar 
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binnen. We hebben de tijd, het is gezellig, we drinken nog een 
biertje. Er lopen en dansen veel mooie, jonge vrouwen in het 
rond. Sommige proberen met ons aan te pappen, maar ze 
spreken geen Engels. We blijven hier en daar nog wat plakken 
en lopen kroeg in kroeg uit. Uiteindelijk wordt het donker, als we 
nog steeds in dit uitgaansstraatje rondhangen.  
Vier losse mannen en veel mooie vrouwen is een gevaarlijke 
combinatie. Uiteraard zijn wij, als buitenlanders, voor deze 
vrouwen extra interessant. Zij komen vaak uit arme gezinnen, 
hebben weinig opleiding gehad en zijn op zoek naar een beter 
leven. Vooral in het nachtleven hopen zij de man van hun dromen 
te kunnen vinden, liefst met veel geld.   
Wij hebben op dat moment teveel plezier om al naar de boot 
terug te gaan. Ik maan de mannen wel aan voorzichtig te zijn. In 
één tentje is life music. Rozig van de drank en de heerlijke, 
sensuele stem van de mooie, blonde zangeres blijven we hier 
hangen tot in de vroege uurtjes. Als de zangeres haar applaus 
heeft ontvangen, stapt ze van het kleine podium en komt op ons 
af. “Did you like me singing?”, vraagt ze ons.  “Yes yes, you are 
very good!” roepen wij in koor.   
“You like to drink something?”, vraagt Kees en loopt al met haar 
naar de bar, waar nog een paar vriendinnen staan. Die willen 
natuurlijk ook allemaal een drankje. Daar staan we dan sullig te 
zijn, met een biertje in de hand in een kring van opwindend mooie 
vrouwen. Ze lachen allemaal en draaien met hun sexy lijven in ‘t 
rond, op het ritme van de muziek. Hier worden we gek van en 
swingen met hen mee, ontspannen door de vele drank. Paulo 
praat met hen en vertelt me dat ze wel erg graag met ons mee 
willen om de boot te zien. Ik denk nog even terug aan onze 
eerdere ervaring in Recife, waar we toen aan boord beroofd 
werden. Maar, mede door de drank en de lol die we nu samen 
hebben, vind ik het toch goed.   
“Ok let’s go!”. We lopen naar de ferry met aan iedere arm vrolijke, 
babbelende, Braziliaanse vrouwen. De ferry gaat dag en nacht. 
Een half uur later staan we alweer op Ilhabela. Nu nog naar de 
jachtclub, waar onze dinghy aan de steiger hangt. In twee 
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volgepropte taxi’s komen we daar aan. Ook de chauffeurs 
hebben er lol in en lachen mee, hopende op een goede fooi.  
Eenmaal aan boord, gaat de muziek aan en de vrolijke vrouwen 
staan in de kuip al weer volop wild te dansen. Het wordt een leuk 
feestje op het water met die dolle dames.   
  
’s Morgens, als ik voorzichtig een oog open doe, lig ik nog in de 
kuip. Langzaam probeer ik op te staan. Ik heb een houten kop. 
Bij het plassen word ik draaierig en val bijna over boord. Het 
water is als een spiegel, een zee van rust. Binnen is het ook stil. 
Ik ga koffie maken en zie in de zithoek twee vrouwen liggen, die 
dicht tegen elkaar aan, nog lekker liggen te slapen.   
Buiten probeer ik bij te komen met een kopje koffie in m’n hand 
en kijk naar het terras van de jachtclub, waar al wat mensen zitten 
te brunchen. Na een uurtje hoor ik meer en meer geluiden in de 
boot en dan komen ook de andere mannen met wilde koppen 
naar buiten kruipen. “What a party”, zucht Paulo als hij naast me 
neerploft. We grinniken wat en moeten allemaal bijkomen van 
onze onverwachte uitspattingen.   
Mark gaat voor iedereen koffie maken. Dan horen we 
vrouwengeluiden. De blonde zangeres komt iets vragen: “where 
is toilet please?”.  
Paulo gaat mee naar binnen en legt haar uit hoe de wc werkt. De 
Braziliaanse schoonheden komen nu één voor één naar buiten. 
Ze zien er tamelijk verward uit. Het valt me nu ook op hoe schaars 
gekleed ze zijn, met hun korte rokjes en spannende topjes. Geen 
wonder dat we hier vannacht niet goed van werden.  
We smeren brood en ontbijten gezellig met elkaar in de kuip. Eén 
jonge vrouw gaat achterop naar de boot staan kijken en ik zie 
hoe verwonderd en onder de indruk ze is, van wat voor haar 
waarschijnlijk een surrealistisch ruimteschip moet lijken. Ik zie 
ineens een traantje opwellen. Ik schrik en besef dan opeens, dat 
het verschil in onze werelden voor haar overweldigend moet zijn. 
Shit, dit had ik niet verwacht.  
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We moeten afscheid nemen. Paulo vertelt dat de dames naar het 
dorp willen, vanwaar ze met de bus terug naar São Sebastiao 
kunnen. We landen weer in twee etappes met de dinghy aan de 
steiger. Wanneer we even later langs het terras van de jachtclub 
lopen, zie ik daar de afkeurende blikken van de vooral duur 
geklede, vrouwelijke clubleden. Zij stellen het niet erg op prijs dat 
wij door hun chique club lopen, met deze vrouwen uit de, in hun 
ogen ‘lagere regionen’. In Brazilië zijn de jachtclubs alleen voor 
de high society. Als we terug zijn, ga ik in het havenkantoor bij 
de commodore mijn excuses aanbieden. Hij glimlacht en zegt 
“Sometimes this can happen, but please no more!”.  
  
Eenmaal weer aan boord, gaan we eerst een beetje orde in de 
chaos brengen. Er is dit keer gelukkig niemand die iets mist. We 
hebben een wilde, Braziliaanse nacht overleefd.  
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Santos  
  
Donker en miezerig.  
  
  
Tijd om door te zeilen naar Guaruja Santos, de grote havenstad 
van de provincie São Paulo.   
Het is begin maart. In Santos kan de boot twee maanden de kant 
op, voor reparaties en onderhoud. Het hydraulisch systeem van 
de kiel werkt niet meer goed, de DGPS is kapot, er zijn problemen 
met de stuurautomaat, de achterluiken lekken nog en we hebben 
een generator, die nogal eens hapert. Om maar eens iets te 
noemen.   
Ik had helaas moeten besluiten om niet meer verder door te gaan 
naar het koude, ruige zuiden van Zuid-Amerika om daarlangs 
rond de wereld te zeilen. De technische problemen en het feit dat 
de zomer ten einde gaat, waarmee de najaarsstormen op dit 
zuidelijk halfrond nu voor de deur staan, maakten dat ik de 
conclusie moest trekken dat Red Max en ik er nog niet klaar voor 
zijn.  
De complexiteit van de boot heeft er mede voor gezorgd, dat ik 
er onvoldoende vertrouwen in heb. Ik wil eerst weer richting het 
noorden en uiteindelijk naar huis, om de boot daar technisch 
verder te optimaliseren. Pas dan zal het mogelijk zijn een 
werelddeel te ronden, waar hightech hulp voor dit soort jachten 
nog ver te zoeken is. In Patagonia en op de Pacific ben je echt 
op jezelf aangewezen en ik wil eerst leren om zoveel mogelijk 
zelf te kunnen repareren en te onderhouden.  
  
We vinden de werf in een zijriviertje, vlakbij de stad en kunnen 
nog net met hoog water met onze 3.60 m diepgang 
binnenkomen. Eenmaal aangelegd, kan de boot met de kiel bij 
laag water in de zachte modder zakken, totdat ze op de kant zal 
worden getakeld. Er is hier gelukkig maar een verval van 
ongeveer 60 cm.   
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Voor Kees zitten de zeilavonturen erop. Hij had in Kaapstad al 
contact gelegd met Nederlanders die in de fruitexport zitten en in 
Nieuw-Zeeland een filiaal willen openen. Kees krijgt de kans om 
dit daar op te bouwen en heeft het aanbod aangenomen. Paolo 
gaat terug naar zijn stad São Paulo, waar hij bij een groot 
advocatenkantoor gaat werken. Mark blijft op de boot passen. Ik 
vlieg voor een tijdje naar huis. We hebben nog één nacht samen 
om het afscheid te vieren en Santos onveilig te maken.  

  
Het is donker en miezerig, als we met een taxi naar de stad rijden. 
Daar aangekomen, lijkt het net of we in Antwerpen zijn: 
zeeschepen liggen aan de kade bij het uitgaanscentrum en we 
zien in het regenachtige licht van de lantarenpalen ook 
‘kinderkoppen’ glimmen.  
We eten nog eens een lekker stukje Argentijnse picanha, met een 
frisse salade. Daarna zoeken we een gezellig café voor een 
laatste biertje met elkaar.   
We vinden een zaak met een lange toog en er is een podium. De 
muziek klinkt lekker, we gaan naar binnen. Als we aan de bar 
staan, zien we een tafel vol Japanners. Aan iedere zijde zien we 
een Braziliaanse dame. De Japanners zitten er maar houterig bij. 
Nadat we aan de bar twee biertjes hebben gedronken, staat één 
van de vrouwen op en ze gaat op het podium uitdagend staan 
dansen. Wij hebben er lol in en klimmen ook, met een biertje in 
de hand, het podium op. In no time staan alle andere vrouwen 
van de Japanners met ons mee te springen.   
Het wordt nog eens een ouderwets ‘onderbroekenlol-feestje’, 
terwijl de Japanners zich geen raad weten en braaf blijven zitten, 
ook al gebaren we dat ze ook moeten komen.   
  
Eenmaal weer buiten, regent het nog steeds en bestellen we snel 
een taxi. We gaan weer lachend naar de boot om te slapen. 
Morgen vertrekt eenieder terug naar het vervolg van zijn 
werkzame leven. De avonturen op de Red Max helaas voorlopig 
achter zich latend.  
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Terug naar het Noorden  
  
De B&G geeft een bootsnelheid aan van 13-14 knopen.  
  
  
Eind april vlieg ik met Gerdje terug naar Santos.  
Red Max is voorlopig weer opgekalefaterd en Mark is blij ons te 
zien. Hij heeft het prima naar zijn zin gehad daar in de jachthaven 
van Guarujá bij Santos, de badplaats voor de rijken van São 
Paulo.  
We zeilen vroeg in de morgen met ons drietjes weer terug naar 
Ilhabela. Het is een mooie dag, met een lekker ruim windje. 
Gerdje en ik zitten buiten te genieten van de tocht, met zicht op 
de bergen in het westen. Mark ligt binnen te pitten. Het is maar 
één dag zeilen. Tegen de middag zien we vanaf de wal ineens 
donkere wolken op ons afkomen. Niet lang daarna gaat het 
behoorlijk hard waaien en regenen.  
Gelukkig komt de wind ruim in. Gerdje gaat naar binnen, ik zit op 
de hoge kant te sturen. De B&G geeft een bootsnelheid aan van 
13-14 knopen, maar de boot voelt goed en volledig onder 
controle. Het grootzeil en voorzeil kunnen voorlopig ongereefd 
blijven staan. Ik geniet van de Red Max onder zeil, die zo veilig 
aanvoelt en zo makkelijk te sturen is. We hebben het naar ons 
zin en stormen onder vol zeil door richting Ilhabela, met een lange 
witschuimende baan in ons zog.  
  
’s Avonds voor donker hangen we weer aan onze boei bij de 
Ilhabela Iate Clube. Het weer is nu rustig en we gaan een biertje 
drinken met de commodore aan de bar.  
We hebben nog een dag om het eiland te verkennen en gaan met 
de bus van het ene eind in het noorden tot het andere in het 
zuiden, over de enige verbindingsweg die het eiland rijk is. Het is 
een schitterend eiland, met lieflijke stranden en baaien langs de 
zeekant van de weg en groene, bergachtige jungle vol met 
bloemen aan de andere kant.  
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Er zijn veel strandbars en idyllische pousadas, waar we ook wat 
kunnen drinken of eten.  Het was een heerlijke dag en Ilhabela 
heeft onze harten gestolen. 
  
We zeilen weer door naar het kleine jachthaventje Saco de 
Ribeira aan de vaste wal. Laat in de middag komen we aan en 
zien een smalle doorgang naar de haven, waar een paar man 
staan te vissen. We naderen voorzichtig op motor. Als we 
dichterbij komen, beginnen de mannen te zwaaien en te roepen. 
Ze worden zichtbaar nerveus, want ze denken natuurlijk dat we 
met deze grote boot zullen vastlopen. Ze beginnen harder te 
roepen, maar onze gerepareerde kiel hangt nu bovenin, dus we 
varen rustig door. Met open mond zien ze ons door de nauwe 
doorgang binnenvaren. Zo’n grote zeilboot hebben ze hier nog 
niet gezien en in de jachthaven liggen inderdaad alleen kleine 
motorbootjes en een paar zeilboten.  
Er is een korte meldsteiger, waar we wonderwel nog net kunnen 
aanmeren. Een havenmeester komt aanrennen om te helpen. Hij 
spreekt geen Engels, maar gebaart dat we naar het 
havenkantoortje moeten gaan. Daar is een dame, die wat Engels 
spreekt en gelukkig zegt ze dat we enkele dagen kunnen blijven 
liggen.  
  
Onze Belgische vrienden Dirk en Mieke komen met de meisjes 
aanvliegen, voor een korte vakantie. Ze zullen vanuit São Paulo 
met een bus naar hier komen.  
Als iedereen aan boord is, kunnen we doorzeilen. We willen eerst 
naar een mooi strand in de buurt, om daar voor anker te gaan. 
De kaart geeft aan dat we ofwel tussen twee grote rotsen door 
kunnen, ofwel een omweg van een paar mijl rond een eiland 
moeten maken. Op de kaart wordt voor de doorgang tussen de 
rotsen een diepte bij laag water van 3.50 m aangegeven. Maar 
er is een zandbodem, dus zeg ik het te willen proberen. Als we 
dan toch de bodem raken, kunnen we de kiel nog optrekken en 
bovendien is het rustig weer.  
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Het is half tij, als we voorzichtig de ondiepte naderen. Maar ja 
hoor, we lopen dan toch nog op de zandbodem vast. Mark gaat 
snel naar beneden om de kiel op te halen. Maar helaas, die wil 
nu weer niet omhoog!  
Shit! Dan maar op de motor hard in z’n achteruit en gelukkig 
glijden we op die manier weer van de ondiepte af. Het probleem 
van de kiel die niet naar boven wil, steekt nu dus alweer de kop 
op. Er zit niets anders op dan voortaan op voldoende diep water 
te blijven.  
  
Bij het prachtige strand met een gezellige, houten strandbar en 
lommerrijke bomen gooien we het anker uit. Dirk en ik zitten daar 
al op plastic stoeltjes onder de bomen, als Mark met de dinghy 
de vrouwen en de meisjes gaat ophalen.  
Op het moment dat ze op het strand willen landen, worden ze 
plots opgenomen door een brekende golf en slaan met dinghy en 
al over de kop. Als iedereen weer rond de omgeslagen dinghy in 
de branding staat, zie ik dat Zoë verdwenen is! Snel draaien ze 
de dinghy om. Zoë komt er huilend van de schrik onder vandaan. 
We moeten er hard om lachen. Zoë is kwaad, maar een ijsje doet 
wonderen en even later spelen Maxime en Zoë al weer in zee.  
  
Twee weken later liggen we dan opnieuw bij de jachtclub in Rio 
de Janeiro. We zitten op het terras van de jachtclub en vieren de 
laatste avond, voordat de familie en vrienden weer naar België 
terugvliegen. Het was weer een zalige tocht met z’n allen, naar 
o.a. Paraty en kriskras tussen de eilandjes van Angra dos Reis 
door.  
We moeten nog lachen om die avond van enkele weken geleden. 
Toen we weer tegen de kleine, drijvende ponton van het 
‘motorboten-eilandje’ aangelegd hadden. Daar, waar we al 
eerder zomaar op een gezellig feest van de motorbotenclub 
verzeild waren geraakt. Als we op een late namiddag langs 
datzelfde eiland zeilen, willen we daar de nacht doorbrengen. We 
meren af, het is stil, niemand te zien. We lopen naar het huis met 
het grote, open terras vol tafeltjes en stoelen.   



152    

Maar dan, uit het niets komt er een man naar ons toe en spreekt 
ons in prima Engels aan. Hij vraagt of we iets willen drinken. De 
man doet wat lichtjes aan en ook de muziek wordt aangezet. We 
bestellen limonade voor de meisjes en voor ons lekkere, frisse 
caipirinha’s. Hij vraagt of we misschien ook willen blijven eten. 
Nou, daar hebben we wel zin in na een dag op het water!  
De man stelt een soort vispannetje met rijst voor, dat lijkt ons 
heerlijk. Het bereiden van het vispannetje zal een uurtje duren, 
dus we bestellen nog een drankje en lopen wat rond.  
Het wordt steeds gezelliger, de muziek wordt nog wat harder 
gezet. Na een half uur komen er uit het niets twee speedboten 
aanspuiten. Ze meren bij ons af, enkele mannen dragen een paar 
manden met etenswaren naar de keuken. Er komt steeds meer 
leven in de brouwerij. Een oudere dame, de moeder van onze 
gastheer, is er ook ineens. Zij is de weduwe van een beroemde 
Braziliaanse architect, die nog bij de bouw van de hoofdstad 
Brazilia betrokken is geweest, vertelt ze. Zij woont nu hier op hun 
familie eiland, met haar zoon, die kunstenaar is en het leuk vindt 
om hier parties te houden.  
Dan worden de dampende schalen met gestoomde vis, rijst met 
bonen en groenten op tafel gezet. Wat een feest, heerlijk eten en 
drinken op dit bijzondere eiland. De muziek wordt steeds harder 
gezet, iedereen gaat uit zijn bol. Mieke, Maxke en Dirk springen 
zelfs op tafel.   
Uiteindelijk worden de meisjes aan boord gebracht. Wij feesten 
met de Brazilianen nog een paar uurtjes door, totdat ze met hun 
boten de donkere nacht weer inscheuren. Eenmaal weer terug 
aan boord, hebben we ineens zin om naakt te gaan zwemmen. 
Voordat ik er erg in heb, zie ik de twee blote lijven van Mieke en 
Dirk het donkere, koele water induiken.   
“Lijkt me lekker Gerdje!” roep ik, terwijl mijn kleren al in de kuip 
liggen. Het frisse water voelt ontnuchterend. Lachend spartelen 
we in het rond. Mark zit het boven op de boot wat verlegen aan 
te zien. Hij rookt een sigaretje. Nadat we ons hebben afgedroogd, 
duiken we de kooien in en vallen onmiddellijk in slaap.  
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Ik word wakker en denk nog even aan de gebeurtenissen van de 
avond ervoor. Dan hoor ik dat de wind is opgestoken en ik hoor 
een zacht schuren tegen het vrijboord. Oei, de boot schommelt?  
Ik ga buiten kijken en dan geloof ik mijn ogen niet! We drijven op 
open water, midden tussen de eilanden! Opzij van de boot hangt 
het aanlegsteigertje van ons party eiland nog. De wind heeft de 
boot blijkbaar met ponton en al van het eiland afgeblazen, terwijl 
wij onze roes aan het uitslapen waren. Het is net of ik nog niet 
wakker ben, maar dit gebeurt dus echt. Ik start de motor en dan 
komen Dirk en Mark ook met grote ogen naar buiten. Langzaam 
stomen we met onze drijvende aanhang weer naar het eiland 
terug.  
Onze gastheer staat daar al te zwaaien. Hij moet gelukkig lachen 
om de vreemde situatie. Hij is uiteraard blij, dat hij zijn ponton 
weer terug heeft en biedt ons koffie aan. Ik vertel hem, dat een 
boot zoals Red Max met een 28 m hoge mast veel wind vangt en 
dat daar de bevestiging van zijn ponton niet tegen bestand was.  
“Next time better, you don’t worry”, glimlacht hij.  
  
Na nog eens in de mooie lagune van Ilha Grande te hebben 
overnacht, zijn we dan uiteindelijk weer in de jachtclub van Rio 
aangekomen. Gerdje, de meisjes en Dirk en Mieke vliegen 
morgen weer terug naar België. We maken er in het restaurant 
nog een gezellige avond van.  
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                                                                  Brigitte Bardot  
  

    
Búzios  
  
Met mijn broek op mijn hielen naar buiten.  
  
  
Voor de verdere tocht van Rio de Janeiro naar Salvador, had ik 
aan Mark gevraagd of hij iemand kon vinden die met ons mee 
wilde zeilen.  
Toen Mark in Guaruja bleef, had hij een bekende golfsurfer 
genaamd Thula leren kennen. Die had beloofd mee te komen. 
Een paar dagen later is de goedlachse Thula aan boord, nooit 
gezeild, maar wel een man van de zee.  
  
De laatste nacht in Rio gaan we nog een lekker stukje gegrilde 
Argentijnse Picanha eten en laten ons met de tender naar de 
boot terugbrengen. We maken los en laten Rio by night achter 
ons, als we de Guanabara baai uit zeilen. Boven de stad staat 
Jezus ons uit te zegenen. Eenmaal op open water, ga ik slapen 
en zeg tegen Mark dat hij mij binnen drie uur zeker weer wakker 
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moet maken. Ik slaap diep, maar word plotseling wakker als de 
boot in de golven ligt te slaan! Snel mijn kooi uit.   
Met mijn broek op mijn hielen, vlieg ik naar buiten.   
Mark en Thula proberen de boot door de wind te krijgen, maar 
weten niet goed hoe. Genua en grootzeil klapperen in de wind, 
de boot ligt zonder snelheid op de golven te stampen. Ik trek de 
genua bak en langzaam valt de boot af, we wisselen de 
bakstagen, krijgen weer druk in het grootzeil en als het voorzeil 
dan ook is doorgehaald, ligt Red Max weer op één oor. Mark zegt 
dat hij bang werd, toen hij plotseling de dieptemeter op twee 
meter zag staan en inderdaad zie ik dat we niet ver van de kust 
zijn. Hij had me vier uur laten slapen, terwijl ik wist dat we in 
ondiep water terecht zouden komen. Waarschijnlijk waren zijn 
oogjes in de kuip ook dichtgegaan en had hij, toen hij wakker 
werd, enorm geschrokken, de boot in de wind gegooid.  
Thula blijft met grote ogen in de cockpit zitten. Hij wist natuurlijk 
niet wat hij moest doen. Het is alweer eens goed afgelopen. Ik 
stuur ze beide naar binnen om te gaan pitten en ga op de hoge 
kant bij het roer zitten, om zelf eens lekker een paar uurtjes te 
gaan zitten sturen. Ik geniet van de wind en de golven en zeil 
dromend door tot het licht wordt.  
  
De wind is wat geluwd, als we in de buurt komen van Ilha Cabo 
Frio. Hier is een nauwe doorgang, Araial de Cabo, tussen twee 
rotspartijen waarachter een mooie, beschutte baai moet liggen 
met een strandje. Daar willen we het anker uitgooien. We zeilen 
rustig tussen de rotsen door. Plotseling zie ik op een meter van 
de kuip vandaan een grote, zwarte vin door het water snijden. 
“Een haai!”, roep ik verbaasd en zie de vin weer even snel achter 
ons verdwijnen.   
Even later zijn we al in de baai. We zien het mooie, witte strand 
voor ons. De genua wordt ingerold en we laten het grootzeil 
zakken. Er is een kleine, stenen pier vanaf het strand. Daar 
vlakbij ligt een grote, gele boei. Dat is mooi, dan hoeven we niet 
te ankeren. Het is het meest gemakkelijk om eerst voorbij de boei 
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te varen en dan langzaam, met de kont in de wind, achteruit te 
slaan. Zo gezegd zo gedaan.  
Mark staat klaar op de suikerschep, met een lijn en de vishaak in 
zijn handen. Hij haakt de boei naar ons toe om vast te maken, 
maar de lijn in zijn handen glijdt los, zinkt onder de boot en wordt 
gepakt door de nog draaiende schroef! Met een knal slaat de 
motor af. Shit, we kunnen niet meer manoeuvreren en de wind 
waait ons richting rotsen!  
“Anchor!”, roep ik. Maar die hangt nog in het voorschip, omdat 
we deze met de boei in zicht niet nodig dachten te hebben. Mark 
duikt in paniek naar binnen, ik ren naar het voorluik en trek het 
lichte, aluminium Fortress anker snel omhoog. Mark komt er 
direct achteraan met een lange lijn, om die er aan te knopen.  
“No Mark, we need chain!”, roep ik.   
We zien de rotswand op ons afkomen, maar ik weet dat dit anker 
zich niet zonder extra gewicht zal ingraven! Mark springt weer 
door het luik naar binnen en geeft met trillende handen even later 
een zwaar stuk ketting aan en klimt weer wild naar buiten. Ik 
maak de ketting met een sluiting vast, als Mark de lijn aan de 
andere kant van de ketting knoopt. De wal is nog maar vijftig 
meter van ons af! We zijn in groot gevaar, dit overleeft Red Max 
niet! Snel overboord met dat anker, maar ik zie dat door de 
zenuwen de knoop niet goed gedaan is. Mark wil al gooien. Ik 
roep: “Stop!!”.  
Nog veertig meter, schat ik en herstel snel de knoop. Het anker 
gaat met een plons overboord, we vieren wat lijn en … Red Max 
draait langzaam in de wind. Het anker houdt.  
Red Max ligt nog maar twintig meter van de scherpe rotsen af! 
We gaan er even bij zitten, pffff dat was alweer op het nippertje! 
Maar het gevaar is nog niet geweken, zo vlakbij die rotsen. Ik 
vraag Mark te duiken om de lijn in de schroef los te snijden. Als 
hij met een los eindje weer bovenkomt, trekken we de rest van 
de lijn binnen. Ik start de motor, die loopt gelukkig weer. Oef! En 
gelukkig ook geen gebroken koppeling, merk ik. Het anker kan 
op en we maken de lijn nu wel goed vast aan de gele boei. Met 
een zucht van verlichting, zet ik de motor uit.   
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Als wedstrijdzeiler wilde ik liever geen anker aan de neus van 
mijn boot hangen en daarom borg ik die vaak in het voorschip op. 
Alweer een goede les, denk ik. Nooit in kustwateren zeilen, 
zonder een anker dat klaar is om gedropt te kunnen worden!  

  
We zwemmen naar het schitterend witte strand. Daar 
aangekomen, lopen er onmiddellijk twee mannen op ons af.   
Het zijn Braziliaanse soldaten, die vertellen dat we wel op het 
strand mogen, maar niet verder het eiland op. Dit is een militaire 
buitenpost. Ok dan, we vragen of de mannen aan boord willen 
komen en dat slaan ze niet af.  
Red Max is gered. Dat vieren we even later in de kuip met de 
Braziliaanse soldaten, die alles hebben zien gebeuren. Ze 
hadden al naar de wal gebeld voor hulp, begrijpt Thula. Dat is 
gelukkig niet meer nodig gebleken en de hulp was intussen 
geannuleerd. We mogen een nachtje blijven hangen, alhoewel 
de boei eigenlijk voor marineboten bestemd is.  
  
We zwaaien naar de mannen op het strand als we de volgende 
dag doorvaren. Het is niet ver naar Búzios, het St. Tropez van 
Brazilië. Met een lekker bakstag windje komen we daar, na een 
uur of vier zeilen, aan. We ankeren op ondiep water vlak voor de 
plaatselijke jachtclub, want vaste boeien zijn er niet. Het Fortress 
anker aan een lange ketting houdt prima in de zandbodem. Er 
staat niet veel wind. Vol vertrouwen gaan we met de dinghy naar 
de wal. De mensen van de jachtclub heten ons hartelijk welkom. 
We mogen gebruik maken van alle faciliteiten, zoals internet en 
de douches.  
  
Búzios is een heerlijk stadje op een schiereiland met hele leuke, 
gezellige straatjes, boetiekjes, stranden, hotelletjes, kunst-
galerijen en overal bijzondere huizen en bloementuinen. Als we 
over de smalle boulevard langs de zee naar het centrum 
wandelen, zien we BB op een stenen bankje zitten.  
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Mark gaat op schoot van Brigitte zitten en geeft een kus op haar 
glanzende, bronzen borst. Hier kwam Brigitte Bardot graag, als 
ze de Franse pers zat was. Ze houdt van de zee en woont nu niet 
voor niets teruggetrokken in ‘haar St.Tropez’.  
  
We lopen wat rond en gaan op zoek naar de pousada van een 
vriendin van Thula. Deze is op een rots gebouwd, met een terras 
met geweldig uitzicht over een grote baai. De gastvrouw nodigt 
ons uit voor een hapje en een drankje en zo zitten we dan weer 
heerlijk op haar terras te genieten van alles om ons heen.  
Na de lunch willen we naar het smalle strand bij het dorp, waarop 
we parasols en ligstoelen hadden zien staan en de muziek zo 
lekker klonk. We vinden daar een ligstoel en tussen de drukke 
Brazilianen luieren we zo nog wat, tot aan het eind van de 
middag. Er is een strandbar, waar zelfs een glazen bak met kreeft 
staat. Waarom niet een lekker kreeftje op het strand? Moet 
kunnen, dus we bestellen wat kreeft en een glas lekkere, koele 
witte wijn. De gegrilde kreeft smaakt heerlijk, terwijl we naar de 
voetballers op het strand kijken en de mooie ronde billen van de 
Braziliaanse schonen om ons heen.   
Wat later komt een wat oudere vrouw langs met een zwart 
pannetje, dat ze met een stok aan een hengsel over haar 
schouder draagt.  
“Queso?”, vraagt ze. Huh, wat is dat?   
‘Nou laat maar eens proeven’, gebaar ik. Uit een tas haalt ze een 
paar stokjes met stukjes kaas eraan en legt deze in het pannetje, 
waar gaatjes in zitten, zoals ik nu kan zien. Dan begint ze dit 
pannetje een poos hard aan een touw rond te zwaaien! Als ze 
stopt, haalt ze de stokjes met kaas eruit en geeft deze aan ons. 
De stukjes kaas zijn nu warm en bijna gesmolten. Ik kijk nog eens 
in het pannetje en zie daar kooltjes in liggen gloeien. Door het 
rondzwaaien, stroomt er lucht door de gaten van het pannetje en 
dat wakkert het vuurtje op om de kaas te roosteren. Simpel, maar 
het smaakt heerlijk. We bestellen nog wat bij en moeten lachen 
om het leuke vrouwtje, met het rond slingerende pannetje.    
  



   159  

Het strandleven is nergens zo relaxed, gezellig en exotisch als in 
Brazilië. Als het donker is, lopen we vanaf het strand een open 
loungeruimte binnen met gigantische grote, houten koloniale 
waaiers aan het dak. Lekker koel. Hier eten we nog een 
schepijsje, voor we weer afzakken naar de jachtclub en de boot.  
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Abrolhos  
  
Een dertigtonner voor de boeg.  
  
  
Het is tijd om door te varen naar Salvador. Thula moet weer 
terugvliegen en ik heb met een clubje Belgische vrienden 
afgesproken, die vanaf Salvador een stuk willen meevaren.  
Zoals zo vaak langs de Braziliaanse kust, hebben we ruime wind 
en hoeven niet op te kruisen. Zo kunnen we comfortabel mijlen 
vreten, het zijn er nog 700 naar Salvador. Het plan is om 
onderweg de eilandengroep Abrolhos aan te lopen. Dit is 
dezelfde eilandengroep, die we op weg naar Kaapstad in de 
nacht niet durfden te naderen.  
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Er staat ongeveer 20 knopen bakstagwind, als we twee dagen 
later met een bootsnelheid van 10 knopen in de buurt van de 
eilanden komen.  
Ja, ze zijn er! De walvissen, die hier ieder jaar naar toe komen, 
kleintjes krijgen en dan weer de liefde bedrijven voordat ze  
richting Antarctica zwemmen. Overal om ons heen zien we de 
zee opspatten van enorme vinnen, die op het water slaan. Hier 
is de speelplaats van de walvissen. Gebiologeerd genieten we 
van dit indrukwekkende schouwspel. Ik zie een grote walvis voor 
ons over bakboord in onze richting duiken. Die zal wel onder de 
boot door zwemmen, denk ik. Ik verwacht hem even later, over 
stuurboord, weer boven te zien komen.   
Maar plotseling duikt die dertigtonner, zo’n tien meter voor onze 
boeg, ineens weer op uit zee! We missen hem maar net, als hij 
weer onderduikt. Godallemachtig! Dacht die walvis misschien dat 
de Red Max een lekker vrouwtje was en wilde hij zo indruk op 
haar maken? We zijn ons rot geschrokken en zien het enorme 
gevaarte met zijn grote staartvin weer in zee verdwijnen. Snel 
draaien we het voorzeil binnen, want we zitten nu niet te wachten 
op een aanvaring met zo’n beest.   
Zonder verdere gevaren, komen we aan het strand van het 
grootste eiland van de Abrolhos en laten daar het anker zakken.  
  
Ook dit is een natuurreservaat en we mogen alleen het eiland op 
onder begeleiding van een gids. Helaas hebben we daar de tijd 
niet voor, want we moeten morgen alweer verder. Maar toch, 
deze stop is geweldig! Om hier midden in de oceaan te mogen 
zijn, waar de walvissen spelen en in het kristalheldere water 
allerlei soorten vissen zwemmen. De eilanden zijn broedplaatsen 
voor verschillende zeevogels, die in grote getalen boven ons op 
en af vliegen. Behalve de vissen en de vogels, is er ook nog een 
Braziliaanse vissersboot, die nieuwsgierig komt langsvaren. 
Thula roept dat we iets voor hun hebben.   
  
Gisteravond in het donker liepen we vast in een lange vislijn van 
één van de talloze vissers, die overal langs de kust in het donker 
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vissen. Ze slepen met hun kleine, houten bootjes lijnen van wel 
honderd meter lang, met om de vijf meter een gekleurde kurk. 
Aan die kurken hangen dan weer korte lijntjes met aas, aan 
scherpe haken.  
Alleen af en toe zien we een wit lichtje zwaaien, als we in het 
donker al te dicht in de buurt van een visser komen. Zij nemen 
het meestal niet zo nauw met het voeren van de juiste 
boordverlichting. Deze vissersboot hadden we ook niet gezien. 
Tot we ineens stil kwamen te liggen, toen de sterke nylonlijn door 
ons bakboordroer werd geschept. Gelukkig waaide het niet hard 
en was de zee redelijk rustig.   
Ineens zagen we nu wel een wit lichtje zwaaien in het donker. De 
visser was wakker geworden en leek, aan het roepen en tieren 
te horen, bijzonder kwaad te zijn. Maar wat we ook probeerden, 
we kregen de gespannen lijn, die aan het roer was vastgehaakt, 
niet los. Intussen sleepten we de woedende visser met ons mee 
en konden uiteindelijk niets anders doen, dan zijn vislijn 
doorsnijden. Nu konden we de rest van de lijn, die achter ons aan 
sleepte, ook binnenhalen.   
Afsnijden en in zee dumpen was geen optie, dus hadden we de 
vijftig meter lange nylondraad, compleet met drijfbollen en 
scherpe haken met aas, voorlopig maar achterop de suikerschep 
gelegd. Mark heeft daarna gedoken en kon met een tang de 
vishaak uit het roer trekken.   
  
Op het roepen en gebaren van Thula, komen de Braziliaanse 
vissers langszij en zijn maar wat blij met deze, door ons 
bewaarde, visrommel. Ze geven ons een paar lekkere vissen en 
varen dan lachend weer weg. Zo is iedereen weer blij.  
De zwemtrap gaat uit en we nemen een frisse duik. We drinken 
ons ankerbiertje en dan gaat de pan op het vuur. Er is geen boot 
meer te bekennen, als we kort daarna in de kuip van de heerlijk 
versgebakken vis genieten, met een gekookt aardappeltje erbij.   
 
We zijn alleen op de wereld, bij een ver afgelegen eilandje in de 
grote oceaan. Wanneer ik achterop de suikerschep de pannen 
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uitspoel, zie ik boven me een vuurwerk van sterren en herken ik 
in het zuiden het Zuiderkruis.  
  
Midden in de nacht word ik wakker. Ik ben buiten in slaap 
gevallen en hoor op de andere kuipbank Mark liggen snurken. 
Thula ligt in het dekhuis. We waren alle drie moe van het zeilen 
en de indrukwekkende belevenissen van de afgelopen dagen en 
zijn zo in slaap gerold. De zee is zilverachtig. Ik zie een heldere, 
halfvolle maan. Ik geniet nog even van dit moment, maar kruip 
dan toch maar mijn kooi in, het is wat frisjes geworden. Het duurt 
niet lang, of ik ben alweer in dromenland, op een lichtwiegende 
boot.  
  
Het ochtendzonnetje schijnt alweer, als ik wakker word. Alles is 
rustig aan boord. Buiten in de kuip zie ik dat ook Mark naar 
binnen is gegaan. Thula komt ook bij me zitten en wrijft zijn ogen 
uit. “Beautiful”, zegt hij.  
“Coffee?”, vraag ik. Hij knikt verheugd.   
Als dan de Lavazza machine loopt, komt Mark al gapend weer 
boven water. Ook hij wil koffie en even later genieten we alle drie 
van de natuur om ons heen. We zien in de verte het water alweer 
opspatten van de eindeloos met elkaar spelende walvissen.   
  
Zwemmen, broodje eten en tanden poetsen en dan gaat helaas 
het anker alweer op.  
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  Langs de mooie kust van Brazilië   
  
  
Salvador  
  
Niet slecht voor een Vlaamse schone!  
  
  
Niet veel later zijn we onder zeil, voor de laatste 300 mijl naar 
Salvador. We zien de lage Abrolhos eilandjes aan de horizon 
achter ons verdwijnen. De hele dag zeilen we met een knik in de 
schoot, langs de eindeloze stranden van Brazilië in de verte. ’s 
Nachts kunnen we goed zien waar er dorpen of steden zijn. Daar 
branden steevast de hele nacht lichtmasten voor de voetballende 
of strand volleyballende sportievelingen. Nergens in de wereld 
wordt er dag en nacht op het strand zo geleefd als in Brazilië.  
  
We lopen de volgende dag in de middag de ons bekende jacht- 
haven van Salvador stad binnen. Diezelfde avond zijn we 
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natuurlijk al boven in de oude binnenstad, met de gezellige 
straatjes en barretjes te vinden. Thula vliegt de volgende dag 
weer naar huis en naar zijn surfboard shop.  
  
Intussen is er wel een probleem ontstaan.  
Het is bijna eind juni en we hebben maar een vergunning voor 
verblijf in Brazilië, van maximaal zes maanden. De enige manier 
om dit op te lossen, had ik bedacht, is om technische 
mankementen voor te wenden. Zo gezegd, zo gedaan. Mark en 
ik gaan naar het oude havenkantoor, om ons zogenaamde 
probleem uit te leggen. Ons verhaal is, dat de koppeling van de 
motor kapot is en dat ik naar België moet vliegen om reserve 
onderdelen te halen, omdat die in Brazilië niet te krijgen zijn. De 
man aan de balie zegt, dat er eerst iemand langs zal komen om 
het probleem vast te stellen.  
  
‘s Middags wordt er op de romp geklopt. Op de steiger staan zelfs 
drie heren, allen in uniform, met gouden epauletten en 
indrukwekkende petten op. De havenautoriteiten zijn 
gearriveerd, dus ik nodig de heren aan boord.   
“Ok, let’s see”, zegt de hoogste in rang en Mark legt de 
motorkamer open. Met Mark had ik afgesproken, dat als de motor 
zou lopen, ik dan in z’n voor- en achteruit zou schakelen, 
wetende dat dit steeds een behoorlijke knal geeft, als de Gori 
klapschroef openklapt.  
Ik start de motor en schakel. De drie heren, die over de 
motorkamer staan gebogen, schrikken en doen teken dat de 
motor uit kan. Ze hebben overduidelijk geen kennis van 
klapschroeven en zijn overtuigd van ‘ons probleem’.  
“Ok”, zegt de officier. “You must go to the Belgian Consulate to 
help you”. Red Max vaart inderdaad onder Belgische vlag. We 
krijgen een adres op een papiertje geschreven. “Daar zijn we wel 
even zoet mee Mark”, zeg ik. “Morgen gaan we met een taxi op 
stap”.  
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De taxi chauffeur rijdt ons de volgende dag naar een buitenwijk 
van Salvador, waar hoge appartementsblokken staan. Eenmaal 
op het aangegeven adres aangekomen, is daar geen consulaat 
meer te bekennen.   
Er hangt alleen een papiertje op de deur, met daarop een nieuw 
adres. Van de taxichauffeur begrijpen we dat dit een uur rijden is, 
dus daar gaan we dan. We rijden het groene binnenland in en 
hobbelen een dik uur over niet al te beste wegen en passeren 
hier en daar een dorp. Uiteindelijk draait de chauffeur een 
schitterende, lange oprijlaan in, met mooie oude platanen aan 
weerszijden van de weg. Na nog eens vijf minuten komen we tot 
mijn verbazing bij een groot, statig huis met een plein ervoor. 
Rondom het huis zien we veel mannen in de prachtige tuin 
werken. Onze chauffeur stopt en vraagt iets aan een man die 
komt aanlopen. Hij wijst naar een zijdeur. Hier stopt onze taxi en 
dan zien we naast de deur een bord met het embleem van, 
inderdaad, het Belgisch Consulaat.   
  
Binnen staan we in een hoge kamer met een groot, glanzend, 
donkerhouten bureau, met daarachter een hoge stoel. Aan de 
muur hangt een portret van het Belgisch Koningspaar. Even later 
komt een knappe, donkerharige vrouw van in de veertig binnen, 
die ons zowaar in het Vlaams verwelkomt!   
“Ga zitten heren, wat kan ik voor u doen?”, zegt ze opgewekt. We 
vertellen haar ons probleem en dat we nog zeker drie maanden 
extra nodig hebben om alles op te lossen en uiteindelijk in de 
Amazone delta te geraken. Brazilië is tenslotte ook nog eens erg 
groot en wij bevinden ons nu ongeveer op de helft van de 7000 
km lange kust. Ze begrijpt het en schrijft met de hand een brief, 
bestemd voor de Commissaris van Politie van Salvador. Een 
persoonlijke vriend van haar, vertelt ze, terwijl ze mij haar brief 
geeft. Als ik de stempel met haar handtekening zie, ben ik onder 
de indruk van de mooie naam van mevrouw: Catharina Maria 
Cornélia Druant da Silva, zoals daar staat. Ze glimlacht, als ze 
mijn verbaasde gezicht ziet.  
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“Ja”, zegt ze. “Dat kan gebeuren als je hier op vakantie gaat en 
tegen een mooie Braziliaanse man aanloopt. Ik ben geboren als 
Katrijn in Veurne, West-Vlaanderen!” lacht ze. Nu dus getrouwd 
en Belgisch Consul, met de bijna status van Braziliaanse adel.  
Niet slecht voor een Vlaamse schone!  

  
We danken haar hartelijk en rijden met de taxi terug naar de stad, 
naar het adres van het Politie Commissariaat van Salvador. Daar 
worden we een kantoor binnengeleid, waar een man met zware 
snor achter alweer een gigantisch bureau zit. Status is hier heel 
belangrijk! We geven hem de brief van mevrouw Catharina Maria 
Cornélia Druant da Silva. Hij glimlacht en zegt niet veel, maar laat 
een ondergeschikte een formulier brengen, waarop hij 
toestemming geeft om onze visum voor drie maanden te 
verlengen. Hij zet ook nog wat extra stempels in onze 
paspoorten. We moeten nog wel met zijn document terug naar 
de havenautoriteiten, die ons dan een vergunning voor de boot 
geven om nog drie maanden in Braziliaanse wateren te mogen 
vertoeven. Het is ons gelukt. We mogen blijven!  
  
Ik vlieg voor een paar weken naar huis en kom dan met drie 
Belgische vrienden terug. John, Jan en Charlie zijn nu aan boord. 
Jan kende ik nog niet, hij is de schoonzoon van John, die in 
Antwerpen navigatiecursussen geeft. Zij willen heel graag tot 
Belém meezeilen.  
Charlie ken ik al jaren. Hij heeft altijd als radiotechnicus bij de 
BRT gewerkt en daarvoor heeft hij jaren op een mijnenveger van 
de Belgische Marine rondgevaren. Hij zeilt zijn hele leven al. ‘De 
zee is mijn leven’, zegt Charlie. Nu hij gepensioneerd is en meer 
tijd heeft, wil hij mee tot Trinidad. Daar zal Red Max, tijdens het 
orkaanseizoen, de kant op zal gaan.   
  
Maar eerst willen de heren Salvador onveilig maken, dus daar 
gaan we alweer met de gigantische lift naar boven naar het plein, 
waar John zich vervolgens staat te vergapen aan al die prachtige 
oude kerken en gebouwen.  
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Het is weer erg gezellig in Pelourinha, waar we wat eten en op 
een binnenplaats naar een openluchtshow gaan. Voor de Belgen 
is dit alles ook één groot feest. Nog één afzakker in Cantina de 
la Luna en dan beginnen de oogjes dicht te vallen na de lange 
vliegreis, die we net achter de rug hebben. We kruipen onze kooi 
in en slapen als roosjes.  

  
Na het lekkere ontbijt in de nabij gelegen snackbar, gaan we de 
volgende ochtend gelijk inkopen doen voor de tocht naar Recife 
en verder. John en Jan moeten over drie weken weer 
terugvliegen vanuit Belém. Een afstand van bijna 2000 mijl te 
zeilen. Als we hier en daar nog willen stoppen, moeten we 
overmorgen vertrekken.   
Als de catering is geregeld, gaan we met z’n allen nog eens door 
de mooie oude stad wandelen. In één van de smalle straatjes 
komen we een clubje tienermeisjes tegen, die met gekleurde 
trommels aan hun buik midden op straat stil staan.  Er is een man 
bij, die soms op zijn fluitje blaast. Dat is het teken waarop één van 
de meisjes keihard begint door te roffelen, terwijl de rest van de 
band stilvalt.   
Het solo optreden van het meisje is schitterend om te zien, vooral 
omdat ze helemaal in vervoering met haar stokjes razendsnel op 
haar trommel slaat. Dan wijst de man, dat zij opzij moet gaan 
staan en ik zie de teleurstelling op haar gezichtje. De rest van de 
band valt weer in en dan wordt er weer een meisje aangewezen, 
die net als de vorige haar uiterste best doet. Het is blijkbaar een 
wedstrijd wie de beste is, het gaat er heftig aan toe. Wij lopen 
lachend door en eten een sandwich op een klein pleintje, met een 
grote fles koel Brahma bier op tafel.   
  
Na de middag gaan we het gezellige, zonnige strandleven van 
Praia do Forte opzoeken. Er komt een vrouw langs, die aan ons 
vraagt, wie er een hennep tattoo wil. John vindt het wel wat en 
krijgt een mooi anker op zijn bovenarm. We blijven hangen tot het 
donker wordt en kunnen in een strandtentje zelfs een heerlijk 
gegrild visje eten.   
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Later, op het terras van Cantina de la Luna, hebben we tot diep 
in de nacht nog veel lol met een stel travestieten, die ons 
proberen te versieren. Hoogste tijd om weer aan boord te gaan.   
  
De volgende dag willen de mannen graag nog één dag blijven. 
Salvador vinden ze te mooi, om zomaar van weg te varen. In de 
middag bezoeken we een samba school, waar nu al gerepeteerd 
wordt voor het volgende carnavalsfeest in februari. Het is 
geweldig om te zien, hoe jong en oud zich hier vermaken.   
  
Urenlang blijven ze op de maat van hun carnavalsnummer, dat 
speciaal voor de carnavalsoptocht wordt geschreven, door de 
grote evenementenhal ronddansen.   
  
We gaan dit keer op tijd naar bed, want morgen gaan we dan 
toch echt vertrekken.  
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Cabo Branco  
  
Gelukzalige droommomenten.   
  
  
Tijdens een korte tussenstop in Recife, uiteraard weer bij de de 
Iate Clube do Pernambuco met de mooie, vriendelijke gastvrouw, 
gaan we hier ook een dag Olanda bezoeken. Olanda is een 
satellietstadje van Recife. Gesticht door ons Nederlanders, maar 
door ons in 1631 ook weer in brand gestoken!   
Na een paar nachtjes slapen en verse inkopen te hebben 
gedaan, vertrekken we richting Fortaleze. Een tocht van 450 mijl.  
   
We zijn onder spinnaker en zeilen dag en nacht over een 
azuurblauwe, warme zee rond Cabo Branco, het meest 
noordoostelijke deel van Brazilië. Tot mijlenver in zee blijft het 
hier ondiep. We volgen daarom de vijftig meter dieptelijn, terwijl 
we overdag in de verte de lage kustlijn kunnen zien.  
’s Nachts zitten we in t-shirt en korte broek naar het licht van de 
maan te kijken. Radio Branco staat dag en nacht aan, met 
geweldige easy listening music uit onze jeugd. De boot loopt 
comfortabel snel, de autopilot stuurt als vanzelf. Mooier kan het 
niet, dit zijn de gelukzalige droommomenten waar we het 
allemaal voor doen. Iedereen is aan het luieren, boekjes lezen, 
slapen, af en toe wat drinken en in de schaduw van de zeilen op 
het voordek genieten van dit fantastisch stukje oceaan.  
Plotseling ratelt de molen van de hengel. We springen op. Mark 
heeft de hengel al te pakken en begint te draaien. Ik pak het roer 
en val wat af om plat voor het laken, de boot onder spinnaker wat 
langzamer te laten lopen.   
De vis komt in zicht. Het is een mahi mahi, die als een racket door 
het heldere water heen en weer schiet. Jammer voor de mooie 
regenboogkleurige vis, maar hij belandt bij ons op de 
suikerschep. “Straks lekkere sashimi, mannen!” roep ik, als ik wat 
opstuur en Red Max haar koers weer laat hervatten.   
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Daarna mag onze mooie ‘Brooks’ sturen, als ik de autopilot weer 
heb ingesteld. Met happy hour staat er een bakje met verse 
stukjes mahi mahi op tafel.   
Dit gedoopt in sojasaus, gemengd met een beetje wasabi, is 
goddelijk lekker. Elvis zingt “Always on my mind”.  
  
In de verte zien we bleek gekleurde zeiltjes van vissers op hun 
primitieve, houten bootjes. We passeren de stad Natal en zeilen 
intussen een meer en meer westelijke koers.  
De heerlijke, warme, dragende winden doen Red Max als vanzelf 
over de golven van de azuurblauwe oceaan surfen, terwijl de 
romantische muziek van Radio Branco dag en nacht uit de 
speakers klinkt. Maar door ons hoge vierentwintig uur 
gemiddelde van 240 mijl, komt er de volgende middag jammer 
genoeg al een einde aan deze droomzeiltocht. In de buurt van de 
haven verwelkomen ons alweer veel vrolijke vissers, die naar ons 
staan te zwaaien.   
  
   

  
  
  Mahi mahi   
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Fortaleza  
  
“One for the rope”.     
  
  
Aan een kust met prachtige witte, hoge zandduinen ligt, aan een 
niet te grote baai, de stad Fortaleze. In de baai liggen een aantal 
jachten, waar ook wij het anker laten vallen. Ik sla achteruit, maar 
het anker krabt. Nog maar eens proberen dan. Ik ben niet 
tevreden en we proberen het nog maar eens. Een man op een 
groot motorjacht aan een boei heeft het gezien en gebaart naar 
ons. Hij legt uit dat de bodem hier niet zo geschikt is om te 
ankeren en biedt aan om een lange lijn aan zijn schip vast te 
maken. Hier maken we dankbaar gebruik van, ook al zien we dat 
er verderop bij een hotel een steiger is, waaraan ook een aantal 
jachten liggen. Als we vastliggen, ruimen we de boel wat op en 
trekken de huik over de giek en het grootzeil. “Biertje mannen!”, 
roept John en komt al met vijf koele blikjes naar buiten. We 
relaxen, zwemmen wat rond de boot en om zes uur besluiten we 
naar de stad te gaan om polshoogte te nemen en lekker te gaan 
eten. De dinghy wordt opgeblazen, we tuffen naar de 
hotelsteiger.   
Hier kunnen we niet anders dan door de lobby naar buiten gaan. 
Ik informeer nog even of alleen hotelgasten met hun jacht mogen 
aanmeren. Maar nee hoor, ook wij zijn er welkom.   
“Dat is toch wel fijn mannen”, zeg ik. “Kom laten we dat eerst 
maar doen, dan stappen we vanavond ook zo weer aan boord”. 
Mark en Charlie gaan met mij mee terug naar de boot en John 
en Jan wachten bij de steiger om ons op te vangen. Niet lang 
daarna liggen we prinsheerlijk aan de comfortabele steiger, met 
elektra en water. We spuiten de boot en elkaar nog eens lekker 
af, mooi hemd en schone broek aan en we zijn klaar voor de stad. 
Het is maar een half uurtje later, als we over de brede boulevard 
wandelen.  
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Fortaleze is geen indrukwekkend mooie stad. Er zijn veel 
toeristen uit de hele wereld, die zich prima lijken te amuseren op 
de geweldig mooie, brede, witte stranden. De vele eet- en 
drinkgelegenheden zitten vol. We storten neer op een terras en 
bestellen allemaal een stukje vlees, met dit keer eens frietjes met 
mayonaise erbij. Nog een glaasje bier en we zijn weer dik 
tevreden.  
  
Het is al lang donker, als we zitten uit te buiken. Iedereen is moe 
van de dagen op zee, de zon en de wind en ik zie dat Charlie al 
haast zit te knikkebollen. Ja, laten we maar eens vroeg gaan 
slapen. We lopen door de straten, op zoek naar een taxi. Maar 
mijn oog valt toevallig op een gezellig barretje in een zijstraatje.   
“One for the rope, mannen? Verplicht rondje van de schipper!”. 
Even later staan we met een biertje aan de bar, waar nog een 
paar mannen zijn. Na een tijdje komt er een koffiekleurige 
schoonheid binnen, die door een deur in de achterwand van de 
bar verdwijnt. “Hmm, niet verkeerd!”, lacht John.  
Dan komt er nog een jonge dame binnen en ook zij gaat door 
dezelfde deur. Even later nog één en dan nog één en we zien ze 
niet meer terugkomen. We worden nieuwsgierig. Ik ga kijken en 
verdwijn door de mysterieuze deur. Ineens sta ik in een zaaltje 
met een podium, waarop zich een bandje aan het installeren is. 
Groepjes vrouwen staan met elkaar te babbelen. Ok, hier wordt 
dus straks gedanst. Dat mogen we niet missen! Ik ga de mannen 
roepen en niet lang erna begint de band al te spelen.  
Steeds meer vrouwen, en nu ook mannen, stromen binnen. 
Charlie denkt er niet meer aan om naar de boot te gaan. Hij staat 
al snel met een lachende vrouw te praten. Charlie is een echte 
ladies’ man en weet als geen ander de vrouwen voor zich te 
winnen. Het wordt echt gezellig. Er is goede muziek en het is 
alweer zo mooi om de Brazilianen de samba te zien dansen. Dit 
is een onverwacht feestje en we gaan allemaal uit ons dak. We 
hebben lol met de dames, die er ook hier op uit zijn om rijke 
toeristen te strikken. Ver na middernacht laten we de dansvloer 
achter ons.  
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We zoeken ons bootje weer op en crashen. Ik word wakker als 
er op de boot wordt geklopt. Ik kruip mijn kooi uit. Op de steiger 
zie ik een man staan, die ik me vaag herinner. “Hoi, net wakker?”, 
roept hij.    
“Ja”, zeg ik en kijk op mijn horloge. De wijzers staan op elf uur. 
Dan zie ik wie hij is: een Hollander, die we verleden jaar in 
Mindelo, op de Cabo Verde hadden leren kennen. Ik ben zijn 
naam kwijt, maar herinner me dat hij daar, bij de Rijnboot, op een 
nogal vervallen Béneteau leefde.   
“Hoi”, zeg ik. “Ik ben net wakker, ‘t was nogal gezellig vannacht”.   
“Ja dat ken ik! Heb je koffie?”, lacht hij en klimt ongevraagd aan 
boord. Hij weet van Mindelo blijkbaar nog, dat wij lekkere 
Lavazza’s aan boord hebben.  
“Sorry” zeg ik, “ben even je naam kwijt”.   
“Hendrik”, we schudden elkaar de hand. Ik maak koffie en ook 
Jan en John worden wakker. Mark slaapt altijd een gat in de dag, 
als hij de kans krijgt.   
“Ja”, zegt Hendrik even later in de kuip. “We liggen hier al een 
tijdje, gezellig man”. Dan vertelt hij verder:  
Hij was eerst met iemand van Mindelo naar Dakar gezeild en 
vandaar rechtstreeks naar Fortaleze. Hij is nu op weg naar de 
Caraïben, vertelt hij. “En dan zie ik hier de Red Max zomaar 
ineens liggen, gaaf toch man!” Ik vond hem altijd al een wat vage 
figuur, al praat hij honderduit over wat hij allemaal zoal had 
gedaan in Nederland. Zaken hier, zaken daar, maar nooit echt 
een verhaal dat steek houdt. Dakar-Caraïben.. beetje vreemd, 
als je al in Mindelo bent. Ik zal het nooit weten, maar dat er vele 
drugskanalen zijn via één of ander Caraïbisch eiland naar de VS, 
is geweten.  
Charlie komt ook boven water en gaat boterhammen smeren. We 
smullen met de bordjes op onze schoot. De cockpittafel is er nog 
steeds niet. Die is, samen met de reserve spinnakerboom, 
intussen wel aangekomen op het vliegveld van Rio de Janeiro, 
maar op de één of andere, vreemde manier kan die niet worden 
ingeklaard, tenzij tegen betaling van een enorm bedrag aan 
invoerrechten!!  
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Onze vriend en advocaat Paulo heeft al die tijd al contact met de 
douane, maar ook hij krijgt de spullen van de boot niet vrij. 
  
Als Hendrik weer van boord is, gaan we nog een dagje 
rondtoeren met een gehuurde 4wheel drive, de duinen op en af. 
Dan lummelen we in de stad nog wat rond, maar daar is verder 
niet zoveel te beleven.  
  
We zorgen voor wat extra proviand, gaan op tijd slapen en staan 
in de morgen vroeg op. De watertanks worden bijgevuld en dan 
gaan met de banaan. Weer zeilen we met een heerlijke, warme, 
dragende wind twee dagen en nachten westwaarts.  

  
  
  
  
  
  

  
  
  Red Max op ondiep water  
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São Luis  
  
Oppassen, groot verval!  
  
  
Volgende stop is São Luis, aanbevolen door een Noorse kapitein, 
die met zijn Viking vrouw op weg is naar Patagonia. Die waren 
we onderweg ergens tegengekomen en hij had ons zijn 
detailkaarten gegeven voor dit gebied. Hij waarschuwde ons nog 
wel dat we in de baai van São Luis moesten oppassen voor een 
groot verval!  
  
We droppen het anker niet te ver van de wal met nog maar twee 
meter diepte onder de kiel, die overigens niet meer kan worden 
opgetrokken. Met de waarschuwing van de Noor in mijn 
achterhoofd, vraag ik Charlie om aan boord te willen blijven om 
op te letten.   
Mocht de diepgang kritiek worden, dan moet hij de ketting met 
een stootwil eraan maar overboord gooien en wegvaren. (We 
hebben op dit moment nog steeds geen ankerlier. We laten het 
anker gewoon vieren aan een ketting, met daaraan een lange lijn. 
Bij vertrek wordt het anker via een lier in de kuip of met mankracht 
weer opgetrokken)  
  
John en Jan zijn bang dat ze niet op tijd voor hun vlucht naar huis 
op het vliegveld van Belém zullen komen en willen daarom hier 
in São Luis afstappen om naar Belém te vliegen. Zo gezegd, zo 
gedaan. Mark zet John en Jan met hun bagage af op de lokale 
jachtclub verderop en komt dan met de dinghy terug om mij op te 
halen.   
Het is gezellig in de eenvoudige jachtclub en we vieren het 
afscheid zoals het past, met een lekker hapje en fris drankje en 
kletsen nog wat na over de avonturen, die we samen beleefd 
hebben. Zo zitten we daar een uur of wat van het uitzicht in de 
baai te genieten, waar behalve enkele lokale vissersbootjes Red 
Max als enig plezierjacht ligt te pronken. De barman is intussen 
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gevraagd om een taxi te bellen en met dat hij komt melden dat 
de taxi is gearriveerd, zie ik Charlie op dek zenuwachtig heen en 
weer lopen. Ik schrik, want het water is snel gezakt. Zelfs onze 
dinghy hangt al schuin tegen de kade!  
“We moeten gaan mannen!”, gebaar ik en we nemen snel 
afscheid van John en Jan. Mark en ik rennen naar de dinghy en 
varen snel richting Red Max, maar die zien wij intussen achter 
een landtong verdwijnen richting open zee. Gelukkig zien we de 
stootwil nog, waar het anker onder ligt. Het is een hele toer om 
de zware ketting met daaraan het 28 kg wegende anker met z’n 
tweeën in de dinghy te krijgen. Maar het lukt.  
Dan racen we achter Charlie aan, die daar buiten rondjes aan het 
draaien is. Het onstuimige water op zee maakt het er niet 
gemakkelijker op. Uiteindelijk klimmen we bij een opgeluchte 
Charlie veilig aan boord en hijsen ons ankergerei uit de dinghy 
aan dek. De dinghy wordt op het voordek vastgebonden en dan 
kunnen we de zeilen er weer bij zetten. “Ja” zucht Charlie, “het 
water zakte zo snel en jullie zaten daar maar lekker te pimpelen. 
Dan heb ik maar gedaan wat je tegen mij gezegd had en heb ik 
de ankerlijn met een stootwil overboord gegooid en ben 
weggevaren”. 
“Prima Charlie, goed gedaan manneke, anders hadden we aan 
de grond gezeten!”. Op naar Belém, met dank aan Charlie en de 
Noorse kapitein.  
 

   Charlie 
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Belém  
  
De rivier sleurt ons mee!  
  
  
Het water is van ver op zee al bruin, als we na twee nachten de 
monding van de Amazone opzeilen. Met een niet al te accurate 
kaart is het daar moeilijk navigeren tussen de enorme 
zandbanken, die niet goed staan aangegeven. Waarschijnlijk 
verschuiven die regelmatig en betonning zien we verder amper. 
Puur op de dieptemeter scharrelen we uren richting land. 
Uiteindelijk zien we aan beide zijden de groene oevers van de 
Amazone. Aan stuurboordkant had ik volgens de kaart een geul 
gezien. We volgen deze, met een behoorlijke diepte van meer 
dan tien meter. De jungle is nu goed te zien.   
Dan zien we de diepte plotseling aflopen: negen, acht, zeven, 
zes, vijf, vier meter! Shit, dit gaat niet goed! Ik vlieg naar binnen 
en zie op de computer dat we al eerder bakboord hadden moet 
uitwijken. Snel wenden we de steven. Drie, twee en dan één 
meter! Jezus, we lopen vast! Ik loef verder op om de boot in de 
wind zoveel mogelijk stil te leggen en zo varen we enigszins terug 
in de richting vanwaar we kwamen, want de stroom neemt ons 
nu mee richting zee. We kijken naar de dieptemeter… twee, drie, 
vier meter. Langzaam vallen we weer wat af, richting het midden 
van de Amazone. De diepte neemt verder toe en opgelucht zeilen 
we verder naar de contouren van een stad in de verte.   
Het duurt tegen de stroom in toch nog enige uren voordat we aan 
bakboord langs de rede van Belém zeilen. We volgen de oevers 
van de stad en zeilen een zijrivier op. Daar laten we de zeilen 
zakken. Hier moet ergens een jachtclub zijn.   
Verderop zien we enkele jachten liggen en we zien dichterbij aan 
de wal inderdaad iets wat op een jachtclub lijkt. Er liggen nog 
enkele vrije boeien. Hier maar eentje uitkiezen zeker? Het 
stroomt hier zo hard, dat ankeren geen optie is. Hopelijk houdt 
onze boei het wel. We hangen en pompen de dinghy op. 
Voorlopig gaat het goed.   
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Eenmaal aan de wal, vinden we aan de achterkant van een 
gebouw een havenkantoortje met een loket. We melden ons en 
vragen aan de juffrouw die daar zit, of het goed is dat we aan die 
groene boei hangen.   
“Yes, yes it’s ok”, zegt ze en schrijft ons in.   
“We want to stay for a few days”, meld ik.   
We lopen wat rond en ontdekken, dat hier ook een mooi 
zwembad is met ligstoelen er omheen en met een open bar. We 
bestellen een drankje en kunnen van hier de rivier met de boten 
en de Red Max in de gaten houden. Naast ons komen nog een 
paar mensen zitten.   
Een van de vrouwen draagt een kind denken wij eerst, maar dan 
blijkt dit een luiaard te zijn! Ze zet het dier op tafel. Vreemd 
gezicht, een luiaard op een tafel. Die hoort in een boom te 
hangen. Ze hadden hem ergens gevonden, vertelt ze. Maar hij 
moet wel terug de jungle in, want een luiaard overleeft onze 
mensenmaatschappij niet.  
  
Belém is een oude, wat vieze havenstad met veel vervallen 
huizen en gebouwen, zien we de volgende dag. De mensen op 
straat vertonen vaak Indiaanse trekken, anders dan de zwarte 
afstammelingen in Salvador. Dit is het Amazone gebied, waar 
nog hele stammen Indianen ver weg in het oerwoud leven. Aan 
een paar kaaien, waar de vissersvloot met laag water in de 
modder ligt, is het ongelooflijk smerig. Op de boten zitten mannen 
op houten banken, sommige slapen op dek of liggen in een 
hangmat. Overal ligt vuil op straat en dode vissen liggen tussen 
het afval in het water. Het stinkt verschrikkelijk en ik zie zelfs 
ratten wegschieten! Veel mannen en vrouwen lopen in vodden 
rond.   
Even verder is er een markt met allerlei exotisch fruit en groenten, 
waaronder felgekleurde rode, groene en gele pepertjes. Ook 
dieren en vissen worden hier verhandeld. We zien houten kooien 
met mooie vogeltjes, muizen, kippen en glazen bakken met 
vissen. Als we langs een groentekraampje lopen, vraagt een 
vrouw ons of we een mooi rood pepertje willen proeven.  
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Charlie steekt er eentje in zijn mond en ik pak er ook één. Ik bijt 
erop en sta onmiddellijk in vuur en vlam! Wow, ik spuug het gelijk 
weer uit. Zoiets heets heb ik nog nooit geproefd! Charlie staat 
erbij te lachen en slikt zijn pepertje rustig door, of het niets is.   
We lopen door en zien verderop loodsen op de kade staan, net 
zoals in Antwerpen langs de Schelde. Alleen hier hebben de 
gerestaureerde, gietijzeren overkappingen nieuwe wanden 
gekregen, met aan de rivierkant alleen maar glazen puien, zodat 
je een schitterend panorama over de Amazone hebt. Over de 
hele lengte zitten hierbinnen mensen aan tafels en obers lopen 
af en aan. We horen muziek en zien onder de nok van het 
gebouw een plateau hangen, met daarop een bandje. Dit plateau 
verplaatst zich over rails van de ene kant naar de andere kant 
van de loods, die wel honderd meter lang is. We vinden een 
tafeltje om wat te drinken en verbazen ons over het grote verschil 
in levensstandaard van de mensen hierbinnen met die van 
daarbuiten. In Belém zijn blijkbaar genoeg mensen die veel geld 
verdienen en de rest moet het maar uitzoeken zeker?   
  
De volgende ochtend staan Charlie en ik in de kombuis koffie in 
te schenken. Mark is naar de wal gegaan. Ineens horen we een 
harde klap! We vliegen naar buiten. We zijn tegen een ander 
jacht geknald! Red Max is los en de rivier sleurt ons mee, recht 
op weer een andere boot af!    
Ik gil “de sleutel Charlie!”. Die duikt weer naar binnen en komt 
met de startsleutel naar buiten, die ik snel in het startslot steek 
en omdraai. De Yanmar start onmiddellijk. Ik schakel vooruit en 
geef vol gas. Rakelings scheren we langs de boot de rivier op. 
Hoe kan dit nou?   
We zien dan, dat er een bootje met twee man aan onze boei 
hangt en we zien ook Mark, die vanaf de kant komt aanscheuren. 
Als hij hijgend en wel aan boord is geklommen, doet hij zijn 
verhaal. Hij was nog maar net op de club, als daar een man met 
een grote hoed op stond te schelden en naar onze boot leek te 
wijzen. Mark vond dit wel vreemd en zag dan twee mannen in 
een speedbootje springen en naar onze boot varen.  
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Daar begonnen ze gelijk met een mes onze tros los te snijden en 
Mark zag met open mond, dat de Red Max direct door de sterke 
stroom werd meegenomen en tegen de andere boot knalde.  
Hij was gelijk in de dinghy gesprongen en staat nu opgewonden 
bij ons in de kuip. Hoe kan dit nu gebeuren? We naderen 
voorzichtig onze boei, waar de twee mannen nog bezig zijn. 
Mark, die intussen wat Portugees heeft geleerd, roept ze kwaad 
aan. De mannen wijzen naar de wal, waar de man met de hoed 
stond, maar die is alweer verdwenen. Mark begrijpt uiteindelijk 
dat dit de boei is van die man met de hoed en die had kennelijk 
zomaar opdracht gegeven ons los te snijden!  
We kiezen een andere vrije boei en inspecteren de boot. Buiten 
een schram op het vrijboord hebben we geen verdere schade. 
We gaan naar de wal en lopen naar het loket. De juffrouw is er 
niet, maar Mark legt aan iemand uit wat er gebeurd is en die loopt 
vervolgens schouderophalend weer weg. Niemand schijnt zich 
hier om het gebeurde druk te maken. Onze barkeeper bij het 
zwembad spreekt Engels. Hij legt uit dat wij inderdaad aan een 
privéboei hadden gehangen. Zonder dat hij het specifiek 
benoemt, begrijpen we dat we met één of andere maffiafiguur te 
maken hebben gehad, waar verder niemand iets tegen durft te 
zeggen. Maar ook had niemand ons van te voren gewaarschuwd! 
De boei die we nu hebben gekozen is wel ok, zegt de barkeeper 
en vraagt of we nog iets willen drinken. Hier gelden dus blijkbaar 
de wetten van de sterkste, ofwel de rijkste.  
  
Het is carnaval in Belém. Het is eind juli en toevallig wordt dit net, 
nu wij hier zijn, gevierd! Hoe is het mogelijk, dan kunnen we dus 
toch nog een écht Braziliaans carnaval meemaken! In februari 
was ik ten tijde van het carnaval net thuis. Mark had het feest 
toen in Guaruja wel meegemaakt.   
Deze kans laten we nu niet voorbijgaan en de volgende avond 
gaan we naar de grote parade. We komen op een heel druk plein. 
Het is donker en we staan tussen een massa mensen. In de verte 
horen we de carnavalstoet al aankomen. Het is een schitterend 
schouwspel om te zien, als de praalwagens langskomen.  
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Deze praalwagens zijn grote, omgebouwde trucks. Bovenop 
speelt de band en prijken de blote, met veren getooide dames. 
Daaronder staat de generator, met versterkers en enorme boxen. 
De muziek is oordovend. Een man staat in een microfoon te 
schreeuwen. Voor de wagens uit loopt er een stoet van verklede 
mensen en erachter ook nog eens een stel huppelende figuren. 
De ene wagen na de andere komt om het mooist voorbij. Elk 
stadsdeel wordt op deze manier vertegenwoordigd en een jury 
kiest de mooist uitgedoste wagen en mensen. Ieder jaar opnieuw 
wordt de muziek speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd 
en ook dit wordt door de jury beoordeeld.   
De massa verdringt zich intussen meer en meer om ons heen en 
ik zie geen enkele blanke, alleen maar donkere koppen! Ik vind 
dit op de een of andere manier een beetje bedreigend worden en 
roep naar Mark en Charlie, dat we beter vertrekken. Charlie en 
ook Mark knikken opgelucht. Ook zij vertrouwen het hier in 
donker Belém niet meer zo. We worstelen ons snel tussen de 
menigte door naar een straat waar het wat rustiger is. Oef, 
carnaval in Belém!   
We nemen een taxi terug naar de ons vertrouwde bar bij het 
zwembad, waar de barman Engels spreekt en bestellen een 
laatste caipirinha. Dan gaat mijn gsm. ‘Huh wie zoekt mij nu hier, 
zo laat in de nacht?’.   
“Hé Paulo!”, roep ik verbaasd als ik zijn stem hoor. Hij had al 
eerder geprobeerd te bellen, maar ik had het met al het 
carnavallawaai niet gehoord. Het nieuws komt als een complete 
verrassing. De tafel en de spinnakerboom zijn door de douane in 
Rio eindelijk vrijgegeven en morgen worden ze al overgevlogen 
naar Belém. Fantastisch, dat is nog net op tijd, voordat we 
Brazilië verlaten! Dit spelletje met de autoriteiten heeft nu acht 
maanden geduurd en ik had het eigenlijk al opgegeven, in de 
veronderstelling dat ik dan in Trinidad maar een nieuwe 
cockpittafel moest laten maken.  
“I am so happy Paulo. Thank you so much my friend!”.  “Yeah, 
it’s ok. Take care and happy sailing”, hoor ik hem nog zeggen.   
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Geweldig en heel bijzonder, om hier in Brazilië zo’n vriend te 
hebben. Paulo, die heel toevallig op Fernando de Noronha (toen 
we nog maar net in Brazilië waren aangekomen) aan boord is 
geklommen en ons als Braziliaanse advocaat nu heeft geholpen 
met het vrijkrijgen van onze bootspullen.   
Ik ben ontzettend blij met het goede nieuws dat onze bootspullen 
naar Belém onderweg zijn. En dat op het allerlaatste moment, 
vlak voordat we Brazilië gaan verlaten! Is dit toeval? Om de 
zware tafel en de lange spinnakerboom vanuit een barak op het 
vliegveld te kunnen ophalen, regelt onze barkeeper een oude 
Toyota met een laadbak. Op het vliegveld worden we naar een 
gebouw met een rond dak gedirigeerd. Het gaat buiten 
verwachting vlot. Zonder problemen worden de lange 
spinnakerboom en mijn geliefde cockpittafel naar buiten 
gebracht.   
Eenmaal terug aan boord, schroeven we de tafel weer vast en 
kunnen we eindelijk weer normaal aan onze zo vertrouwde 
cockpittafel gaan zitten. Aan één kant van de tafel is een 
teakhouten blad voor de helft afgebroken. Er is niet te zachtzinnig 
mee omgegaan. Maar Mark is timmerman en zal die in Trinidad 
weer maken, zo belooft hij. Red Max is weer compleet en we 
hebben Belém overleefd, Ook dat is een wonder. Morgen kiezen 
we het ruime sop weer.  
  
Als we de volgende ochtend zijn uitgeklaard, hebben we nog wel 
diesel nodig. Daarvoor moeten we naar een oude verroeste 
dieselboot, die wat verderop de rivier ligt. Het is niet anders. Door 
de sterke stroming kost het enige moeite er te komen. We meren 
langszij en krijgen een vieze slang aangegeven. ‘Op hoop van 
zegen’, denk ik. Want een vuile dieseltank, daar heb ik echt geen 
behoefte aan. Maar we hebben geen keus. Als de dieseltank vol 
is, volgen we de bocht van de rivier weer. We zien de mooie, 
omgetoverde kadeloodsen staan en er vlakbij de smerige 
havenkom, met de stinkende vissers. Daarachter de gebouwen 
van de stad. Bye bye Belém! Bye bye Brazil!!  
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De hele dag zijn we druk doende, om tussen de zandbanken door 
de Amazone af te zeilen. Het water blijft bruin en daarbij wordt 
het om zes uur al heel snel donker, zodat we niet meer kunnen 
zien wanneer we weer op zee zijn. Op het scherm binnen zien 
we, dat we in een praktisch doodlopende geul tussen de 
zandbanken zitten. Maar ook, dat er bijna aan het eind een 
doorgang is naar meer dieper water, richting oceaan.   
Charlie houdt het scherm binnen in de gaten, terwijl ik buiten 
achter het roer de diepte in de gaten houd. Ik zie dat de diepte 
langzaam afneemt en ik roep naar Charlie of we al kunnen 
afvallen. Het is intussen pikdonker, geen enkel licht te zien. Onze 
snelheid over de grond met de stroom mee is 11 knopen!   
“Charlie, zes meter!”, roep ik.   
“Nee, nog niet!”, hoor ik hem zenuwachtig terugroepen.   
Als we te vroeg afvallen, lopen we op de bank aan bakboord en 
als we de doorgang missen, lopen we vast in de doodlopende 
geul voor ons! Ik moet op Charlie en onze elektronische kaart 
vertrouwen of anders moeten we de zeilen maar strijken en voor 
anker gaan.   
Vier meter… Ik overweeg op te sturen om de snelheid uit het 
schip te halen en vraag Mark om het voorzeil in te rollen.  Dan 
hoor ik Charlie hard roepen: “stuurboord, stuurboord!”.  ‘Huh 
stuurboord?’. Ik weet zeker dat we uiteindelijk bakboord uit 
moesten. “Charlie, stuurboord!!!???”, roep ik.   
Hij komt naar buiten, wijst met zijn rechterarm en zegt dan:   “Oh 
nee, bakboord, bakboord”. We lossen snel de zeilen, als ik 
bakboord afval. Onze ogen blijven op de dieptemeter gefixeerd, 
terwijl we in het donker op dit ondiepe water keihard doorzeilen. 
We kunnen weer rustig ademhalen, als we zien dat de diepte 
oploopt. Niet lang daarna zitten we op elf meter en meer. Oef, we 
zijn erdoor.   
We zitten hier ook nog eens vlakbij de evenaar. Charlie, die in 
zijn leven al zoveel op zee gezeten heeft, was nog nooit de 
evenaar overgestoken. Mark wel, die was als 18-jarige jongen op 
een rare zeilboot van een idiote Duitser van Kaapstad naar Cadiz 
gezeild. Die tocht heeft drie maanden geduurd. Een stel dat ook 
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aan boord was, is zelfs van ellende afgestapt op het eiland 
Ascension, midden in de Zuid-Atlantische Oceaan.  
  
Een paar uur later passeren we in het donker de evenaar van 
Zuid naar Noord. Voor Charlie had ik voor deze gelegenheid 
stiekem een fles champagne gekocht.   
Hij is dolgelukkig, als hij midden in de nacht op het scherm de 
coördinaten van Zuid op Noord ziet springen en ik achter hem 
plotseling de fles laat knallen. We heffen het glas in de monding 
van de Amazone. We toosten op Charlie en op Red Max onder 
zeil, die in een pikdonkere nacht over de evenaar zeilt en 
gelukkig de gevaarlijke delta van de Amazone achter zich laat.  
  
De volgende morgen zijn we in open zee en heeft het water weer 
de vertrouwde, diepblauwe kleur gekregen. Het is stralend weer. 
We verlaten Brazilië, na alles bij elkaar zo’n negen maanden van 
dit geweldige land te hebben genoten.   
  
We zeilen verder langs de kust van Frans Guyana en passeren 
Île de Salut, dat bestaat uit drie tropische eilandjes. Île du Diable 
is er daar één van. We zien de oude gebouwen van de 
gevangenis van Papillon nog staan. Papillon had op dit 
Duivelseiland maandenlang eenzaam in een heet, donker hok 
opgesloten gezeten. Maar hij kreeg het samen met een 
gevangenisvriend voor elkaar om op een vlot te ontsnappen.   
Nu zeilen wij, onder de indruk van wat er zich hier heeft 
afgespeeld, deze droge rots in zee voorbij. We kijken naar de 
grijze stenen gebouwen, waar de Franse gevangenen 
levenslang in zaten opgesloten.    
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Paramaribo  
  
“Ja man, gooi maar die lijn, hier veilig man, wij passen op man”.  
  
  
Na een paar dagen, het is rustig warm weer, komen we over een 
gladde zee in de buurt van de uiterton van de Suriname rivier. 
Ook hier is het ver op zee nog erg ondiep en moeten we de 
vaargeul vinden om de rivier op de kunnen varen. We zien in de 
verte de lage kustlijn van Suriname. Eindelijk komt recht voor ons 
de gezochte ton in zicht. Als we deze ronden, krijg ik het gevoel 
de Schelde op te gaan varen. Het is een typische, Nederlandse 
boei. Dat is een vreemde ervaring hier in tropische wateren.   
Enkele uren later varen we de rivier op, met aan beide zijden lage 
groene oevers. Het is intussen vijf uur in de middag en het zal 
weer snel donker worden. Gelukkig kunnen we nog op zicht de 
bochten van de rivier volgen, tussen de ons zo vertrouwde 
boeien.   
  
Als het bijna donker is, komen we aan voor de rede van 
Paramaribo. We passeren aan stuurboord fort Zeelandia, een fort 
uit de tijd van de West-Indische Compagnie uit de zeventiende 
eeuw. Even later zien we de verlichte, typisch Hollandse gevels 
van de eerste huizen aan de waterkant. Verderop is een hoge 
brug. Het water van de rivier stroomt hard en we weten niet waar 
we kunnen aanleggen. We proberen het anker, maar met deze 
sterke stroom houdt deze niet in de modder. Er ligt een verroeste 
vissersboot en ik besluit dan maar om voor één nacht daar 
tegenaan af te meren. Als we vlakbij zijn, staat er ineens een 
bende donkere kerels op het dek van de verroeste boot en roepen 
in het typisch ‘Surinaams Hollands’:  “Ja man, gooi maar die lijn, 
hier veilig man, wij passen op je boot man”. De hele situatie, hier 
in een tropisch land met de Hollandse gevels en de donkere 
mannen, die Hollandse woorden staan te roepen, lijkt onwerkelijk. 
Maar de mannen hebben de lijnen al te pakken en onze 
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stootwillen behoeden de Red Max nog net van enkele scherpe 
roestige uitsteeksels.   
“Helemaal goed man, blijf maar lekker liggen, wij passen op je 
boot man, hier ben je veilig man”, hoor ik roepen. Helemaal 
gerust ben ik er niet in.  
  
Vanaf het water had Mark blijkbaar een hoge lichtreclame ontdekt 
van KFC, de kippenboer. Hij vraagt of hij lekkere kippenpootjes 
mag gaan halen. Ik vind KFC niks, maar we zijn moe en dus geef 
ik hem dollars mee. Hij komt na een half uur terug met papieren 
zakken, vol met van die vieze, zompige kippenpootjes. We 
hebben honger en eten ze dan maar snel op. Mark vertelt, dat hij 
op weg naar de KFC, door één van de mannen over een wirwar 
van planken naar de wal was geloodst. Hij had voor ons, maar 
ook voor een paar van die kerels, dan maar wat bijbesteld. Hij 
dacht dat hij anders niet meer terug had kunnen komen. Ik ga 
nog even buiten kijken en zie in het donker, op de roestbak, de 
donkere contouren van een stel kerels.. Helemaal vertrouwen 
doe ik het niet.   
We sluiten de hoofdingang vanaf de buitenzijde en draaien alle 
andere luiken van binnenuit dicht. We besluiten die nacht wacht 
te lopen. Om beurten blijft er steeds iemand twee uur wakker, die 
met een zaklamp wat rond blijft lopen schijnen. Als ik om drie uur 
mijn hoofd uit een bovenluik steek en met de zaklamp op de boot 
naast ons schijn, zie ik wel tien paar witte ogen naar me staren. 
We hebben afgesproken dat we om zes uur ’s ochtends, als het 
net licht is, allemaal tegelijk naar buiten stormen, de landvasten 
losgooien en direct wegvaren.   
  
Het is zes uur, iedereen staat aangekleed. Mark klimt via het 
voorluik naar buiten en maakt snel het schuifluik open. We 
vliegen de cockpit in. Ik start onmiddellijk de motor en de mannen 
beginnen los te gooien. Zoals verwacht, horen we de 
bosjesmannen “money, money!!” gillen. Ik gooi enkele briefjes 
van duizend Surinaamse guldens op het dek van de roestbak.   
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Dit was het geld dat Mark had teruggekregen bij de KFC en ik 
heb geen idee hoeveel het waard is. “More, more money!!!” 
krijsen de kerels. “Wegwezen mannen!”.   
We duwen af en ik geef gas. Red Max komt in beweging en ik 
stuur af, maar mede door de sterke stroom raken we langs achter 
net een scherpe rand van de roestbak. Shit, een beschadiging. 
Maar we zijn blij dat we weg zijn van die woeste bende kerels, 
die ons woedend staan na te schreeuwen.   
Wat nu? We varen weer terug langs de rede, richting fort 
Zeelandia. Eenmaal daar voorbij, zien we een groot 
betonningsvaartuig tegen een steiger liggen. We gaan langszij en 
meren af. Als we er overheen klimmen, is er niemand te zien op 
die boot. We lopen over een lange steiger naar de wal, waarlangs 
enkele motorboten liggen. Op één daarvan staat een blanke man, 
een Nederlander, want hij roept: “Goedemorgen heren!”.  “Ook 
goedemorgen, schipper” zeg ik en vraag aan hem of we hier 
misschien kunnen blijven liggen.   
“Nou, dan moet je daarginds naar dat gebouw. Daarbinnen is een 
kantoortje, waar je het kan vragen”, antwoordt hij. We gaan het 
gebouw binnen en vinden een donkere man aan een bureau 
zitten.   
“Dit is geen jachthaven mannen”, zegt hij. “Maar jullie hebben 
geluk. Je mag dit weekend blijven liggen, want we vieren ons 25-
jarig onafhankelijkheidsfeest. De boeienlegger, waar jullie 
tegenaan liggen, vaart niet uit.” Wat een geluk! We liggen veilig 
en we vallen hier toevallig ook nog eens met onze neus in de 
boter met een groot feest in Paramaribo!   
 
Eenmaal weer buiten, lopen we naar de stad. Het is maar een 
klein kwartiertje wandelen. Het is zonnig en al behoorlijk warm. In 
de eerste straten zien we veel grote, oude, houten huizen staan. 
Het waren belangrijke huizen in de koloniale tijd. Helaas staan de 
meeste er nu vervallen bij. Midden in Paramaribo is een wijk met 
winkels en banken en kantoren. Er is ook een groot open plein 
met een grasveld, waarlangs de belangrijkste openbare 
gebouwen staan. Even verder komen we langs fort Zeelandia, 
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door de Zeeuwse Hollanders gebouwd, nadat New Amsterdam 
(nu New York) voor Suriname was geruild. Land met 
suikerrietplantages was toen belangrijker dan een kale rots aan 
een rivier, waar nog Indianen  leefden. Wij Nederlanders zijn 
tenslotte altijd alleen maar op handel en winstbejag uit geweest. 
Iets verderop is een pleintje, met enkele kroegen. ‘Leidseplein’ 
zie ik boven een gezellige tent staan.   
Binnen is het net een Amsterdams café met een lange, mooi 
geverniste toog. Hier drinken we een bakkie koffie. Na de koffie 
wil Mark terug naar de boot. Charlie en ik lopen samen verder. 
We zien straatnamen, zoals Keizerstraat, Heerenstraat, de 
Waterkant en ook is er het Onafhankelijkheidsplein, waar we net 
overheen liepen. Het is erg gezellig en nog steeds vinden we het 
apart dat we overal mensen het ‘Surinaamse Hollands’ horen 
spreken.   
Paramaribo is verdeeld in diverse wijken. De Javanen, de 
Hindoestanen, de Moslims, de Joden, de Christenen en de 
Bosnegers wonen allemaal in hun eigen wijk. In de stad werken 
ze allemaal samen, maar ’s avonds gaat iedereen weer braaf 
naar zijn of haar eigen woonwijk.   
We komen langs een gezellige tuin achter een houten huis, waar 
mensen onder grote parasols zitten. Binnen is een toonbank, 
daarachter staat een reusachtige, lachende negerin met hele 
grote, halfblote borsten. Op de menukaart ontdekken we 
Hollandse snert!   
“Wat willen jullie, jongens?”, vraagt onze vrolijke gastvrouw. Ja, 
snert natuurlijk. “Niet te geloven”, lachen we eenmaal weer 
buiten. “Het is veertig graden Celsius en wij zitten hier gewoon 
erwtensoep te eten!”.  Maar we hebben het ons heerlijk laten 
smaken. We gaan terug aan boord een heerlijk middagdutje 
doen.   
Nog vermoeid van de afgelopen nacht en daarvoor de mooie 
zeiltocht langs Frans Guyana, worden we pas wakker als het al 
donker is. We kokkerellen wat en eten en kletsen nog een paar 
uurtjes in de kuip op de donkere Surinamerivier. We gaan de stad 
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niet meer in. Morgen is het groot feest, nu kruipen we weer lekker 
onze kooien in.  
 
We slapen een gat in de dag, heerlijk relaxed. Om elf uur zitten 
we in de kuip met ons ontbijt in het zonnetje te genieten van het 
zicht op de rivier. Daar ligt een mega luxe motorjacht, met de vlag 
van Venezuela achterop, voor anker en er staat een helikopter 
op het achterdek. Hoog bezoek zeker?  
’s Middags gaan we naar het Onafhankelijkheidsplein, waar het 
al een drukte van jewelste is. In de verte horen we fanfare 
muziek. We zoeken een mooi plekje op tussen de bonte menigte, 
die daar al in grote getale staat te wachten.   
Daar komen ze aan: de brandweer, de politie, de marine, de 
landmacht, de luchtmacht enz. Allemaal in uniform en met 
helmen op hun bezwete koppen. Hun drumbands lopen er 
achteraan. Voorop loopt een officier, die steeds vlakbij waar wij 
staan, “Geef acht!” brult. Onmiddellijk zien we dan alle koppen 
linksom draaien, de kant op waar op een groot bovenbalkon van 
een belangrijk wit huis alle hotemetoten staan. Het is eigenlijk een 
potsierlijk gezicht: de heren in vol ornaat, met grote petten op en 
gouden epauletten aan hun schouders en de dames helemaal 
opgedirkt in duur uitziende jurken, in alle mogelijke opzichtige 
kleuren en met diepe decolletés   
Daartussen zie ik een bruine man staan met een typische, Inca 
achtige kop. Dat is de nieuwe president van Venezuela, hoor ik. 
Chavez heet hij. Zo, dus dat is zijn bootje, dat we vanmorgen 
zagen liggen op de Surinamerivier voor fort Zeelandia.  Dan is er 
Ineens een hels kabaal. Een viermotorig vliegtuig komt heel laag 
overvliegen. We schrikken ons rot. Als de parade over is, lopen 
we richting rivier. Overal lopen drumbandjes, die bestaan uit 
trommelende, zwetende, halfblote bruine mannen met daarachter 
diverse huppelende groepjes majorettes. Er staan standjes langs 
de waterkant. Ze hebben vuurtjes met allerlei pruttelende 
pannetjes en grilletjes, waarop rokende visjes of stukjes vlees of 
kip liggen. Kinderen, licht- en donkergekleurd, rennen er 
tussendoor terwijl de moeders met elkaar staan te kletsen.  
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We vinden het schitterend om dit volksfeest in Paramaribo 
zomaar mee te kunnen maken.   
We drinken wat in fort Zeelandia, waar het ook een gezellige 
drukte is en dan blijven we nog wat hangen op het terras van het 
Leidseplein, ook wel ’t Vat genoemd. Ik zie een kalende man 
voorbij wandelen. Hé, is dat Desi Bouterse?  
  
’s Avonds lopen we de stad weer in, op zoek naar een leuk 
restaurantje. “Weet je wat mannen, we gaan een buitenwijk in en 
zien dan wel”, zeg ik.   
Ok, dus we roepen een taxi en vragen naar een restaurantje meer 
buiten de stad. De chauffeur is Hindoestaan.   
Hij weet wel een lekker restaurantje en rijdt met ons zijn 
Hindoewijk in. Hij stopt in een straat bij een huis met daarbinnen 
een eetruimte, waar we worden ontvangen door waarschijnlijk 
familie van de chauffeur. Ineens zijn we hier dan alweer in een 
andere, nu ‘Hindoestaanse’ wereld, beland. Maar ik moet 
zeggen, het is er erg gezellig en sfeervol verlicht met lampjes in 
allerlei kleurtjes. We horen typische tingeltangel muziek en vanuit 
de keuken snuiven we heerlijke curry geuren op. Het pikante, 
Indiase eten smaakt verrukkelijk.   
Hier zitten we dan in Paramaribo lekker te eten en te drinken. Ik 
bedenk hoe bijzonder dit is, te midden van al die verschillende 
mensenrassen van over de hele wereld, die dan ook nog eens 
allemaal Hollands spreken.  
  
Zondag hebben we in de kuip in het ochtendzonnetje lol met een 
sliert versierde bootjes die langsvaren. Het dek van ieder bootje 
staat vol verklede mensen, die allemaal muziek maken en veel 
plezier met elkaar hebben. Vrolijk zwaaien ze naar ons. We 
blijven in de kuip hangen en zien even later een helikopter landen 
op het mega jacht. Snel daarna stijgt die weer op en verdwijnt in 
westelijke richting. Chavez moet zeker weer naar huis.  
’s Middags kletsen we nog wat met de Nederlandse schipper van 
de aluminium motorboot. Hij is al een tijdje in Paramaribo vertelt 
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hij, waar hij samen met zijn vrouw een jaar geleden met een 
zeilboot was binnengelopen.   
Ze vonden het er zo fijn, dat de zeilboot werd verkocht en nu 
hebben ze meer woonruimte en kunnen soms met hun motorboot 
de rivier op varen, zo de jungle in. Hier willen ze nog vele jaartjes 
blijven. Wij slenteren nog wat rond, eten en drinken wat en gaan 
op tijd naar bed. Morgen varen we weer door. Volgende stop 
wordt Trinidad, waar de boot zal blijven tijdens het ‘Hurricane 
season’, van juli tot november.  
  
‘s Ochtends na het inslaan van proviand, hebben we alleen nog 
diesel nodig. Die kunnen we krijgen bij een cementfabriek, die 
stroomafwaarts in een bocht te vinden is, vertelt de man in het 
kantoortje, waar we uitklaren. De trossen gaan los, Paramaribo 
was heel fijn en bijzonder. Een half uurtje later zien we aan 
stuurboord verschillende gebouwen, we kunnen daar zelfs tegen 
een betonnen pier aanleggen. Met acht jerrycans lopen we naar 
een gebouw, waar we een paar mannen zien lopen.  
“Ja hoor, je kunt hier diesel kopen”, zeggen ze. Eén man loopt 
met ons mee naar een grote ronde opslagtank. De jerrycans 
worden gevuld en we sjouwen ze vol diesel terug. Onze tank 
wordt bijgevuld. We lopen nog een keer terug, om zeker genoeg 
brandstof aan boord te hebben voor de tocht naar Trinidad. Het 
is intussen al wel vier uur geworden.  
“Trossen los mannen”, ik geef gas. Maar de boot komt niet in 
beweging. Shit, het water is wat gezakt en nu zitten we vast in de 
modder. De kiel wil niet meer omhoog, dus moeten we op meer 
water wachten. Op zich is dat niet zo erg. We vieren happy hour 
in de kuip en maken een lekkere spaghetti klaar.  Als het donker 
is, komen we los. Ik was liever eerder vertrokken, omdat onze 
elektronische kaart hier verre van nauwkeurig is. Dat had ik bij 
het opvaren van de rivier al gemerkt, maar toen konden we op 
zicht varen. Nu varen we in het donker, waar de Commewijne in 
de Surinamerivier uitloopt. De rivier draait hier met een grote 
bocht naar het westen en we moeten goed uitkijken. Verlichte 
boeien zijn er niet. Alleen hier en daar een lichtje aan de wal. We 
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kunnen nu niet precies zien waar we zijn en kunnen niet anders 
dan op onze positie op het computerscherm vertrouwen. Ook 
maanlicht is er niet.   
Met de stroom mee en weinig toeren op het motorpaneel, lopen 
we nog altijd zes knopen over de grond. Met ons drietjes staren 
we de donkere nacht in. Net als ik denk dat we maar eens wat 
meer bakboord uit moeten sturen, zien we ineens vlakbij een 
heleboel houten palen uit het water steken! Te laat! Ik gooi het 
roer om, maar we schampen al door een wirwar van palen, die 
ofwel afbreken ofwel langs onze vrijboorden schrapen. We varen 
dwars door een bos van palen en de stroom sleurt ons mee! Als 
we hier maar niet in blijven steken!! Gelukkig verdwijnt het 
palenbos wat later en kunnen we weer adem halen.  Morgen 
maar zien wat de schade is, voorlopig zoeken we dieper water 
op. Verderop wordt de rivier na een tijdje weer dieper en komen 
we vlak langs een boei.   
Nu kunnen we op de kaart zien waar we zitten en met een vaste 
koers de oceaan op varen. Daar zijn we uiteindelijk weer vrij. De 
zeilen worden gehesen. Koers west-noord-west, langs de kust 
van British Guyana. De matige wind komt ruim in en we lopen 
mooi, een knoop of 9. We kunnen om beurten gaan slapen.  
  
Iemand had ons verteld, dat we de hoofdstad Georgetown beslist 
niet mochten aanlopen. Er zou sprake van piraterij zijn geweest. 
Het is een uur of vier in de ochtend. We zijn onderweg naar 
Trinidad en in de buurt van Greorgetown, als Mark me wakker 
maakt. Hij vertrouwt iets niet.   
Charlie staat aan het roer en wijst naar boordlichten over 
bakboord. De mannen hadden deze boot al een tijdje zien 
aankomen. We trimmen de zeilen bij om toch vooral maar zo snel 
mogelijk door te lopen. Is dit een visser of niet? Toch vreemd, dat 
die rode en groene boordlichten maar recht op ons af blijven 
komen. Ik schat de afstand op een halve mijl.   
“Laten we onze lichten doven”, zeg ik. Even later zeilen we 
onzichtbaar door in de donkere nacht. Een oproep via de 
marifoon wordt niet beantwoord.   
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Nerveus staan we te kijken naar de mysterieuze boot, die ons 
blijft volgen, maar blijkbaar niet dichterbij kan komen, zo lijkt het.  
Na een half uur geven ze het gelukkig op en zien we een heklicht 
verdwijnen richting Georgetown. Wat als we op een minder snelle 
boot hadden gezeten?  
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Trinidad  
  
Kerstbomen met rode ballen.  
  
  
Een rustige, fijne, warme dag en nacht later komen we aan in 
Chaguaramas bij Port of Spain, Trinidad. We meren af bij Peake 
Yacht Services. We zijn in de Caraïben. Hier kan de boot de wal 
op.  
Nadat we zijn ingeklaard, kunnen we relaxen. Red Max kan pas 
over twee dagen naar boven, dus hebben we tijd om Trinidad te 
ontdekken. Het is een niet bijzonder aantrekkelijke stad, deze 
Port of Spain. Men zegt dat hier één van de oudste 
carnavalsfeesten van de wereld wordt gehouden. Dan staat de 
hele stad op zijn kop, maar dat is nu niet het geval.  
  
Wij gaan met een tour mee een berg op, naar een oud 
plantagehuis in de jungle. De koloniale sfeer is hier in dit oude 
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houten huis nog perfect te proeven. Rondom het huis is een 
overdekte veranda, waar vlakbij in de bomen flesjes hangen met 
een vruchtendrankje. Rond de flesjes zweven overal kolibries, in 
de meest schitterende kleuren. Ze kunnen één voor één met hun 
lange, gekromde snaveltjes bij de zoetigheid, die ze zo nodig 
hebben. Wij drinken thee op de veranda en genieten van de 
koelte en de prachtige vogeltjes. Dan gaat ons tourbusje weer de 
berg af, richting mangrovebos aan de kust. Met een houten bootje 
varen we een tijdje tussen de mangroven door. Vlak boven ons, 
tussen een paar takken, hangt een geel gevlekte boomslang. 
Mooi om te zien, maar we varen beter door.  Uiteindelijk komen 
we aan bij een open plas, midden in dit dichte, groene 
mangrovebos. Het is bijna vijf uur ’s middags. “Here we must 
wait”, zegt onze gids. Als we zo een tijdje stil liggen te dobberen, 
zijn ze daar ineens: hele zwermen rode vogels strijken neer in de 
bomen rond de plas. Na een half uur lijkt het wel kerstmis met 
duizenden rode ballen, in al die groene  mangrove bomen.   
Deze steltlopers eten schaaldiertjes, die ze langs de stranden 
vinden. Vandaar hun roodgekleurde veren, zo vertelt onze gids. 
Op deze plek in het bos overnachten zij en morgenochtend 
vliegen ze weer uit, om de hele dag weer een maaltje garnaal bij 
elkaar te scharrelen. Het is een schitterend natuurfenomeen.  
  
Als de boot op de kant staat, is het voor Charlie en mijzelf tijd om 
nog eens naar huis te vliegen. Mark blijft uiteraard voor de boot 
zorgen. Onze vlucht gaat via Caracas Airport, Venezuela. We 
hebben daar tijd om nog een paar uur de stad in te gaan.   
  
Ook deze stad maakt op ons geen grote indruk. Wel de vele 
armetierige huizen tegen de hellingen van de heuvels rond de 
stad. Dit is nog een land waar een handvol rijken het leven 
domineert, maar de socialist Chavez heeft verandering beloofd. 
Vandaar dat hij het blijkbaar zo druk heeft om zich per helikopter 
snel van en naar zijn mega jacht te laten vliegen..  
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                            Het onderwaterschip krijgt een beurt  



198    

  
  
  
  

West indies  
  
Een koele Planter’s Punch met limoen, ananas en ijs.  
  
  
Het is eind november, wanneer Charlie en ik terugvliegen naar 
Trinidad. Charlie vond de vorige etappe zo fantastisch, dat hij van 
meer droomde en ik vind hem een ervaren en ook een heel 
aangenaam bemanningslid.   
Het orkaanseizoen loopt ten einde. Mark heeft ervoor gezorgd, 
dat het onderwaterschip met anti-fouling verf is behandeld en ik 
had  voor mijn vertrek uiteindelijk toch maar een ankerlier 
gekocht, dat nu midden op het voordek staat te prijken. De ketting 
van het anker loopt in een kettingbak, beneden onder op het vlak, 
in het midden van het voorschip. Hierdoor is de gewichts-
verdeling beter, dan wanneer de zware ketting in een bak in de 
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punt van het voorschip had gezeten. In de kuip staat een mooi 
gerepareerde, roestvrijstalen, teakhouten tafel. Het in Brazilië 
afgebroken tafelblad heeft Mark kunnen repareren en al snel 
staan er lekkere, koele drankjes op.   
“Proost mannen!”. We zijn blij weer aan boord te zijn. Morgen 
klaren we uit en beginnen we aan onze tocht langs de bekende 
sliert Caraïbische eilanden, richting Cuba. Over een week willen 
we al in Martinique liggen, want daar komen Gerdje, de meisjes 
en nog een Belgische vriend, Werner, naar toe vliegen.  
  
Het wordt een zalige zeiltocht, met dag en nacht een lekkere 
warme, ruime Passaatwind. We zeilen langs Grenada en de 
Grenadines. Wanneer een vol getuigde schoener voorbij komt 
zeilen, denk ik bij de aanblik van deze schoener aan vroeger, de 
tijd van de piraterij. Ieder eiland in de Caraïben is weer een 
andere wereld op zich. Dat komt niet zozeer door een verschil in 
natuur, maar vooral door de cultuurverschillen. Deze eilanden zijn 
al sinds de ontdekking van Columbus, veroverd geweest door 
Spanjaarden, Engelsen, Fransen, Nederlanders en zelfs 
Zweden. De Portugezen bleven aan de oostelijke kant van de 
lengtegraad, zoals dat was bepaald door de toenmalige Paus. De 
Spanjaarden hadden het daarna vooral druk met het stelen van 
goud en zilver van de Inca’s en de Maya’s in Zuid-Amerika. Hun 
zwaar beladen zilvervloten moesten met hun buit weer tussen de 
eilanden door, terug naar Spanje. Op deze eilanden lagen dan 
ook snelle schepen verscholen om de Spanjaarden te kunnen 
verschalken. Piet Hein had geluk, hij veroverde destijds een 
zilvervloot bij Cuba.  
  
Voor ons is het tijd om een mooi ankerplekje te zoeken. De baai 
van het kleine eilandje Canouan is er een als uit de boekjes. Het 
lijkt net vakantie. Diepblauw water, met een wit strand vol 
palmbomen. Zodra we voor anker liggen, duiken Mark en ik het 
heerlijk heldere, blauwe water in. We zwemmen naar het strand, 
want daar hadden we al een leuke, houten beachbar gezien.  
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Gelukkig is Charlie zo slim om eerst onze zwemtrap op te hangen 
en komt daarna ook naar ons toe. Een koele Planter’s Punch met 
limoen, ananas en ijs, staat op hem te wachten.   
Zo zitten we hier volop te genieten, tot het donker wordt. Onze 
donkere barman vraagt of we wat willen eten. Lekker visje of zo?   
“Yes please”. Een uurtje later zitten we heerlijk te smikkelen. Het 
is super gezellig, ook andere ‘boaties’ zijn aangespoeld en zitten 
lekker te eten en te drinken. Caraïbische muziek klinkt uit de 
boxen. Wij hebben geen dinghy op het strand liggen en ons 
ankerlicht is nog niet aangestoken.   
“Nou dan gaan we dat lichie toch effe aansteken”, zegt Arie uit 
Rotterdam. Charlie gaat met hem mee. Arie en Lenie zijn 
gezellige mensen, die hier al een paar jaar rondzwerven met hun 
vertrouwde Koopmans. “Ze willen nog lang niet naar huis”, 
lachen ze. “Want in Holland is het veel te koud toch?”. “En wat 
dacht je van die lekkere rummetjes hier?”.   
Ja, daar valt weinig tegenin te brengen en we nemen er nog 
eentje. Middenin de nacht, bij volle maan, brengen Arie en Lenie 
ons terug naar Red Max, die braaf op ons ligt te wachten in een 
zilveren Caraïbische baai. Even later wordt de boot 
doorgezaagd.  
  
We zijn weer onder zeil.   
Gisteren was het nog eens een heerlijke dag in de baai van 
Canouan. Zonnen, zwemmen, koffie bij Arie en Lenie en 
Planter’s Punch op het strand.   
Vlak langs de kust van St. Vincent zien we hoe mooi groen dit 
hoge eiland is. In de verte zien we de Pitons van St. Lucia al aan 
de horizon. Er staat een lekkere, ruime windkracht 5 tussen de 
eilanden. We lopen gemiddeld 10 knopen, onder vol grootzeil en 
genua. Als St. Lucia gepasseerd is, kunnen we in de verte 
Martinique al zien. Aan het eind van de middag lopen we de baai 
van Le Marin binnen.  
  
Het voorzeil wordt ingerold en het grootzeil gedropt. Nu nog een 
mooi ankerplekkie zoeken tussen de vele jachten, die daar voor 
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anker liggen. Dan zie ik daar onverwacht Carla en Ed, met hun 
blauwe Swan 56, de Bolero liggen! Carla en Ed waren dit jaar 
overgestoken. Je moet het maar doen met z’n tweetjes op zo’n 
groot zeiljacht!   
Iets verder laten ook wij het anker vallen. Ed komt er al aan 
gescheurd in zijn dinghy en springt op de suikerschep.   
“Wat moet je op mijn boot!”, lach ik en duw hem met dezelfde 
vaart weer het water in. Hahaha, lachen! Ed klimt druipend weer 
aan boord. “Biertje Ed?”.   
“Nou lekker!”, lacht Ed. “Leuk jullie hier te zien.”  
Ed vertelt even later dat ze zijn overgestoken vanaf Las Palmas. 
Ze blijven hier een paar maanden hangen, om dan door het 
Panamakanaal te gaan en zo de Pacific over. Zij zijn dus duidelijk 
op wereldreis. Ik vertel hem dat wij naar St. Maarten gaan en 
daar dan de boot even laten liggen, om in april volgend jaar de 
Antigua Sailing week mee te zeilen.   
“Oh leuk!”, zegt Ed. “Daar komen wij ook nog naar toe, want ik 
ben uitgenodigd op een andere Nederlandse Swan”. Geweldig! 
Dat wordt fun.  
  
Vandaag komen Gerdje, de meisjes, vriend Werner en ook mijn 
dochter Lisette en Guy zijn erbij. De open jachtclub van “Le 
Marin” is erg gezellig. Hier wachten we ze op. Intussen zitten wij 
met Ed en Carla tussen de, meest Franse, zeilers lekker te 
kletsen.  
We hebben alvast een lange tafel gereserveerd, buiten op het 
terras van een restaurant met een Franse kaart. Straks zijn we 
met zijn twaalven. Het is alweer donker als de club uit België 
aankomt, terwijl het aan de bar van de jachtclub steeds 
rumoeriger wordt. Iedereen heeft trek en zodra de bagage aan 
boord is, gaan we aan tafel. Frans eten, Franse wijn. Dit hebben 
we al heel lang niet meer gegeten en gedronken. Ik opper om 
straks nog uit te varen naar de baai van Saint-Pierre, aan de 
andere kant van het eiland. Dan kunnen we daar morgenvroeg 
naar de markt. Iedereen vind het best.  



202    

We nemen voorlopig afscheid van Ed en Carla en om 
middernacht gaan de trossen los. Ik geef gas, maar zie in het 
donker niet, dat de spring op de steiger nog niet los is. Door de 
vaart van onze twintig tonner breekt de spring, met een grote 
knal. Onze geschrokken opstappers gaan dan maar gauw naar 
binnen om te slapen. Het tijdsverschil begint hen ook op te 
breken. Mark, Charlie en ik varen een paar uur rustig op motor in 
de lij van Martinique, vlaklangs  de grote ronde rots, Le Diamant.  
We droppen het anker in de baai van Saint-Pierre en gaan dan 
ook lekker pitten.  
  
Saint-Pierre is een leuk, oud dorpje aan de voet van de Mont 
Pelée. Honderd jaar geleden werd het totaal verwoest door een 
uitbarsting van deze vulkaan. Iedereen liet daarbij het leven, 
behalve één neger die, voor hem gelukkig, toen in de gevangenis 
zat. De gevangenismuren waren kennelijk wel sterk genoeg. Op 
het zonovergoten plein aan het water heerst een gezellige drukte. 
Het is markt, overal staan tafeltjes onder vrolijk gekleurde 
parasols. Donkere, lokale vrouwen verkopen hier vooral 
groenten, fruit, vis, vlees en brood. Op een muurtje bij het strand 
ligt een grote, zwarte marlijn waarvan de kop is afgesneden. Ook 
kleding, hoedjes en andere snuisterijen staan uitgestald. We 
kopen groenten en fruit en een paar stokbroden voor aan boord, 
nadat we een lekker bakkie Franse koffie hebben gedronken. 
Mark en Charlie brengen Gerdje, Lisette en de meisjes met de 
dinghy naar de boot. Guy, Werner en ik zwemmen er naar toe. 
We genieten hier de hele dag van het uitzicht op het hogere, 
vulkanisch gedeelte van het eiland met Saint-Pierre, aan het 
strand aan de voet van de bergen. Het is heerlijk hier in de luwte 
van de zonnetent, drijvend in de warme, blauwe, Caraïbische 
zee.   
  
Nadat we ’s avonds gegeten hebben, halen we het anker op om 
door te zeilen naar Dominica. Het mooie van het zeilen in de 
Caraïben is, dat je dag en nacht in korte broek en t-shirt op dek 
kunt staan. De temperatuur van het zeewater is er hoog en er 
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waait een altijd warme Passaatwind uit oostelijke richtingen. We 
zeilen met een ruime wind door de nacht van het ene naar het 
andere eiland. We zien achter ons de lichtjes van Saint-Pierre en 
Martinique verdwijnen.  
  
Wanneer het weer licht wordt, zeilen we in open zee en zien de 
hoge, groene bergen van Dominica voor ons.   
Een zwaar beladen Amerikaans jacht ploegt door de golven. Als 
we passeren, zwaaien we naar elkaar. In de buurt van Dominica 
komt een lang, houten bootje met een grote Yamaha 
buitenboordmotor op ons afscheuren. Het wordt gevolgd door 
nog een paar van deze bootjes, maar die keren even later weer 
om. De vrolijke Dominicaan roept ons toe: “follow me!”.  We 
zeilen door naar een smal wit strand, vol palmbomen. Onze loods 
wijst waar we het anker moeten laten vallen, vraagt twee lange 
lijnen en knoopt deze aan elkaar. Eén eind van de lijn maakt hij 
vast aan een boom op de kant, zodat wij de boot met de kont 
richting strand kunnen trekken.  
Trevor zegt dat hij onze man is. ‘Alles wat we nodig hebben, daar 
kan hij voor zorgen’, lacht hij met zijn witte tanden bloot. Zijn 
vrienden liggen met hun bootjes op zee alweer te wachten tot het 
Amerikaanse jacht aankomt. Die hadden ze in de verte al gespot 
en dan is het een wedstrijd wie er het eerste bij is. Intussen wordt 
er wat vis gevangen en is het leven goed voor deze mooie kerels.  
  
Iets verderop is er een klein duikerscentrum. Daar kunnen we in 
de schaduw wat drinken en we mogen ook gratis douchen. 
Trevor zou voor morgen een busje voor ons regelen, want dit 
eiland willen we zeker graag zien. Dominica is nog het enige, 
haast ongerepte eiland met bergen, tropische bossen, 
watervallen, heetwaterbronnen en rivieren.   
De volgende dag  hobbelen we met z’n allen in een oud busje 
over de enige weg, dwars over het eiland naar de oostkust. 
Alleen hier wonen nog Caribs, afstammelingen van de 
oorspronkelijke Indiaanse bevolking.  
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Op de overige eilanden zijn de Indianen door ons Europeanen, 
met het verspreiden van ziekte en verderf, uitgestorven. Er is hier 
een reservaat voor deze mensen, met een eigen raad van wijze 
mannen en met een heus gebouw voor hun samenkomsten. 
Buiten in het dorp zijn een paar leuke winkeltjes. Hier verkopen 
ze zelfgemaakte attributen.   
Op de terugweg stoppen we ergens, hoog in de bergen. Trevor 
brengt ons daar midden in de jungle naar een hoge waterval. Het 
heerlijk koele water klatert daar naar beneden en is voor de 
verandering nu eens lekker zoet, De meisjes gaan eerst, maar al 
snel duiken wij er ook allemaal in en laten het water over onze 
hoofden en lijven klateren. Het paradijs? Ja, zo zou je het kunnen 
noemen, dit eiland met al dat groen en bloemen en vogels en 
vlinders en blauwe lucht en rondom witte stranden aan de blauwe 
oceaan. Dominica is één van die plekken op aarde, waar je nog 
het echte oergevoel van de natuur kunt ervaren.  
Terug in de hoofdstad Roseau, in de buurt van waar de Red Max 
voor anker ligt, zien we een oude schoolbus. De bus is van voor 
naar achter helemaal geplet door een enorme, omgevallen 
boom. Een aardbeving of orkaan? Het paradijs, dat zijn 
momentopnamen van het opperste geluk, bedenk ik dan. Het ene 
moment waan je je in het paradijs, het andere moment lig je 
onder een omgevallen boom. 
In de kuip genieten we na van deze superdag, nemen nog een 
duik en drinken een een glas witte wiijn op de liefde en onze 
eeuwigdurende vriendschap.  
  
Na enkele luie dagen, is het tijd om door te zeilen. We geven 
Trevor een handje dollars, die met een brede grijns onze lijn van 
de boom losknoopt. Hij zwaait en al snel zien we hem alweer in 
zijn bootje bij zijn vrienden in de verte op de volgende boaties 
wachten. In de Caraïben varen duizenden jachten rond. Toch zie 
je, eenmaal op zee, maar hier en daar een bootje zeilen. Ruimte 
zat gelukkig. We zeilen richting Îles les Saintes, dat onder 
Guadeloupe ligt. Ver op zee zien we iets wits op zee drijven.   
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Ik pak mijn verrekijker en kan zien dat het een, blijkbaar 
losgeslagen, dinghy is. Die gaan we oppikken. Maar in de verte 
komt er nog een zeiljacht aanstormen. De bemanning heeft deze 
buit blijkbaar ook in de smiezen. Zij zijn al dichterbij, jammer we 
zijn te laat. Op het andere jacht staat een man met een pikhaak 
klaar en als ze in nog volle vaart langs de dinghy zeilen, om toch 
zeker eerst te zijn, zien we de man misgraaien. Ze schieten ons 
voorbij en kijken om als wij rustig onze boot wat laten uitlopen, 
terwijl ik recht op de dinghy afstuur.   
Mark staat al klaar met het eind van een lijn in zijn handen. Hij 
springt onder luid gejuich de dinghy in, knoopt deze vast en onze 
verovering is een feit. Onze concurrent doet geen moeite meer 
en zeilt door. De wet van de zeevaart maakt nu eenmaal, dat wie 
het eerst aanpikt, aanspraak maakt op wat ronddrijft. Het is een 
mooie, grote dinghy met een vaste, polyester V-bodem. Aan de 
punt hangt nog een stuk afgebroken lijn. Wij voelen ons als 
piraten, die zojuist een schip gekaapt hebben.  
  
Een paar uur later zeilen we de mini-archipel Les Saintes binnen. 
Bij het eilandje Terre de Haut is een baai, waar al diverse jachten 
voor anker liggen. Vlak aan de baai is Bourg des Saintes een 
gezellig uitziend dorpje. Ook wij droppen hier ons anker en 
duiken dan eerst het water in voor verkoeling. De frisse 
rumpunch daarna, smaakt heerlijk.  
  
Met onze nieuwe dinghy erbij, kunnen we nu allemaal tegelijk 
naar de wal. Wat een luxe! Terre de Haut is erg gezellig. Het is 
een Caraïbisch dorp met een typisch Franse inslag. Er hangen 
Franse vlaggen, er zijn winkeltjes met Franse snuisterijen en 
kleding, er is een versmarkt en ik hoor heel veel mensen Frans 
spreken. We installeren ons op een mooi plekje aan het water. 
Natuurlijk staan er veel Franse gerechten op het menu. We 
bestellen het een en ander en drinken, net zoals op Martinique, 
nog eens een glas Franse wijn. Zo is het hier in de Caraïben nu 
eenmaal.  
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Ik probeer me voor te stellen hoe het geweest moet zijn in de tijd 
van de zeventiende eeuw. Hier voeren vooral Engelsen, Fransen 
en Nederlanders rond. Ze bevochten elkaar om de beste 
eilanden en lagen dan weer allemaal op de loer om de Spaanse 
schepen te veroveren. Het waren zeker geen lieverdjes, op die 
vierkant getuigde driemasters. Ze waren maar wat blij als het 
oorlog was, want dan mochten de schepen van het land in oorlog 
veroverd worden. Halve piraten waren het en in gedachten zie ik 
hun schepen hier nog in de baai liggen.  
  
De volgende dag gaan Charlie en ik al vroeg op pad om Franse 
stokbroden te halen. Ontbijt in de kuip, met een zacht gekookt 
eitje. Mmmmm, het kan slechter. Gisterenavond hadden we al 
gehoord, dat het toevallig Carnaval is, met een heuse optocht 
vanmiddag! Hoe het mogelijk is weet ik niet, maar ook hier vallen 
we alweer met onze neus in de boter.  
Als we aan wal zijn, gaan we eerst een cappuccino drinken en 
wandelen dan verder tussen de vrolijk geschilderde, houten 
huizen met veranda’s. Binnen en buiten het dorp zien we overal 
grote, kleurrijke leguanen lopen. Het kleine eilandje is vlug over 
gelopen. Aan de andere kant ontdekken we een leuk strandje 
met schaduwrijke bomen. Hier strijken we neer. Als we nog maar 
net liggen, hoor ik de meisjes “geiten!” gillen. Huh, geiten hier? 
Ja hoor, een hele horde geiten komt tussen de badgasten 
rondstruinen om te kijken of er nog wat te eten valt. Ze zijn brutaal 
en steken hier en daar hun kop in een tas. Die beesten weten 
niet beter, die zijn hier verwend. Ook de meisjes vinden het leuk 
om ze stukjes brood te voeren. Zoë valt achterover, wanneer een 
geitje tegen haar opspringt, omdat het niet snel genoeg iets van 
haar krijgt. Ze krabbelt overeind en moet lachen.  
Een paar uur later horen we muziek in de verte. “Kom we gaan 
kijken, dat zal de Carnavalstoet zijn!”. In de dorpsstraat is het een 
drukte van jewelste. Mensen staan langs de weg of hangen uit 
de vensters van hun huizen. Als de Carnavalstoet langs trekt, 
wordt het één groot feest. Wie had dat nou hier verwacht op zo’n 
eilandje van niks. Dit is een Carnaval waar veel dorpen in ons 
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Brabant jaloers op zouden zijn! Tractoren trekken de bonte 
praalwagens, met schitterend verklede mannen en vrouwen. De 
kinderen huppelen er  omheen. Op bijna iedere wagen wordt life 
muziek gebracht. Er zijn ook veel steelbandjes natuurlijk. 
Mannen met blaasinstrumenten en trommels en elektrische 
gitaren produceren een kakafonie van feestelijke geluiden. Er 
klinkt Frans, Latijns, Reggae of wat dan ook. Maakt niet uit, het 
is een gezellige, vrolijke bende. Wat een sfeer en wat een feest 
ineens.   
Als de stoet voorbij is, duiken we maar snel een café in om een 
fris biertje te drinken. Dat hoort er nu eenmaal bij. Het is gezellig 
druk in de kroeg, met ook daar veel verklede mensen. Hier blijven 
we hangen tot het donker is en we nog net voldoende met de 
dinghy overweg kunnen om weer aan boord te klimmen. In de 
kuip eten we de lekkere dingetjes op, die we ’s ochtends in het 
dorp gekocht hebben en duiken op tijd de kooi in.  

  
  

  
  
                         Carnaval  
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              Zoë met een nieuw vriendinnetje  

  
Antigua  
  
Ik kijk naar de Grote Beer. Achter mij schittert het Zuiderkruis.  
  
  
We zeilen rond Guadeloupe en zien dan in de verte de 
indrukwekkende rookpluim van het eiland Montserrat. Op dit 
eiland kwam de vulkaan Soufrière Hills in 1995 tot uitbarsting en 
heeft toen de hoofdstad Plymouth volledig verwoest.  
Maar wij gaan naar Antigua.   
  
Eind april wordt daar de Antigua Sailing Week gehouden en wij 
zullen erbij zijn! Op Antigua willen we alvast kijken, of we in de 
buurt van de haven een huis zouden kunnen huren voor een deel 
van de vijftienkoppige wedstrijdbemanning. André Nelis komt 
over als stuurman, samen met de sponsor Ruud met zes 
vrienden uit Amsterdam. De rest van de bemanning wordt 
aangevuld met Belgen uit mijn eigen vriendenkring.  
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Antigua was de bakermat van de Engelse Navy, in de tijd van 
Admiraal Nelson. In de beschutte inham van Freeman’s Bay is 
English Harbour met de Nelson's Dockyard. Dat is nu de 
gezellige jachthaven rond de oude, overgebleven gebouwen, 
waar ze vroeger de schepen opkalefaterden.  
We komen er aan het eind van de middag aan, na een 
schitterende dag zeilen. Ik roep de havenmeester op. We krijgen 
een plek tussen enkele mooie, klassieke jachten. Die liggen hier 
al om volgende maand mee te doen met de Anitigua Classic 
Race Week. De hele setting, met deze vooroorlogse, glanzend 
geverniste jachten, de oude Engelse gebouwen en de kanonnen 
en ankers op de kade, is schitterend om te zien en dat al 
helemaal in het licht van de rode avondzon.  
Onze Red Lady daartussen te zien liggen, geeft me een trots 
gevoel. Het contrast tussen deze prachtige klassieke, houten 
boten en de glimmende hightech gebouwde Red Max is erg 
groot. Tegelijk is het ook mooi, om zo in één oogopslag, de 
evolutie in de geschiedenis van de jachtbouw te kunnen zien 
liggen, zo zusterlijk naast elkaar.  
We spuiten eerst al het zout van ons meisje en dan hebben we 
al snel de English pub aan de wal gevonden, voor het verplichte 
aankomstbiertje.  
  
Als we de volgende dag via Dockyard Drive door de stenen poort 
naar buiten wandelen, komen we op een marktje terecht. Hier 
hangen veel grappige t-shirts, met alle mogelijke teksten en 
opdrukken. Wat verderop zijn houten restaurantjes en enkele 
cafeetjes en daarna komen we aan de baai van Falmouth 
Harbour. Aan de kant waar we nu staan is een bijzonder grote 
jachthaven, waar de Superyachts zijn aangemeerd.  
Bij het havenkantoor en de kleine supermarkt is een gezellige 
coffee bar. Daar genieten we van een cappuccino en van de 
aanwezigheid van de bende zeilers en zeilsters, die hier ook zijn 
neergestreken. De meesten lijken elkaar te kennen. Iedereen 
kletst met iedereen of speelt op zijn laptop op tafel.   
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Ik informeer naar een verhuurkantoor voor vakantiehuisjes. 
“Yeah, go upstairs. There is one”, lacht de cappuccino dame. Het 
kantoortje op de bovengaanderij is snel gevonden. Een vrolijke, 
goedgevulde, donkere vrouw vertelt dat het goed is, dat we net 
op tijd bij haar zijn gekomen voor een leuk onderkomen. Ze heeft 
nog twee vierpersoons vakantiehuisjes te huur, op het strand van 
Freeman’s Bay.  
“Oh”, zeg ik. “Dat is in de baai net voor English Harbour, waar 
veel jachten voor anker liggen. Dat lijkt me schitterend!”. Ik 
reserveer de huisjes onmiddellijk en we gaan er straks eens 
kijken. We lummelen verder wat rond over de houten steigers en 
vergapen ons aan al het geglim van de enorme Superyachts, met 
masten van vijftig tot zestig meter hoog!  
We slaan wat eten en drinken in en lunchen op het terras van de 
Mad Mongoose, een populaire bar waar ook veel zeilers 
rondhangen. Op de weg terug naar de Dock Yards komen we 
een loslopende ezel tegen, die zich graag door de meisjes laat 
aaien.  
  
Met onze veroverde dinghy varen we naar het strand van 
Freeman’s Bay. Het is inderdaad een prachtig strand, met een 
lange rij vakantiehuisjes. De locatie is ideaal, met halverwege 
een kleine stenen ponton. Daar kunnen we dan makkelijk 
aanleggen met de dinghy om zo de boot voor de wedstrijd leeg 
te halen. Bingo dus, mission completed!  
  
Het is zondagavond, tijd om naar Shirley Heights te gaan. Shirley 
is hier jaren geleden begonnen om op zondag, voor 
zonsondergang, parties te organiseren met bbq’s en leuke 
muziek van de plaatselijke steelbands. Het is wel een hele klim 
de heuvel op boven het strand van Freeman’s Bay, maar het 
uitzicht daar is geweldig. Beneden ons zien we de Dock Yards 
en daarachter de masten van de Superyachts in Falmouth Bay. 
Over zee zien we in de verte Guadeloupe, Montserrat en 
Barbuda.   
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De muziek, de geur van ‘weed’ en stokjes gegrild vlees of kip en 
een lekker biertje maken het bijzonder gezellig en lekker. De zon 
zien we in de verte al als een vuurrode bal in zee zakken.   
Soms kun je in de Caraïben de ‘Green Flash’ zien.   
Dit is een optisch fenomeen van een groene lichtflits, die door de 
inversie van de aarde, in combinatie met warme lucht als de zon 
net achter de horizon wegzinkt, nog even opflitst. Dit keer zien 
we het niet, maar op zee hebben we dit al eens kunnen 
waarnemen.   
  
Morgen vertrekken we naar St. Maarten. Daar zal de Red Max 
achterblijven, als wij weer voor een paar weken naar huis 
vliegen.  
  
Ik sta de volgende nacht in mijn t-shirt en korte broek aan het 
roer, op weg naar St. Maarten. Het zeewater is hier constant 
zesentwintig graden Celsius en een warm Passaatbriesje maakt 
het er ook niet kouder op. Red Max is in haar nopjes en laat zich 
gewillig over de golven sturen. In de verte zie ik de lichtjes van 
St. Barth voorbijschuiven.  
Ik kijk naar de sterren van de Grote Beer aan de donkere hemel 
voor me. Achter mij schittert het Zuiderkruis. Ik voel me weer 
alsof we door tijd en ruimte zweven. Hoeveel zeemannen hebben 
door alle eeuwen heen hier ook al naar staan staren en dit 
kosmische gevoel ervaren, om te worden opgenomen in het 
oneindige? Als ik ’s nachts op zee zo naar de sterren kijk, denk 
ik ook vaak aan Frans.   
  
Iedere keer als ik terug naar huis vloog, zocht ik mijn grote vriend 
Frans op, die zo graag aan boord zou zijn gebleven in Puerto de 
Mogán, Tenerife. Helaas, Frans werd zieker en zieker. Er was 
uiteindelijk een verkeerde diagnose bij hem vastgesteld, zoals 
dat heet. De onschuldige poliepen in zijn blaas waren met veel 
pijn weggeschrapt. Maar zo had de kanker zich via het bloed door 
zijn lichaam kunnen verspreiden.   
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Een vierde leven was hem niet beschoren, ook al zong Frans in 
de kroeg nog wel: “er is leven na de dood!”.  
  
Toen ik vanuit Antigua naar het ziekenhuis belde, kreeg ik zijn 
vriendin aan de lijn, die op dat moment bij Frans was. Ik vroeg 
haar Frans veel sterkte toe te wensen en te laten weten, dat ik 
hem niet vergeten was. Op dat moment hield ze zijn hand vast. 
Wanneer we waren uitgesproken, draaide ze zich naar Frans om, 
waarna Frans zijn laatste adem uitblies. Zou hij ons ergens 
daarboven hier zien zeilen?  
  
Net zoals nu, zeilen we meestal de nachten door om zo bij 
daglicht weer bij een nieuw eiland aan te komen. Charlie en Mark 
maken koffie, hoor ik. Er is geen boot in de buurt, ik zet de 
autopilot aan en ga dan ook naar binnen.  
“Doe mij ook maar een bakkie mannen!” en ik laat Charlie op de 
kaart zien waar we zijn. Ik werk het logboek bij en kruip mijn kooi 
in, als de mannen naar buiten gaan voor de hondenwacht, maar 
die is hier zo slecht nog niet. Het is licht, als ik wakker word.   
We zijn bijna bij Orient Beach, St. Maarten. Dit is een mooie baai 
aan de zuidkant van het eiland, met zicht op St. Barth. 
Voorzichtig varen we rond een rots in zee, richting strand. Hier 
laten we in het witte zand in het glasheldere water ons anker 
zakken en kunnen mooi zien hoe het zich ingraaft. Iedereen is nu 
snel aan dek om te zwemmen en dan eten we met z’n allen een 
lekker ontbijtje met eitjes en stokbrood van Îles Les Saintes.   
Orient Beach is een geweldig strand om de hele dag onder een 
parasol te kruipen en er de meest vreemdsoortige mensen 
voorbij te zien wandelen.  
Hier zie je een mooie mix van allerlei mensen: artistieke Fransen, 
typische Engelsen, Noord- en Zuid-Amerikanen, Nederlanders 
en Afrikaanse mensen, met of zonder short of bikini. Naakt lopen 
wordt hier getolereerd. Het is een vrolijk gedoe, met alweer fijne 
Caraïbische klanken en heerlijke drankjes van de talrijke 
barretjes op het strand.  
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We genieten hier nog een dag en een nacht en uiteindelijk zeilen 
we rond naar Simpson Bay, waar we door de blauwe ophaalbrug 
Simpson Bay Lagoon binnenvaren. Met het anker uit en de kont 
naar de kade van Palapa Marina, meren we keurig af tussen 
enkele Superyachts.  

  
  
  

 

 

 

 

 
  
  
  

  
  
         André                                      Ed                               Bas  



214    

  
  
  
  
Antigua Sailing Week  
  
We schreeuwen om water.   
  
  
Het is zover. Ik vlieg weer terug naar St. Maarten, met onze 
sponsor Ruud uit Amsterdam, André, Jean-Martin en een 
Antwerpenaar, die ‘de Fif’ wordt genoemd. Wij zeilen de boot van 
St. Maarten naar Antigua terug.  
North Sails heeft de zeilen geserviced en Mark heeft alle techniek 
nagekeken, waarbij vooral alle lieren een beurt hebben 
gekregen. Onderweg gaan we nog een nachtje slapen in de 
haven van St. Barth, het luxe Franse eiland, waar ieder jaar de 
Bucket Cup voor Superyachts wordt gehouden.   
Wij meren af naast de Georgia, een enorm 100 ft zeiljacht met 
onderwaterverlichting. Leuk om ’s nachts de visjes te zien 
zwemmen.   
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Red Max lijkt op een dinghy naast deze gigant. De bijna 
honderdjarige eigenaar is aan boord, evenals zijn beauty van een 
jonge vrouw.   
Het lekkere Franse diner ’s avonds en de verse stokbroden ’s 
morgens doen ons goed en met een brede smile zeilen we weer 
verder. Antigua, here we come! De fluorgekleurde gennaker gaat 
omhoog, Red Max dartelt vrolijk over de blauwe golven. Dezelfde 
avond al, liggen we in Freeman’s Bay voor anker. Aan het strand, 
vlakbij onze huisjes.  
  
Het wordt een drukke bende, als de rest via New York komt 
aangevlogen. Ruud en een paar van zijn vrienden trekken het ene 
strandhuisje in. Gerdje en ik, met André en zijn vriendin Annie, in 
het andere huisje. Mark, Franz en de rest van de crew slapen aan 
boord, behalve Kees. Die had een leuke B&B in een open hut met 
een klamboe bed gevonden, ergens tegen een groene heuvel. Hij 
vertelt later dat het er erg gezellig is ’s nachts en dat het stel dat 
deze hutjes beheert, ook erg leuk zijn. Zij slapen daar tussen de 
bomen in een gigantisch bed op een overdekt terras. Je mag daar 
blijkbaar ook wat komen roken en als je omvalt, blijf je gewoon bij 
hen in bed liggen !?  
  
Eerst halen we de boot helemaal leeg. Alles wat we niet nodig 
hebben voor de wedstrijden gaat aan wal en wordt verdeeld over 
de twee huisjes. Franz vaart continu met de dinghy op en neer 
naar de ponton. Dat ligt op een gegeven moment helemaal tot 
aan het strand toe vol met spullen van de boot, die we voor het 
wedstrijdzeilen niet nodig hebben. Buiten wat kommen en een 
paar messen, gaat de hele boot leeg. Ook de zware, spectra 
cruising sails gaan aan de wal. De wedstrijden worden gevaren 
met het 3DL kevlar grootzeil en de kevlar voorzeilen, met daarbij 
drie spinnakers en twee gennakers. Die zullen worden gehesen, 
naar gelang de schijnbare windhoek en windkracht.   
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Franz heeft speciaal voor de Nederlanders A-viertjes geprint, met 
daarop de vertaling van Antwerpse uitdrukkingen naar het 
Nederlands. Ruud en zijn mannen moeten er erg om lachen en 
tegelijk is het toch ook wel handig, met zo’n bende Belgen aan 
boord.   
Een paar hectische trainingsdagen gaan voorbij, waarbij een 
spinnaker ontploft, onder de boot terechtkomt en volledig aan 
flarden gaat. Toch hebben we deze voor de wedstrijden nodig en 
we brengen hem daarom direct naar de lokale zeilmakerij. Daar 
weten ze niet waar ze het eerst aan moeten beginnen, met al die 
lappen zeil van al die wedstrijdboten.  
Na de briefing in de kuip hebben we het ’s avonds erg gezellig 
aan de wal, tussen de honderden wedstrijdzeilers vanuit de hele 
wereld. Er zijn vooral veel Amerikanen en Engelsen. Maar, hoe 
gezellig het ’s avonds ook is, elke ochtend om 06.00 uur duikt de 
Fif het water in en gaat zijn rondjes zwemmen, om daarna op het 
strand en tegen een paar hellingen op te gaan hardlopen. Vrolijk 
komt hij dan weer druipend aangelopen, naar onze grote 
gezamenlijke ontbijttafel op het strand. Hij traint voor de triatlon, 
die over een maand op Lanzarote wordt gehouden. Tijdens het 
zeilen is hij één van de mannen, die als een razende de schoten 
aandraait.  
  
Eindelijk is het zover, de dag van onze eerste start.  
Als we buiten op zee bij de startlijn aankomen, wemelt het er al 
van de wedstrijdboten. Twee 90 voet ‘full bread racers’, 
waaronder Sagamore en Morning Glory van Dr. Hasso (de 
eigenaar van SAP), komen vlak na elkaar voorbij spuiten. We 
zien de gigantische Mari-Cha 2, Leopard of London en Kokomo 
hun enorme zeilen trekken. We zwaaien naar de mannen van 
Defiance, een Nederlandse 68 voet Swan. Onze vriend Ed is 
daar ook aan boord. Met hen zullen we vooral moeten afrekenen, 
beseffen we. De eigenaar heeft met zijn boot al veel wedstrijden 
gewonnen en deze boot is berekend op een zo voordelig 
mogelijke rating. We hijsen de zeilen en maken ons klaar voor de 
start.   
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Het 10 minutenschot valt.  
Elke boot probeert zich in de beste startpositie te manoeuvreren. 
Vooral de kleinere boten, die makkelijker en sneller overstag 
gaan, blijven in de buurt van de startlijn, zoals wij.   
We horen het 5 minutenschot en beginnen ons nu ook te mengen 
in het gevecht om de beste plek. We zijn gespannen.  
Het water kolkt, mannen schreeuwen, zeilen slaan.  
André brult zijn bevelen: “Aan!! Aan die zeilen!! Draaien!! #!*^!!”. 
Na het 1 minuutschot vallen we wat af en met volle snelheid 
stuiven we tussen de 60 tot 100 voet plus racers op de lijn af. 
Onze voordekker Philip geeft steeds met zijn vingers aan op 
hoeveel bootlengten we nog van de lijn af zijn.   
Bam!   
Precies op het startschot gaan we erover. “Ballen buiten!”, brult 
Franz. Iedereen zit in de hoge zij. We lopen lekker en zijn met de 
eersten weg. Maar wat gebeurt er? We kijken verwonderd om. 
Superyacht Mari-Cha 2 is ineens vlakbij. Die is vanuit de 
achterhoede, met minstens 12 knopen snelheid aan komen 
stormen. Een muur van witte zeilen van deze gigantische 
tweemaster schuift over ons heen, de wind valt weg en we liggen 
stil! Shit! Het lijkt een eeuwigheid te duren, voordat ze voorbij is. 
In haar kielzog gaan we snel overstag, om weer vrije wind op te 
pakken. We moeten nu ook nog onder de Defiance door duiken, 
die over bakboord ligt en dus voorrang heeft. “Damn it!”. Even 
later maken we weer snelheid en klappen dan weer terug,  om 
geen risico te nemen en bij onze tegenstanders te blijven.   
Doordat Red Max een ‘allround performance’ boot is, zijn haar 
aan-de-windse eigenschappen net wat minder dan die van de 
‘full bread racers’. Red Max is een ‘medium displacement HP 
Ocean Cruiser’ met twee roerbladen, ideaal voor de lange 
afstanden op zee, vooral met wat ruimere wind.   
We zien nu de meeste 60 voet racers langzaam op ons uitlopen. 
Als we de bovenwindse boei ronden, liggen we achter. De grote 
Runner spinnaker gaat omhoog. Vlak voor ons ontploft een 
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spinnaker op een zwaardere 70 voeter, die in de windvlagen niet 
snel genoeg demarreert.   
Maar nu komen de kwaliteiten van ons bootje boven. Snel vliegen 
we er langs, Jean-Martin de trimmer van onze spinnaker werkt 
zich in het zweet. Voor ons ligt Defiance en langzaam lopen we 
ook op haar in. Defiance loeft wat op, voor meer speed om ons 
voor te blijven. Als we in haar kielzog zijn, brult André: “gijpen!”. 
Hij stuurt plat voor het laken en onmiddellijk vliegen de 
voordekkers op hun plaats. De spinnakerboom staat dwars en 
Ruud trekt aan de triplijn, waardoor de bek van de boom 
openklapt en de loefschoot vrijkomt. We zeilen nu achter een 
vliegende kite aan. Franz lost vanuit de kuip de toppinglift, zodat 
de boom zakt en onder de voorstag door kan zwaaien naar onze 
nu nieuwe loefzijde. Philippe klikt hier de losse loefschoot in de 
open bek en de spiboom gaat weer omhoog. Ondertussen heeft 
de bemanning in de achterkuip het grootzeil ook gegijpt en stuurt 
André op een ideale voordewindse windhoek van 130 graden. 
Het loopt allemaal vlekkeloos, Red Max heeft amper speed 
verloren.   
Defiance gijpt intussen mee, maar wij zijn te snel voor haar. Red 
Max ligt intussen al een scheepslengte voor. Defiance loeft 
verder op, in een poging om ons uit de wind te zetten. Maar we 
zijn daarop bedacht, loeven mee op en dan laat Red Max zich 
helemaal van haar sterkste kant zien. In een ‘close reach’ lopen 
we van Defiance weg, we gijpen terug en kunnen ons nu 
concentreren op de jachten voor ons en de benedenwindse boei 
in de verte.  
Daar zien we dat de Superyachts al aan het ronden zijn. Aan de 
wind liggend, komen die alweer langs gieren. Leopard of London 
gaat vlak voor ons overstag. We zien hun 25-koppige bemanning 
naar de hoge kant klimmen en de grinders als een gek aan de 
koffiemolens draaien, om de enorme zeilen weer zo snel mogelijk 
aan te halen. Het is een adembenemend gezicht, maar nu komen 
ook wij in actie. Het voorzeil no. 3 moet omhoog en dan de 
spinnaker naar beneden. Vlak voor het ronden van de boei steekt 
Philip, die aan een val aan het eind van onze zeven meter lange 
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spi-boom hangt, de spinnaker los. Intussen stuurt André al weer 
op en dan is het alle hens in de kuip, om de 220 m² grote lap zo 
snel mogelijk naar binnen te sleuren, zonder dat deze in zee 
terechtkomt. Het gaat goed en al snel zijn we rond, vlak achter 
de Harrier, een mooie nieuwe racemachine.   
Maar nu moeten we terug naar de eerste boei, weer hoog aan de 
wind. We zien Defiance achter ons al op ons jagen. “Ballen 
buiten!”, brult Franz weer. De hele bemanning hangt over boord, 
om de boot zoveel mogelijk oprichtend vermogen te geven.   
André stuurt heel geconcentreerd, maar helaas kunnen we niet 
voorkomen dat we weer worden ingehaald. Na de bovenwindse 
boei liggen we weer zoals in het eerste rak.  
En weer gaat de spinnaker omhoog en proberen we onze 
tegenstanders bij te benen. De wind is intussen wat weggezakt. 
Een aantal boten gijpen naar het land, in de hoop daar wat meer 
funnel wind op te pikken langs de hoge rotsen. Wij zeilen zo diep 
mogelijk en blijven meer op open zee. Het lijkt te lukken, we 
komen weer gelijk met Defiance, die langs de kust zeilt. Maar dan 
krijgen we toch minder druk. We gijpen terug voor meer snelheid 
en loeven wat op. Helaas, we zijn net te laat om meer wind op te 
pikken. Onze tegenstanders liggen al op koers naar de finishlijn 
en wij kunnen niet anders, dan achter hen weer terug te gijpen. 
Toch finishen wij vlak achter de grotere Defiance. Helaas redden 
we het niet met onze te zware handicap rating en eindigen in het 
midden van het klassement.  
  
Maar, alleen al om aan de Antigua Sailing Week te kunnen 
deelnemen met al die wereldtoppers van zeiljachten, is al 
geweldig. Ook na de wedstrijd in de Mad Mongoose een biertje 
te drinken tussen wedstrijdzeilers van over de hele wereld, is 
fantastisch. Van welk land of welke status ook, we zijn allemaal 
zeilers onder elkaar en dat schept een bijzondere sfeer van 
saamhorigheid. Nieuwe vriendschappen worden gesloten.  
  
De volgende dag starten we weer in Falmouth Bay. Na de 
boventon, racen we naar Jolly beach. De spinnakers gaan weer 
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in top en in een ontspannen sfeer zeilen we tussen al deze 
topboten naar de gezellige baai van Jolly Beach. We pakken nog 
een paar jachten en eindigen weer in de middenmoot. Als we 
richting strand varen, zien we dat Mari-Cha 2 nogal schuin ligt 
met haar gieken dwars uit, waar de hele bemanning is 
opgekropen. Blijkbaar is zij vastgelopen met haar zes meter 
diepe kiel! Motorboten met zware motoren komen eraan te pas 
om Mari-Cha 2 weer vlot te krijgen.  
  
Als we voor anker liggen is het feest, want het is mijn verjaardag. 
Ineens komen Franz, Gwyn en Jean-Martin naar buiten met rare 
lange t-shirts aan, van voren bedrukt met bijna naakte 
vrouwenlijven, hahaha! Geen gezicht en dan krijg ook ik een 
tshirt. Maar deze is bedrukt met een grote pijl, die naar beneden 
wijst met de tekst ‘It’s my birthday, please blow here!’. Grote 
hilariteit natuurlijk, geweldig. Op de boten om ons heen gieren ze 
mee.  
Alle bemanningen worden met rubberbootjes van de boten 
gehaald, want er is BBQ op het strand. Daar staan tenten 
opgesteld, waarin we gegrilde stukjes kip of vlees kunnen krijgen 
met lekkere koele biertjes. Alweer is het een geweldige sfeer, met 
een bende zotte zeilers op het strand, met een biertje in de hand. 
Het zicht op de vloot, die in de baai voor anker ligt en de muziek 
van de lokale steelband, maakt het feest er alleen maar beter op. 
Hier doen we het allemaal voor.  
  
De start, de volgende dag, is in een baai verder, in Five Islands 
Harbour. Zoals altijd, is het weer een nerveuze drukte na het 10 
minutenschot. Al deze gigaboten onder zeil, die in een kolkende 
zee om elkaar heen draaien alsof het dinghies zijn, is een geweld 
zonder weerga. Mannen roepen, zeilen slaan.  We verkennen 
eerst de lijn van het startschip tot de pin end boei. André neemt 
na het 5 minutenschot positie in de buurt van het startschip. 
Rustig naderen we over bakboord de startlijn. Na het 1 
minuutschot komt ineens Defiance over ons heen gedenderd. Zij 
beseffen dat ze te snel zijn en vallen vlak voor onze boeg af.  
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We schreeuwen om water, maar dan moeten we sterk meevallen 
om aanvaring te voorkomen. Bam! Het startschot valt.   
Defiance loeft weer op en kan aan de wind weglopen, ons 
achterlatend in haar vuile wind. We vloeken en trekken boos onze 
rode protestvlag. “Verdomme, dat mogen zij niet doen!”, roept 
André. We klappen snel weg. Helaas liggen we nu in de 
achterhoede, terwijl onze aanloop zo perfect was! Maar Defiance 
kunnen we eruit protesteren. Het spektakel is er niet minder om. 
We genieten allemaal in een rij op de hoge kant van het zicht op 
al deze topboten, in diepblauw water met witte koppen, allemaal 
scherp aan-de-wind zeilend naar de bovenboei. De wedstrijd 
gaat weer terug naar Falmouth Bay.   
Het wordt een ‘kamelen koers’ volgens de Antwerpenaar Franz, 
allemaal keurig achter elkaar naar de finish. Alleen de snellere 
boten kunnen hier en daar wat inhalen en ook wij pakken er nog 
een paar, als de knik in de schoot kan.  
’s Avonds is het wet t-shirt contest aan de steigers van de 
jachthaven. Welgevormde vrouwen in natte t-shirts peddelen 
rond op surfplanken en moeten elkaar eraf zien te trekken. Altijd 
leuk voor de mannen. Die staan erbij en kijken ernaar.   
  
Na een ‘lay day’ hebben we nog een Round the Isle Race. Dit is 
meer een wedstrijd voor onze Lady in Red. Lekker lopen, met 
veel ruime wind.  
Het is een schitterende dag, zeilend met de hele wedstrijdvloot 
langs de kust van Antigua. Als we onder spinnaker langs de oost- 
en noordkant van het eiland zijn, beginnen we te treinen en lopen 
behoorlijk veel jachten in. Alleen de echte kanonnen zoals 
Sagamore en Morning Glory en de Superyachts Leopard of 
London en Mari-Cha 2 lopen in de verte op ons uit. Deze boten 
zijn van een andere planeet. Als we rond zijn, volgt vlak bij de 
finish nog een mooi gevecht als Defiance komt aanzetten. Maar 
als je een Olympisch zeilkampioen aan het roer hebt, komt er niet 
zomaar iemand overheen. Defiance wordt vakkundig afgedekt en 
we finishen vlak voor haar, onder luid gejuich van onze mannen.   
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We hadden gisteren met de schipper van Defiance al een deal 
gemaakt. We zullen hen er niet uit protesteren, omdat zij wel 
kans maken op de eindoverwinning. en wij niet. Voor twee 
bakken bier laten we het zo. En ja hoor, vanmorgen voor de start 
stonden de bakken al op de suikerschep. Intussen lekker koud 
uit de ijskast, smaken de biertjes heerlijk als we weer naar onze 
ankerplek in Freeman’s Bay motoren.  
  
Als afsluiting van de Antigua Sailing Week gaan we netjes 
aangekleed, met een zeilbandje om als stropdas, naar de 
‘pricegiving’ in de Admirals Inn. Dit was het oude huis van 
Admiral Nelson, voordat die naar de zeeslag bij Trafalgar 
overstak om de Spaanse vloot in de pan te hakken. Het feest 
duurt tot in de vroege uurtjes. Defiance heeft gewonnen, wij 
krijgen van haar opgetogen schipper het ene na het andere 
biertje in de hand gedrukt. Antigua Sailing Week, wat een 
geweldige belevenis!  
  
Op Ruud, zijn vriend Leo, Jean-Martin en Fif na, vliegt iedereen 
weer naar huis. Het is ineens stil aan boord. We zeilen op ons 
gemak de boot terug naar de Palapa Marina, St. Maarten.  Daar, 
in de Soggy Dollar bar, waar de meest absurde dingen aan het 
plafond en tegen de muren hangen met bruin verbrande zeilers 
aan de toog, vieren we onze laatste avond samen.   
 

  
                               Red Max in de Antigua Sailing Week 2001  
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Naar Cuba  
  
Vier zwarte mannen springen aan dek.  
  
  
Als de mannen zijn vertrokken, maken Mark en ik de boot weer 
‘shipshape’. Charlie komt over twee dagen weer aanvliegen en 
daarna kunnen we aan de tocht naar Cuba beginnen. Als het 
zover is, staan Mark en ik op het terras van de Sunset Bar aan 
het strand, waar de startbaan begint van Juliana Airport. Hier is 
het leuk, als de grote Boeings vlakbij vol gas geven aan het begin 
van de startbaan. Dan zie je veel mensen verticaal aan het hek 
hangen en worden anderen van het strand zo in zee geblazen. 
Op het krijtbord met de drankjes staat ook: ‘Topless women drink 
4 free’. We vergapen ons aan de levenloze borsten van een 
vrouw, die topless tussen de mannen aan de bar staat en even 
later met een pina-colada wegloopt. Niemand kijkt ervan op, 
blijkbaar is dat heel gewoon hier. Charlie komt met een KLM 747 
heel laag over zee, vlak over het hek aanvliegen. Als hij is geland, 
springen wij in de auto en pikken hem een half uurtje later op van 
Juliana Airport. Charlie is heel blij, als hij weer aan boord van de 
Red Max is.   
Na twee dagen checken we bij de blauwe brug, in het 
immigratiekantoor van St. Maarten, weer uit. We laten Simson 
Bay achter ons. De koers is west-noord-west, om door de Virgin 
Islands en dan boven langs Puerto Rico naar Puerto Plata, in de 
Dominicaanse republiek te zeilen. Voor we los gooiden, hebben 
we nog wat eten en drinken ingeslagen. We hebben toch weer 
800 mijl voor de boeg.   
  
We hebben een lekker windje mee. Alles gaat prima, maar ik 
voelde al een tijdje dat het roer wat stroef loopt. Nu met de wind 
in de kont en in de achterop lopende golven, moet de autopilot 
soms behoorlijk veel tegensturen. Ik kruip het achterschip in en 
zie dan dat er een stuurkabel op springen staat! We zijn niet ver 
van St. Thomas, één van de Amerikaanse Virgin Islands.  
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We verleggen onze koers wat, om daar de stuurkabel te kunnen 
repareren.   
Terwijl ik met de hand stuur, voel ik dat de kabel breekt! Eén roer 
doet dus niet meer mee. Wat een geluk dat we er twee hebben. 
We kunnen voorzichtig, alleen op voorzeil, doorzeilen en in een 
baai van Water Island bij St. Thomas voor anker gaan. Gelukkig 
zien we aan de overkant een jachtwerf. Daar gaan we heen, met 
de kapotte kabel. De werfbaas kijkt meewarig naar het stuk 
staalkabel en vraagt of we geen vectran willen. Vectran, daar had 
ik al van gehoord. Het is nog sterker en soepeler dan spectra en 
wordt meer en meer, ook als stuurkabel, in de moderne zeilboten 
gebruikt.   
“Yes that’s fine”, zeg ik.   
“Please come back tomorrow, so I will make it in the exact same 
length as your broken cable”. We blijven een nachtje liggen en 
lopen ‘s avonds wat rond in de stad. Hier is niet zoveel te beleven. 
We eten en drinken wat en gaan dan weer lekker luieren aan 
boord.  
  
We kunnen vertrekken. Mark maakte de nieuwe vectranlijn via de 
blokken vanaf het quadrant weer vast aan de ketting, die over het 
roertandwiel loopt. Voordat we de andere kant ook zo maken, wil 
ik eerst eens afwachten hoe deze het houdt. Het stuur draait 
soepel, de zeilen gaan omhoog en onze voordewindse koers 
wordt vervolgd.   
  
In de verte zien we de volgende dag het Amerikaanse eiland 
Puerto Rica. We lopen rustig, met een flinke knik in de schoot, 
onze 10 knoopjes en zitten lekker in de kuip wat te lezen of te 
kletsen. Out of the blue komt er ineens een grote zwarte RIB, met 
acht in het zwart geklede kerels naast ons varen. Ze gebaren aan 
boord te willen komen! Pas dan zien we ver achter ons een groot 
schip van de Amerikaanse Coast Guard. We worden 
opgeroepen. Ik loop het dekhuis in en pak de VHF radio. Nog net 
hoor ik een gebiedende Amerikaanse stem zeggen: “This is 
captain Gibson from the American Coastguard. We are coming 
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on board”. Maar hier ben ik niet zomaar van gediend! Ik kijk naar 
onze positie en antwoord: “This is Red Max, Red Max. Sorry Sir, 
I do not have to allow your men on board. We are in international 
waters, over!”  
Ik had al gezien, dat we niet binnen de twaalfmijlzone zaten. De 
kapitein bindt onmiddellijk in en vraagt dan of zijn mannen onze 
boot mogen inspecteren, ‘for safety reasons’. Ik bedenk, dat we 
over een aantal weken in Florida zullen landen en ik wil daar 
liever geen narigheid. “Ok Sir, I give permission to inspect my 
boat”. Ik had het nog niet gezegd of de RIB komt langszij, vier 
zwarte mannen springen aan dek en duiken de boot in. 
Vloerdelen worden omhoog gehaald en overal beginnen ze te 
snuffelen. Eén van de mannen met een ‘handheld’ VHF vraagt of 
er drugs of wapens aan boord zijn. Terwijl zijn mannen de boot 
doorzoeken met Mark erbij, vraagt hij naar onze paspoorten. 
Intussen babbelt hij via zijn ‘handheld’ met zijn captain.  
Binnen halen de mannen flesjes tevoorschijn en bestrijken de 
wanden hier en daar met een wit poeder. Dan vegen ze dit weer 
af en doen het in de flesjes. Als ze daarmee klaar zijn, zegt onze 
‘walkie talkie man’ dat ze deze ‘samples’ eerst willen analyseren. 
De RIB met vier man scheurt weer terug naar het moederschip. 
Intussen is de sfeer wat vriendelijker geworden en bieden we de 
Amerikanen een biertje aan. Zowaar, ze nemen het aan en we 
staan gezellig te kletsen over waar we naar toe gaan en zo. 
“Cuba”, zeg ik en dan schrikken ze!   
Voor Amerikanen is Cuba geen bestemming, maar ze kunnen 
het ons natuurlijk niet verbieden. Op een gegeven moment 
vraagt één van de mannen of we de film ‘Terrible Storm’ hadden 
gezien, een verfilming van een waargebeurd verhaal. “Yes”, zeg 
ik. Hij vertelt dat hij in werkelijkheid op het Coast Guard schip had 
gezeten, dat toen in die vreselijke storm vier mensen van een 
zinkend jacht hadden gered. Goh, dat vind ik toch wel bijzonder, 
die film, dus die scene, had ik gezien. De RIB komt weer 
aangevlogen en de mannen in onze kuip worden opgehaald. De 
‘walkie talkie guy’ fluistert nog wel even in mijn oor dat er wat 
sporen waren gevonden op een wand van één achterkajuit.  
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De RIB racet terug en het Amerikaanse schip verdwijnt weer. 
Misschien is er dan toch een feestje geweest, toen ik ergens niet 
aan boord was? “Mark?”. Hij doet net of hij gek is.  
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Puerto Plata  
  
“Bas, ik vertrouw het niet meer”.  
  
  
Red Max danst rustig verder over de blauwe golven. De volgende 
ochtend lopen we de kleine baai van Puerto Plata binnen. Er is 
nog een stuk muur van een oud fort te zien, op de oostpunt aan 
zee. Nadat Columbus West-Indië heeft ontdekt, is dit al een 
natuurlijke haven van de Spanjaarden geweest. Maar, geen 
jachthaven te zien, wel twee grote pieren. Zeeschepen laden en 
lossen aan de grootste pier en aan de kleinere liggen een paar 
oude zeeslepers en vissersboten. Een man staat daar naar ons 
te zwaaien. Langzaam vaar ik naar de plek, waarnaar hij wijst. Er 
hangen twee grote banden tegen de kade. Wij positioneren de 
stootwillen en gooien onze landvasten naar de behulpzame, 
Dominicaanse man.   
Eenmaal op de kade, begrijpen wij van de man die in het Spaans 
staat te brabbelen, waar het havenkantoor is om ons aan te 
melden. Ik duw hem een paar dollars in de hand en we gaan op 
pad met scheepspapieren en paspoorten. We worden vlot 
ingeklaard, in een klein rommelig kantoortje in het enige oude 
gebouw dat daar staat. Daarna lopen we wat rond in de amper 
geasfalteerde straten van de stad. Veel grote gebouwen staan 
hier niet, behalve een mooie, grote katholieke kerk. Verder alleen 
maar vervallen, flets gekleurde, oude houten huizen. Groenten 
en fruit wordt aangeboden langs de weg. De bevolking is arm en 
veel is hier niet te zien of te beleven.   
’s Avonds vinden we in de buurt van de haven een restaurantje, 
waar wij de enige toeristen zijn. Donkere mannen nemen ons 
nieuwsgierig op. We maken het niet laat en ik wil ook de boot niet 
te lang alleen laten, daar tegen die kade. “Lekker vroeg slapen 
mannen”, zeg ik. “Morgenvroeg weer verder”.  
  
Om zes uur is het licht, we gooien los en varen de baai uit. Het 
grootzeil gaat in top en we rollen de genua uit. Er staat alweer 
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een lekker bakstag windje. We genieten in de kuip van vers fruit, 
een bakje yoghurt en koffie.   
In de verte zien we de groene bergen van de Dominicaanse 
Republiek voorbijglijden. Het wordt een rustige, mooie dag van 
wachtlopen, af en toe sturen, happy hour, eten en slapen. Tijdens 
de hondenwacht van Charlie, staat hij ineens in mijn cabine.   
“Bas”, zegt hij. “Ik vertrouw het niet meer, kom eens aan dek”. Hij 
gaat gelijk weer naar boven. In mijn onderbroek vlieg ik naar 
buiten. Charlie wijst in de zee en ik zie in het schemerlicht lange, 
donkere dingen drijven. “Boomstammen”, zegt Charlie. Shit, dat 
is gevaarlijk. We moeten vaart minderen!   
We roepen Mark ook uit zijn kooi. Het grootzeil gaat naar 
beneden en de genua wordt ingerold. Voorlopig varen we 
langzaam op motor verder, tot we uit dit drijvende bos van 
boomstammen zijn. Je moet er niet aan denken, als we met de 
boeg zo’n gevaarte van ‘tig ton’ rammen! Met een gat in de romp 
is het gebeurd en hebben we amper tijd om in ons reddingsvlot 
te klimmen. We blijven allemaal aan dek en om beurten staat 
iemand op de voorplecht, om te wijzen waar de boomstammen 
opduiken. Zo slalommen we urenlang door dit drijvend woud, tot 
het weer licht wordt en de boomstammen achter ons verdwijnen.   
We zijn er door, gelukkig. De zeilen kunnen erop en het wordt 
weer een schitterende zeildag, langs de kust van Haïti tot in de 
Windward Passage, naar de oostkust van Cuba. Hier gaan we 
gelukkig met ruime wind de goede kant op, want de Windward 
Passage is berucht om haar sterke tegenwind, vooral als je 
vanuit de Caraïbische Zee naar het noorden wilt. Wij blazen met 
gemiddeld 12 knopen over de grond verder en zien ’s middags al 
de bergen van Cuba opdoemen.  
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       We zien ’s middags al de bergen van Cuba opdoemen  
  
  

  
  

Langs het fort naar de baai van Santiago de Cuba  
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Marina de Santiago de Cuba, vroeger de High Society Club  
  
  
  

Santiago de Cuba  
  
Hier mag niets en is alles mogelijk.  
  
  
Tegen de avond komen we in de buurt van het eiland. Voor ons 
hangen enorme donderwolken in de lucht. Een half uur later, het 
wordt donkerder en donkerder, wordt de hemel door soms 
langdurende bliksems hel verlicht. Het rommelt dreigend in de 
verte. De wind is gedraaid, we liggen nu aan de wind.   
“Grootzeil naar beneden mannen!”. Plotseling, het grootzeil is 
gelukkig gezakt en hangt in de lazy jacks op de giek, klapt een 
harde wind stuurboord in. Ik probeer sterk af te vallen. We zitten 
met zijn drieën op de hoge kant en staren naar het roodverlichte 
scherm van de ware windsnelheid: 30, 40, 50 knopen! Ik klem 
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het stuur vast, het roer staat dwars. Rex Max blijft vallen. Maar 
met de genua nog uit, worden we bijna platgeslagen. We houden 
onze adem in en grijpen de railing vast. Water stroomt over het 
gangboord, tot aan de kuiprand.  
Gelukkig lopen we niet uit het roer en blijft Red Max doordraaien, 
tot we voor de wind weglopen en de boot zich weer opricht. De 
windmeter geeft intussen 55 knopen aan, windkracht 10-11. Het 
begint tegelijkertijd keihard, horizontaal te regenen. Het lijkt wel 
of er hagel in onze gezichten striemt! We kunnen niet omkijken. 
Ik stuur geconcentreerd weg van land. De boot planeert tot 18 
knopen op voorzeil alleen. Na een half uur zakt de wind er weer 
uit. Het onweer is over. Zo plotseling als de wind gedraaid is, zo 
snel komt ze weer uit de goede hoek en kunnen we naar ons 
‘waypoint’, net buiten de ingang van Santiago de Cuba, sturen.   
Het blijft donker, want de nacht is gevallen. De hele nacht varen 
we met een rustig gangetje, alleen op genua door. We hebben 
geen haast, want we willen bij daglicht binnenlopen. Om beurten 
kunnen we lekker slapen.   
  
Als ik met zonsopgang opsta, merk ik dat we bijna stil liggen. De 
wind is er helemaal uit. De ‘ijzeren Hein’ wordt gestart en rustig 
varen we onze laatste twintig mijl langs de mooie, groene 
Cubaanse kust verder. Guantanamo Bay hebben we in het 
donker helaas gemist. Het zonnetje schijnt en niets doet 
vermoeden dat het hier ook wel eens kan spoken.   
Een indrukwekkend fort bewaakt de ingang tussen hoge groene 
rotsen naar de baai van Santiago de Cuba. Dit fort werd gebouwd 
nadat ‘Pie de Palo’, Houtebeen (ofwel onze admiraal Cornelus 
Jol) hier met zijn mannen, vermomd als Spanjaarden, de baai 
was binnengevaren. Hij veroverde de Spaanse schepen die daar 
lagen. Maar helaas, de schepen waren leeg. ‘Cornelus Jol, zijn 
naam is lol’, moeten de Spanjaarden in hun vuistje gelachen 
hebben. 
  
Als we de baai zijn binnengevaren, zien we wat vervallen houten 
huizen op de wal. Het eerste teken van de macht van Fidel, in de 
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vorm van een klein commandobootje, vaart langs. Maar de 
militairen kijken alleen maar naar ons. Enkele Cubanen komen 
langs peddelen. Voor ons, stuurboord uit, zien we een wit 
gebouw met een betonnen stijger, waar een paar jachten liggen.  
Hier moeten we dus zijn en als we aanleggen, komt er al snel een 
man aanlopen om ons te helpen. Hij blijkt de havenmeester van 
wacht te zijn en spreekt zelfs een beetje Engels. Heel vriendelijk 
zegt hij dat we aan boord moeten blijven tot alle autoriteiten zijn 
langs geweest, zoals immigratie, douane, gezondheidsinspectie, 
politie.  
Ik had dit al verwacht. Rustig spuiten we de boot af en ruimen de 
rommel binnen wat op. Even later komt de havenmeester 
aanlopen met een dienblad met vier glaasjes fruitcocktail, als 
welkomstdrankje in Cuba. Dit heb ik nog nergens meegemaakt! 
Verbaasd en blij nemen we de glaasjes aan en nodigen de man 
uit in de kuip. Hier was op gerekend, vandaar het vierde glaasje. 
Hij installeert zich in de kuip en kijkt om zich heen. Dit moet 
bijzonder zijn voor de man, die hier in Cuba waarschijnlijk met 
vrouw en kinderen in een eenvoudig huisje moet zien rond te 
komen.   
Hij vertelt, dat als we aan land mogen, we bij hem maar om een 
taxi moeten vragen, want de stad is hier vandaan twintig minuten 
rijden.   
  
Even later steekt ook een mooie, koffiekleurige vrouw in een 
legeruniform haar hoofd onder onze zonnetent. Charlie is er als 
de kippen bij en helpt haar, galant als hij is, aan boord. We geven 
haar een blikje cola. Dan staan er ineens nog vier mensen op de 
ponton en vragen om aan boord te mogen komen. Dit is de 
Gezondheidsdienst, twee mannen en twee vrouwen sterk. Ik 
installeer hen binnen in de zithoek, waar we de documenten op 
tafel kunnen invullen. Uiteraard bied ik deze mensen ook een 
blikje softdrink aan. Ze hebben alle tijd, vragen of we gezond zijn 
en één van de mannen vraagt of hij onze ijskast mag inspecteren. 
Uiteraard mag dat. Onze bakjes met broodbeleg, flessen met 
melk, fruitsap, witte wijn, eieren etc. worden met belangstelling 



   233  

bekeken. Het pak melk, de fles wijn en de eieren worden op het 
aanrecht gezet. Dit mag blijkbaar niet aan boord blijven, dus 
neemt de man die maar mee. Na een uur gezellig babbelen, 
vertrekt de gezondheidsdienst en laat een aantal documenten 
achter, met daarop grote stempels en handtekeningen.   
Charlie heeft het nog steeds gezellig in de kuip met de dame in 
uniform en de havenmeester. Dan komt er een drie man sterke 
delegatie van Immigratie aan boord voor paspoortcontrole en 
inzage van de scheepspapieren. Mark geeft zenuwachtig zijn 
Zuid-Afrikaanse pas af en is er niet zeker van of hij zonder visum 
Cuba binnen mag. Maar geen probleem en na het betalen van 
een paar honderd dollar, hebben we toestemming om met de 
boot drie maanden in de Cubaanse wateren en havens te 
verblijven, zoals op de indrukwekkende documenten vol 
stempels vermeld staat. Mannen van het leger komen ook nog 
de boot inspecteren en dan is alles geregeld. Wij mogen aan 
land, de jachthaven in en uit, maar geen enkele Cubaan mag bij 
ons aan boord komen.   
Het jachthavengebouw is voeger, voordat Fidel het voor het 
zeggen had, blijkbaar een luxe society club geweest, met een 
groot restaurant, terrassen en een buitenzwembad.  
De pier waar wij aan liggen, was toen onderdeel van een 
cirkelvormige ponton waarbinnen werd gezwommen. De 
springplanken zijn er nog, maar op twee plaatsen is de ponton 
opgeblazen, zodat we daarover niet meer kunnen rondlopen.   
Nu is dit een jachthaven voor buitenlandse jachten en is het leger 
hier de baas, zoals overigens in alle havens in Cuba. Niemand 
komt Cuba zomaar binnen of kan naar buiten, zeker de Cubanen 
zelf niet!  
Wie er wel met een brede grijns aan komt lopen, is een boom van 
een vent: de Vlaming Guy. Hij komt zijn afspraak na, om ons 
Santiago de Cuba te laten zien en daarna met ons naar  Havana 
te zeilen. Ik ken Guy al enige jaren van de jachtclub in Breskens, 
waar hij zijn rode bootje heeft liggen, waarmee hij vaak op het 
water te vinden is. Hij heeft zijn gitaar meegenomen en installeert 
zich in de kuip. Hier drinken we een biertje op en zetten de 
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muziek van Leonard Cohen op, waarvan hij een stapel cd’s heeft 
meegenomen. Gisteravond vloog hij van Havana naar Santiago 
de Cuba en toen was zijn vliegtuig ineens honderd meter naar 
beneden gevallen, vertelt hij. Dat moet in hetzelfde onweer zijn 
geweest, als waarin wij met de boot platgingen!  
’s Avonds zitten we al in de stamkroeg van Guy, waar hij altijd te 
vinden is als hij in Santiago de Cuba is. Hier speelt zijn favoriete 
band Septeto Impression. De bandleden zijn allemaal vrienden 
van hem geworden. De muziek klinkt heerlijk, terwijl we genieten 
van ons eerste Cubaanse tapbiertje. Dat smaakt prima en de 
sfeer is echt gezellig, in dit oude pand op de hoek van een pleintje 
met bomen en banken, waar de Cubanen elkaar iedere avond 
opzoeken en de belevenissen van de dag bespreken. Enrique 
met zijn hoed op, speelt slaggitaar. Zijn vrouw Marieta is de 
zangeres en dan hebben we ook nog Juan Carlos met zijn kale 
kop. Een zanger met de meest zuivere hoge stem, die ik ooit heb 
gehoord.   
“Cuba is het meest waanzinnige land, dat je maar kan 
meemaken”, zegt Guy. “Hier mag niets en is alles mogelijk”. We 
zijn benieuwd, maar voor nu is het perfect hier in de kroeg met 
deze geweldige salsamuziek en de lekkere biertjes. We voelen 
ons rozig na de laatste dagen op zee, de muziek en het bier.  
Midden in de nacht laten we ons door zo’n mooie, opgeknapte, 
Amerikaanse slee uit de jaren vijftig terug naar de jachtclub 
rijden.  
  
Het is prachtig weer, als we ’s morgens in de kuip wakker zitten 
te worden. Guy stelt voor om Santiago de Cuba te gaan 
verkennen. Onze taxi van vannacht staat buiten voor de poort al 
te wachten. Voor tien dollar rijdt hij ons heen en weer naar de 
stad en we kunnen alle vier mee in zijn oude Amerikaanse slee. 
De acht cilinders van weleer zijn intussen vervangen door 
Mercedes zespitters, die op alcohol lopen.  
We eten een broodje in de stad op het Nationale Plein, waar Fidel 
elk jaar een paar uur lang vanaf een balkon zijn revolutie staat te 
verheerlijken. We lopen rond in deze oude stad, met sommige 
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mooie oude gebouwen en gekleurde huizen. Hier is ook een 
museum aan Bacardi gewijd, de man die de Cubaanse rum 
beroemd maakte. Hij is na de revolutie gevlucht en nu wordt 
Bacardi elders gemaakt.  
  
Even buiten het centrum, aan een grote boulevard, staan 
driewielers. Met twee man kun je achterop een bankje, onder een 
luifeltje, meerijden. Hiermee fietsen we door de buitenwijken van 
de stad. Overal rijden rokende motoren en oude Amerikaanse 
bakken rond uit de tijd van de vergane glorie. Overkapte 
vrachtwagens, met lange banken volgepakt met mensen, doen 
blijkbaar dienst als bussen. Grote billboards staan langs de weg 
met daarop revolutionaire helden, zoals Che Guevara, Cien 
Fuego en uiteraard Fidel zelf, allemaal in legeruniform.    
We komen op een rond pleintje terecht, waar we onder een 
overdekt terras een snackbar vinden. Hier bestellen we een 
broodje en iets te drinken bij een rondborstige dame. Onze 
fietschauffeurs doen in de tussentijd een wedstrijdje hardfietsen 
rond het plein. Ze gaan op twee wielen door de bocht.   
Een slanke jonge vrouw, met een gehaakt mutsje op loopt langs. 
Guy vraagt of ze ook iets wil drinken. Ze glimlacht en gaat naast 
Charlie op de houten bank aan onze tafel zitten. Charlie heeft 
voor ons geen belangstelling meer en wij genieten van zijn 
charmante optreden. Wanneer we afrekenen, praat de jonge 
Cubaanse met onze gastvrouw, die waarschijnlijk haar moeder 
is.   
We lopen naar de driewielers en de vriendin van Charlie klimt 
tussen ons in. Lachend rijden we terug de stad in, waar de straten 
steeds smaller worden. Guy wenkt dat we hier weer afstappen 
en geeft de fietsmannen wat munten. We lopen verder door de 
smalle straatjes. Er staan vaak deuren open en als ik bij een van 
de open deuren naar binnen kijk, zie ik een ruimte met 
kappersstoelen, waarop Cubaanse mannen liggen die nog met 
het mes geschoren worden. Dit zijn voor ons ‘beelden van voor 
de oorlog’.   
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Uiteindelijk zegt Charlie dat hij ons vanavond wel weer opzoekt 
in onze stamkroeg met privéband en loopt met zijn lady aan de 
hand de hoek om. Wij gaan naar het Nationale Plein, waar een 
open lounge is van hotel Casa Grande en van waaruit we over 
het plein kunnen kijken naar de mensen die er voorbijkomen. De 
mojito’s smaken hier verrukkelijk.  
Om vijf uur gaan we weer naar de kroeg op de hoek, het is 
tenslotte happy hour. Septeto Impression staat al te spelen als 
we binnenkomen. Aan de tafeltjes zitten mannen en vrouwen te 
kletsen. Hier blijven we een paar uurtjes hangen en op Charlie 
wachten. Om tien uur is Charlie er nog niet. We hebben intussen 
wat gegeten in een restaurantje, boven op een dak van een huis 
in de buurt. Ook om elf uur is hij nog niet aangekomen. “Die zien 
we niet meer”, zeg ik. “Kom laten we nog eens verder kijken”.   
Verder in de straat horen we achter een deur weer lekkere 
salsamuziek. Binnen wordt gedanst. Geweldig om te zien hoe de 
vrouwen hier rond de mannen wervelen, heel anders dan hoe de 
Brazilianen de samba dansen. We genieten van de sfeer van het 
echte Cubaanse leven, van mensen die niet veel hebben, maar 
wel de muziek en de zon en elkaar.   
Ook wij krijgen veel belangstelling. Cubanen zijn uiteraard 
nieuwsgierig naar mensen uit een andere wereld. Als vanzelf, 
zitten we niet lang daarna met een paar mannen en vrouwen te 
praten. Ze gebaren wel, om niet te hard te praten als we het over 
het regime hebben. Bang dat het door iemand wordt 
opgevangen?  
Voordat we het weten, staat er een fles rum en een fles fruitsap 
(om te mengen) op tafel. Nu wordt het echt gezellig en de dames 
trekken aan ons om te dansen. We kunnen er niets van, maar de 
drank heeft ons losgemaakt en we slingeren de vrouwtjes in het 
rond. Die gieren het uit.  
Uiteindelijk strompelen we naar de taxistandplaats en ja hoor, 
hij staat er nog: onze trouwe Cubaan, met zijn blauwe 
Amerikaan.  
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De vogeltjes fluiten weer, als ik wakker word. Het is zonnig 
buiten. Eerst maar eens een bakkie drinken. We hebben al een 
paar keer een open, stalen, dubbeldek bak met tralies heen en 
weer zien varen. Die is volgepakt met mensen en brengt hen van 
en naar een eiland in de baai. Hier willen wij dan ook maar eens 
gaan kijken.  
Een beetje verderop is de kade, waar nog meer mensen op de 
pont staan te wachten.  Eenmaal vlakbij, laat de bemanning een 
grote klep naar beneden zwaaien, waarover de Cubanen de wal 
op kunnen. Een half uur later lopen wij ook zo over de laadklep, 
het eiland Cayo Granma op.  
  
Langs het water staan allemaal houten, vervallen huizen op palen 
en kinderen spelen in het water. Rondom het eiland loopt een 
straat en bovenop Cayo Granma staat een wit kerkje. De huizen 
zijn allemaal van hout, waarvan sommige vaal roze of blauw 
geschilderd zijn. Ze hebben ook allemaal een veranda, dat ziet 
er gezellig uit. Mark was aan boord gebleven en Guy en ik 
stoppen eerst bij een terras op palen aan de waterkant, om wat 
te drinken en de sfeer te proeven. Nergens zien we mensen 
werken. Ze hangen allemaal maar wat rond en enkelen staan hier 
bij ons aan de bar met een glaasje rum. Ik moet plassen en loop 
een trap af naar de waterkant. Beneden is een steiger, waar 
linksaf de toiletten zijn en rechtsaf is een schoollokaaltje. Ik zie 
houten banken als ik het schoollokaaltje binnenga, maar er is 
niemand. Aan de muur hangt een groot portret van Che Guevara. 
Ik ga maar weer naar boven, vanwaar de muziek komt.  
  
Guy spreekt wat Spaans en had uitgevonden dat we even 
verderop, bij mensen thuis, wat kunnen lunchen. Een Cubaan 
loopt mee om ons de weg te wijzen. Achter in een steeg gaan we 
een trapje op en komen zo in een met groen overdekt tuintje en 
een getegeld terras achter het huisje. Hij nodigt ons uit om aan 
de tafel plaats te nemen en vraagt wat we willen drinken. 
Blijkbaar is hij de heer des huizes. Even later verschijnt ook zijn 
vrouw en twee verlegen, schitterende, koffiekleurige kinderen. 
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Een jongen en een meisje. De mensen hebben zo weinig, dat ze 
het geweldig vinden als er buitenlanders bij hen thuis willen 
komen eten, waarmee ze dan tegelijk wat dollars kunnen 
verdienen. Ik zie dat er in het tuintje wat groente en fruit groeit. 
Onze gastvrouw zet een grote schaal met salade op tafel. De 
meeste ingrediënten komen uit de eigen tuin, aangevuld met 
stukjes gebraden kip. Kippen hebben we hier ook overal zien 
rondscharrelen.  
Het is gezellig en lekker en we maken deze eenvoudige mensen 
heel blij met tien dollar en nog een paar, voor de spaarpotten van 
de kinderen. We slenteren weer verder over de weg rond het 
eilandje. Het is stil, behalve de muziek die uit elk huis lijkt te 
komen.  

  
Op een gegeven moment zien we een leuke, jonge vrouw in een 
raamkozijn zitten. Ze lacht naar ons en Guy vraagt of ze ons haar 
dorp wil laten zien. Onmiddellijk springt ze haar raam uit en loopt 
vrolijk met ons mee. Guy babbelt gezellig met haar en ik loop 
vooruit om wat te filmen. Achter me hoor ik ineens hard lachen. 
Ik kijk om en zie dan de vrouw op de schouders van Guy de reus 
zitten, die er grijnzend mee rondloopt. Een vriendin uit het niets, 
loopt er ook ineens giechelend naast. In optocht gaat het terug 
naar de open bar, vanwaar we zijn vertrokken. De dames hebben 
dorst en wij ook.  
Het volume van de muziek gaat omhoog en dansen maar weer. 
We hebben veel lol tot het donker wordt. Als we de veerboot 
oplopen, huppelen de dames met ons mee. Ach ja waarom ook 
niet? Helaas voor hen, worden we bij de ingang van de Marina 
door een soldaat tegengehouden. De Cubaanse dames mogen 
niet binnen om de boot te zien. Teleurgesteld blijven ze achter.  
  
Mark zit met smart op ons te wachten, want we hebben 
afgesproken om de stad weer in te gaan. We douchen op het 
achterschip, trekken een fris hemd aan en lopen weer naar 
buiten, waar onze taxi staat.  
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Als we instappen, duiken er ineens twee vrouwen de auto in. De 
Cubaanse schonen van Cayo Granma zitten al op schoot en zo 
gaat het met open ramen en harde muziek naar de stad. Mark 
weet niet wat hem overkomt, maar vindt het best leuk. Eerst naar 
La Isabelica, onze stamkroeg waar onze vrienden alweer vrolijk 
staan te spelen.  
“Een rondje van mij!”, roep ik. “Beer for the guys and mojito’s for 
the ladies”. De stemming zit er gelijk in en steeds meer Cubanen 
komen op de feestvreugde af. Dan ineens, komt Charlie binnen 
met achter hem aan zijn vriendin, haar voluptueuze moeder, een 
oom en haar grootmoeder.  
“Charlie hoe is het!”, roepen we verheugd. “Ja”, zegt Charlie. “Ik 
wilde naar jullie toe gaan, maar de hele familie kwam toen ineens 
achter me aan!”.  
“Hoe meer zielen, hoe meer vreugde!”, roep ik en bied de familie 
ook een drankje aan. Even later zie ik oma gelukzalig aan het 
rietje van haar mojito zuigen. Het wordt een gezellige bende in 
ons stamcafé. Iedereen gaat uit zijn dak, ook oma. Ze danst 
uitbundig in het rond, met haar armen in de lucht. De vriendin van 
Charlie danst als een wervelwind de salsa met haar oom. Mark 
wordt intussen gemolesteerd door de mollige moeder. En de 
dames van het eiland proberen ons ook steeds mee te trekken. 
Oma lust er nog wel eentje. Charlie staat er een beetje onwennig 
bij.   
“We gaan weer naar huis”, zegt hij even later. “Ben bang, dat het 
wat uit de hand loopt”.  
“Maar wanneer zien we je dan weer?”, roep ik in zijn oor.  
“Morgenochtend kom ik langs om me om te kleden, dan gaan we 
een autoritje maken”.  
“Ok, have fun”. Charlie en de oom ondersteunen oma als ze de 
tent uitlopen. Oma’s beentjes zwabberen een beetje.  
“Guy, ik heb honger jij niet?”.  
“Ja, ik ook!” roept Guy terug. “Wacht even”.   
Ik zie hem met Enrique praten, als de band even stil is.  “Kom 
we gaan!”. Mark en ik lopen al naar de deur.  
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“Wacht even”, zegt Guy, “de band gaat ook mee”. Huh? Ik zie dat 
de drummer een trommel meepakt, de bassist zijn bas en de rest 
hun gitaren. In optocht gaat het door de straten, naar een 
restaurant in de buurt. De restauranthouder vindt het prima en 
even later zitten we aan een tafel, Guy, Mark, de eilanddames en 
ik. De bandleden stellen zich weer op en spelen vrolijk verder.  
“Yolanda eternamente ti amo”, klinkt het. Hahaha, niets mag, 
maar alles kan alleen in Cuba! De overige mensen in het 
restaurant feesten mee. We eten lekker en dan moet er weer 
gedanst worden. Een paar stoelen en tafels gaan aan de kant, 
de voetjes gaan van de vloer en de restauranthouder gaat rond 
met de fles rum.   
Behoorlijk aangeschoten, klimmen we ver na middernacht weer 
allemaal in onze blauwe taxi en de dames gaan mee op schoot. 
Deze kunnen nu niet meer met de veerboot naar huis, dus 
proberen we hen stiekem de Marina binnen te smokkelen.   
Helaas, een soldaat houdt ons in het donker tegen en de 
Cubaanse vrouwen moeten weer naar buiten.   
“Dan gaan we met ons allen”, zeg ik. “Het is een schitterende 
nacht en we kunnen gezellig nog wat nakletsen op het gras van 
het parkje buiten bij de ingang”. Mark loopt naar de boot, om nog 
wat biertjes en slaapzakken voor de vrouwtjes te halen. 
Uiteindelijk zitten we allemaal te knikkebollen. De vrouwen liggen 
in hun dekens al te slapen, als ook wij naar onze kooien gaan.  
  
Ik word wakker als de zon weer volop schijnt en Charlie aan 
boord klimt voor een schoon hemd en onderbroek.   
“Koffie Charlie?”.   
“Ja, dat wil ik wel”, zegt hij. “Ze wachten wel even op me”.  Ik wil 
graag weten hoe het nu zit met zijn nieuwe familie. Hij vertelt dat 
oma toch wel heel diep in het glaasje had gekeken. Als ze weer 
thuis waren, was zij op het grote bed neergeploft en in coma 
gevallen. Helaas is dit de slaapkamer waar Charlie met zijn 
geliefde mag slapen. Dus komt oom de slaapkamer in, tilt oma 
van het bed en voert haar in een kruiwagen het huisje uit.  
Hahaha! Ik lig plat van het lachen.  
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Nu gaan ze wat rondrijden, zegt Charlie. Ik loop met hem mee 
om ze uit te zwaaien en vertel hem dat we morgen weer 
doorvaren, dus dat hij dan weer aan boord wordt verwacht. Zijn 
vriendin met het gehaakte mutsje heeft haar nichtje van vier 
meegenomen en ook haar moeder is erbij. Ze stappen in, rokend 
rijdt de oude slee weg.  
In het parkje liggen de vrouwen in het gras nog te slapen. Mensen 
die hier langslopen, schijnen zich hieraan niet te storen. Dus ik 
laat ze maar liggen en loop terug naar de boot. Guy en Mark zijn 
ook boven water en zitten in de kuip hun ogen uit te wrijven. Ik 
vertel hun het verhaal van Charlie, ze komen niet meer bij. Dan 
maar een lekker ontbijtje, met een eitje.  
  
Vanmorgen bestudeer ik de route voor de komende drie dagen 
naar Isla de la Juventud en zet de ‘waypoint’ hiervan in de GPS. 
Tussen hier en daar is er alleen maar open zee, dus dat is 
makkelijk. De weersinformatie zegt dat we een sterke, oostelijke 
wind kunnen verwachten, maar dat is in de kont en dat betekent 
lekker vliegen. Eerst moeten we nog wel even inkopen doen. De 
havenmeester adviseert ons om naar Frederico te gaan, die 
woont een paar straten hiervandaan. Hij zag ons aankomen 
zeker, want hij komt ons in de straat al tegemoet. We moeten bij 
hem thuis komen, zegt hij. Eenmaal binnen, maken we ook 
kennis met zijn vrouw. Hij gebaart ons aan een keukentafel plaats 
te nemen en vraagt of we wat water willen. “Wat jullie ook nodig 
hebben, ik zal ervoor zorgen”, zegt Frederico met grootse 
gebaren. Nu wil hij eerst een lijstje opmaken van wat we nodig 
hebben. Water, bier, cola, sinas, brood, boter, eieren, kaas, worst 
rijst en pasta. Hij kijkt wat bedenkelijk, maar is het wel gewend 
om ervoor te zorgen dat wij kapitalisten toch bediend worden, ook 
al kan je in Cuba lang niet altijd alles krijgen. Hij kent de weg en 
vraagt wanneer het aan boord moet zijn.  
“Tomorrow, Frederico”. Weer kijkt hij bezorgd, maar knikt ok. Dan 
vraagt hij of hij vanavond onze gids mag zijn, als we nog een keer 
de stad in willen. Natuurlijk kan dat en wie weet waar we nu weer 
terechtkomen!  
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’s Avonds in de stad, leidt Frederico ons ergens in een straat een 
trap op. We lopen over een houten buitengaanderij, een deur 
door en komen zo in een lange ruimte met tafels en stoelen. Een 
bandje zit aan het eind op een podium en verder zijn er nog niet 
zoveel mensen. Ik geef Frederico wat dollars en voor we het 
weten, staan er een fles rum met een karaf sinaasappelsap en 
glazen op tafel. Frederico schenkt in en is niet al te scheutig met 
de rum.  
Er komen meer mannen en vrouwen binnen, de band gaat spelen 
en dan wordt het steeds gezelliger. De Cubaanse muziek, de 
rum, de mensen en Frederico die maar doorschenkt, maken dat 
we het best naar ons zin hebben. Op een gegeven moment 
denken wij ook de salsa te kunnen dansen. Een paar Cubanen 
zitten wat meewarig naar ons te kijken. Als de fles leeg is, wil 
Frederico er nog een halen, maar wij willen nog eens naar onze 
stamkroeg en gaan vrolijk de trap weer af.  
Enrique, met zijn hoed op, zwaait als we binnenkomen. We 
geven de bandleden een biertje. Alweer heeft Frederico een fles 
rum te pakken en doet vooral zichzelf flink te goed. Midden in de 
nacht slepen we hem een taxi in, want hij zou morgen nog voor 
de catering zorgen!  
  
De zon staat al flink hoog, als we naar buiten kruipen. We willen 
nog voor donker op zee zijn, maar Charlie is nog niet terug en 
over de beloofde catering maak ik me ook wat zorgen. Rond de 
middag is Charlie terug en gek genoeg mag zijn vriendinnetje 
toch even de club in, onder het toeziend oog van een militair. 
Alleen mag ze niet aan boord, dus drinken we op het overdekt 
terras nog wat met elkaar en wachten nu op Frederico. Tegen 
een uur of drie komt hij stralend aanlopen.  
“I have your food and drinks”, roept hij vanaf de ponton. “Please 
come and get it”. Hij is blijkbaar een vertrouweling van de 
commandant, want een normale burger komt de jachthaven niet 
in. Wel moest hij zijn inkopen buiten laten staan en wij lopen met 
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hem mee. Samen met een militair inspecteren we de inhoud van 
de plastic zakken en de flessen en blikjes drinken.   
  
Bijna alles wat we gevraagd hebben, is er en we betalen 
Frederico, die breed lachend afscheid van ons neemt. Toch 
verdenken we hem ervan dat niet hijzelf de inkopen heeft 
gedaan..  
  
De mannen stouwen alles onderdeks en ik haal nog wat stempels 
en handtekeningen op bij de diverse instanties, die hier allemaal 
een eigen kantoortje hebben. Dan gooien we los en langzaam 
varen we langs het Spaanse fort, de Caraïbische zee op. Achter 
ons aan, slepen we nog altijd de veroverde dinghy mee.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

     
koffiekleurige vrouw in uniform    
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Isla de la Juventud  
  
Zon en wind zorgen voor een vooral lichtgrijs getint decor.  
  
  
Het is al donker, als Mark wat eten maakt. We zitten vervolgens 
met z’n allen in de kuip lekker te smikkelen. De wind is 
toegenomen, we zien een mooie zilveren baan achter de boot in 
het donker oplossen. Charlie en ik gaan om acht uur samen voor 
vier uur op wacht. De zee bouwt zich op en we vliegen over de 
golven, terwijl de autopilot flink tekeer gaat. Maar Red Max houdt 
met deze harde, noordoostelijke wind en hoge golven prima 
koers op ongeveer 290 graden west-noord-west. Ik zie 
regelmatig 15 knopen en meer op de roodverlichte digitale 
repeater. De ware wind varieert tussen 23 en 27 knopen, maar 
door onze snelheid hebben we veel minder schijnbare wind, 
zodat ik nog niet besluit tot reven.   
Als Guy en Mark voor hun wacht boven komen, vraag ik hen wel 
goed te blijven opletten en als de wind nog meer aantrekt, mij 
wakker te maken zodat we kunnen reven. Voor Guy is dit de 
eerste keer op de Red Max en hij zit een beetje onwennig in het 
donker in de kuip. Hij is er niet gerust op zie ik en vertel hem 
aangelijnd te blijven en op de boot te vertrouwen. Dan ga ik 
slapen en ben in mijn flink schommelende kooi al snel onder zeil. 
Ik weet dat mijn intuïtie me wakker maakt, als ik iets niet vertrouw.  
Om vier uur maakt Mark mij wakker voor de volgende wacht. We 
vliegen er nog altijd goed vandoor. In de kuip zit Guy nog steeds 
op de bank, waar ik hem heb achtergelaten. Hij vertelt dit geweld 
nog nooit te hebben meegemaakt en dat hij op een gegeven 
moment de dinghy ineens omhoog zag vliegen. Hij zag hem 
tegen de achterstag knallen en dan met een schok in het donker 
verdwijnen. De lijn was afgebroken, de dinghy is weer voor de 
volgende piraat.  
De harde noordoostpassaat blijft staan en de hele dag lopen we 
met een mooie snelheid richting Isla de la Juventud. De eerste 
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vierentwintig uur hebben we 260 van de 750 mijl afgelegd. Als 
het zo doorgaat, zijn we er in drie dagen!  
En inderdaad, op de derde dag draaien we om ongeveer vijf uur 
’s middags de baai Ensenada de la Siquanea in, aan de westkant 
van het eiland. In deze diepe baai had ik op de kaart een haventje 
ontdekt.  
Voorzichtig naderen we de ingang van een smal kanaal, de wind 
is gaan liggen. Plotseling, als we vlakbij land zijn, worden we 
overvallen door miljoenen muskieten! Iedereen vlucht naar 
binnen om hemden de zoeken, want we staan in onze blote bast. 
Charlie gooit mij ook een shirt met lange mouwen toe, terwijl ik 
aan het roer om me heen sta te slaan. Met mijn ogen op de 
dieptemeter en onderwijl muskieten meppend, varen we het 
kanaaltje door en komen, niet veel later, in een kleine kom met 
een korte, lage kade. Mannen in uniform staan te zwaaien. Als 
we zijn afgemeerd, zeggen de mannen dat de muskieten zo weer 
weg zullen zijn. Wat later, als het donker wordt, is er inderdaad 
geen muskiet meer te zien of te voelen! Bizar, alleen als het 
schemert zijn ze er. Opgelucht gaan we ons papierwerk doen en 
wat eten en slapen.  
  
Zoals overal in Cuba, is ook dit haventje afgesloten voor de 
gewone Cubaan. Maar wij kunnen wel een autootje huren, die al 
snel wordt afgeleverd. Dit eiland willen we natuurlijk ook 
verkennen en we rijden over de enige weg naar de enige stad: 
Nueva Gerona. We zijn benieuwd naar de volgende avonturen.  
  
Nueva Gerona is een typisch Cubaanse stad, waar sinds de 
revolutie niets meer aan de huizen en straten gedaan is. Zon en 
wind zorgen voor een vooral lichtgrijs getint decor. Er lopen 
weinig mensen op straat en het duurt even voor we de 
hoofdstraat hebben gevonden. Hier vinden we een klein eettentje 
voor een broodje en een frisdrank.  
Fidel Castro, zijn broer Raoul en nog wat revolutionaire 
medestudenten hebben hier op dit eiland gevangen gezeten, dus 
gaan we op zoek naar de staatsgevangenis.  
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Even buiten de stad komen we op een terrein met gigantisch 
grote, ronde gebouwen. Deze staan gewoon leeg en we kunnen 
er zo naar binnen om wat rond te kijken. Het is indrukwekkend. 
Rondom zien we galerij boven galerij, met alleen maar celdeuren.   
In het midden van de overkoepelde ruimte staat de wachttoren 
nog, met het platform van waaraf de bewapende bewakers alles 
in de gaten konden houden.  
Dan lezen we ergens dat Fidel met zijn kornuiten in een ander 
gebouw hebben gezeten. Dit is een klein hospitaal van de 
gevangenis, waar in één van de vleugels de kamers zijn waar de 
mannen werden bewaakt. Toen ze amnestie kregen, is Fidel met 
gevolg naar Mexico gegaan om vandaar zijn revolutie te 
organiseren. Daar heeft Che Guevara zich dan ook bij hen 
vervoegd. Bijzonder om de bedden te zien staan, waarop Raoul 
en Fidel Castro nog geslapen hebben.  
We rijden weer langzaam door de straten van Nueva Gerona. 
Sommige huizen hebben geen daken meer, of zijn half ingestort. 
Dit is het gevolg van een orkaan, die enkele jaren geleden over 
Isla de la Juventud is geraasd. Er loopt een riviertje door de stad 
naar zee, waar enkele kleine boten liggen. We zien ook een 
veerboot voor verbinding met een sliert eilanden buiten op zee, 
de Cayos.  
In een straat, waar de daken van de huizen over de trottoirs 
doorlopen en steunen op groen-, geel- of blauwgeschilderde 
pilaren, stoppen we. Hier gaan we wandelen en ontdekken, hoe 
kan het ook anders, een gezellige bar waar het rustig is en met 
een kleine toog in de hoek. “Beer please”, vragen we aan het 
mollige vrouwtje achter de bar. Ze brengt koele flesjes Cristal bier 
en zet deze op de tafel, waar we zijn neergestreken. Ergens, uit 
een paar oude muziekboxen, klinken de stemmen van de 
bekende Buena Vista Social Club.  
  
Als we zo samen wat gekheid zitten te maken, komen er steeds 
meer Cubanen binnen. Het wordt gezellig druk ineens. We geven 
een rondje. Dan vraagt een jonge man of wij bij hem thuis willen 
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komen eten. Hij heeft krokodil, zegt hij! Nou, dat wil ik wel eens 
proeven. De anderen aarzelen, maar vooruit dan.  
De jonge kerel, Benny, propt zich bij ons in de auto en wijst ons 
door een wirwar van straatjes naar zijn ouderlijk huis. Er is een 
tuintje voor de deur en we worden binnengeleid naar de keurige 
voorkamer. Hier krijgen we een soort limonade aangeboden.   
Vader en moeder komen ons de hand schudden, ze spreken 
geen Engels en verdwijnen daarna weer in de keuken. “It wil take 
only one hour”, zegt Benny.  
Weet je wat, we gaan intussen lekker naar buiten. Als we daar 
wat staan te kletsen, wandelt er een leuke buurvrouw voorbij. 
Uiteraard kan Charlie zich niet inhouden en spreekt de vrouw, 
met zijn charmante manier van doen, toe. Op dat moment komt 
er een andere vrouw aanfietsen. Ze ziet Charlie tegen de 
buurvrouw praten, stapt af en begint keihard ruzie met de 
buurvrouw te maken! Waarom begrijpen we niet en Charlie staat 
er beteuterd bij. Wij staan geamuseerd toe te kijken, als ik aan 
de overkant van de straat een plaatje van een Cubaanse van het 
ene naar het andere huis zie lopen. Benny was net naar buiten 
gekomen en ziet mij wijzen en Guy aanstoten.  
 “Your dinner is ready”, zegt hij dan.  
We zien binnen een mooie, voor vier personen gedekte tafel. 
Moeder komt binnen met een dampende schotel groenten, rijst 
én krokodil. Het vlees ziet eruit als kip. We scheppen op en 
proeven voorzichtig. De krokodil is mals en smaakt best lekker, 
naar een kruising tussen vlees en kip. Dit is echt onverwacht 
genieten, gewoon bij Cubaanse mensen thuis. De borden zijn 
snel leeg en de buikjes gevuld. We krijgen nog een toetje, met  
pudding en banaan. Allemaal heel lekker.  
Dan is het tijd om op te stappen. Met Benny was al afgesproken 
om nog een afzakker in de gezellige kroeg te pakken. Maar als 
we buiten komen, staat de beauty van de overkant ook ineens op 
de stoep, met een keurig jurkje aan. “Hi, I am Juli”, zegt ze. Benny 
vraagt of zij ook mee mag. We lachen en ik hou de deur van onze 
huurauto al galant voor haar open. Guy, met zijn grote lijf, gaat 
achter het stuur zitten en Mark naast hem.  
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Onze mooie overbuurvrouw zit tussen Charlie en mijzelf in en dan 
propt Benny zich er ook nog bij. Hij wijst de weg naar de kroeg.  
  
De muziek speelt alweer, als we binnenkomen en Benny loopt 
naar een lege tafel. Ik kan mijn ogen niet van Juli afhouden. Wat 
een plaatje! Het wordt weer een echte leuke Cubaanse avond, 
met heerlijke muziek en pogingen tot salsadansen. Ver na 
middernacht zijn Guy en Charlie ineens verdwenen.   
Mark zegt dat hij niet teveel heeft gedronken en wil wel naar de 
boot rijden. Eerst rijdt hij terug naar de straat, waar we zo lekker 
gegeten hebben. Benny verdwijnt en Juli neemt me mee naar 
haar huis.  
In de slaapkamer branden kaarsjes naast het bed en zachte 
romantische muziek klinkt uit een soort bandrecorder. Juli laat 
haar jurkje op de grond vallen. Ze is adembenemend mooi. Hoe 
is dit allemaal mogelijk, schiet het door mijn hoofd.   
  
Ik word wakker als het licht is. Langzaam dringt tot me door waar 
ik ben. Het bed naast me is leeg. Met dat ik uit bed wil stappen, 
komt Juli binnen met een dienblad met een schaaltje fruit en 
fruitsap.  
“You want coffee?”, vraagt ze als ze naast me op bed komt zitten. 
Ze is in het daglicht nog even mooi als gisteravond met dat 
glanzende, donkere, lang krullende haar en die donkere 
verleidelijke ogen. Jezus, dit kan niet waar zijn!  
“No thank you darling, later”, zeg ik en drink mijn beker fruitsap 
leeg. Ik geniet van het fruit en vraag of ze zelf niets wil? Ze schudt 
haar hoofd, “it’s for you”. Als ik heb ontbeten, wijst ze me waar 
de douche is. Ergens in een hoek van het eenvoudige huisje komt 
een douchekop uit de muur. Het water voelt heerlijk koel. Warm 
water is er niet. Ik kleed me aan en loop zo fris als een hoentje 
de woonkamer binnen. Daar is Juli en stelt me voor aan haar 
moeder, een vriendelijke vrouw van rond de vijftig, schat ik. Ze 
spreekt geen Engels, maar zij moet gisterenavond voor haar 
dochter en mij het grote bed hebben opgemaakt, de kaarsjes 
hebben aangestoken en de muziek opgezet! Ongelooflijk, 
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bedenk ik. Wat beweegt de Cubanen om ons westerlingen 
letterlijk alles wat ze hebben aan te bieden? Ze verlangen naar 
onze luxe, maar vooral naar onze vrijheid, denk ik. Moeders en 
families hopen in Cuba op een westerse man in de familie, de 
enige mogelijke poort naar de vrijheid en contact met de rest van 
de wereld.  
Fidel heeft met zijn revolutie van Cuba een Utopia gemaakt, als 
logisch gevolg van het Sodom en Gomorra ten tijde van Batista. 
Zijn communistische ideeën zijn misschien goedbedoeld, maar 
worden de Cubanen wel opgelegd.   
Ze kunnen het land nu niet meer verlaten. Wat overblijft zijn de 
zon, de muziek, de rum, sigaren, basis eten en drinken, gratis 
onderwijs en medische hulp. Maar het belangrijkste, volledige 
persoonlijke vrijheid, hebben ze niet.  
  
Ik had gisteravond al gezegd, dat we vandaag weer verder 
zouden zeilen naar Havana. Nadat ik dan nog coffee heb 
gekregen, melden Guy en Charlie zich ook ineens weer in dit 
huisje. We moeten afscheid nemen. Als Mark er is met onze 
huurauto en ik wat verward Juli goodbye kus, fluistert ze in mijn 
oor dat ze naar Havana komt! Ik kijk haar met grote ogen aan, 
maar zie dat ze het echt meent. We stappen in, zwaaien en rijden 
de hoek om. Charlie en Guy vertellen breeduit hun nachtelijke 
avonturen. Ik bedenk dat ik een wonder heb beleefd.  
  
Pas laat in de middag, na het boodschappen doen, de auto 
inleveren en uitklaren, gaan de trossen los. De zeilen worden 
buiten weer gehesen en een mooie bakstag wind laat lady Red 
Max over donkerblauwe golven de nacht in zweven. Het is maar 
100 mijl naar Maria la Gorda, bijna aan de westpunt van Cuba en 
aan de oostkant van de Bahia de Corrientes. We hebben geen 
haast, want willen met opkomende zon aankomen. Alleen onder 
grootzeil laten we Brooks, onze vrouwelijke autopilot, met een 
rustig vaartje haar gang gaan.   
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Maria la Gorda en de Straat van Yucatan  
  
License to cruise Cuban waters.  
  
  
Het strand is hagelwit, het water kristalhelder. In de buurt van een 
houten pier droppen we het anker. Op het land staan tussen de 
bomen wat vakantiehuisjes. We zetten koffie en eten brood met 
kaas of zoetigheid.  
Uit het niets komt er een motorbootje met militairen langszij. De 
commandant wil onze papieren en paspoorten zien. Na een tijdje 
geeft hij ze weer terug en vraagt 70 US dollars. Verbaasd vraag 
ik waarom.  
‘For your license to cruise Cuban waters’, is het antwoord. Maar 
dat hadden we in Santiago de Cuba al betaald en ik laat hem 
nogmaals de stempels met handtekeningen zien. Hij krabt achter 
zijn oren en geeft dan met tegenzin de vergunning terug. “It is 
ok”, zegt hij en dan zijn ze weer weg. Mooi geprobeerd toch?  
  
We pompen onze eigen ‘rubber duck’ weer op, hangen de 
buitenboord eraan en tuffen naar de steiger. Het is er stil, bijna 
niemand te zien, als we tussen de huisjes doorlopen. Dan komen 
we aan bij een kleine kantine, waar we opzij door een open deur 
allemaal duikflessen zien opgesteld. Duikersparadijs dus. De 
kantine is open en daar zitten een paar mensen. We kunnen er 
ook wat drinken. We blijven daar gezellig zitten en kijken hoe er 
steeds meer mensen komen, die zich verzamelen voor een dagje 
onder water. Uiteindelijk gaan ze met een kar vol duikapparatuur 
naar de steiger, waar nu een open motorboot ligt.  
De man van de kantine vraagt of wij kreeft lusten. “Wow lobster, 
of course we want!” “Tonight at seven”, lacht hij.  
  
Wij maken een wandeling langs het schitterende strand. Luieren 
dan lekker in de kuip en als we snorkelen, zien we in dit 
schitterende, glasheldere water de mooiste vissen rond-
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zwemmen. Het is hier nu nog een prachtig stuk ongerepte natuur, 
maar hoe zal het over een paar jaar zijn?   
Alhoewel, de baai en het gebied er omheen maken gelukkig wel 
deel uit van een nationaal park en het is Cuba.  
  
Het is donker als we weer naar de wal gaan, op weg naar onze 
lobsters. In de kantine is het nu druk met de duikers. Er is voor 
ons ook een tafel vrijgehouden. Al snel worden de borden met 
lekkere roze kreeften uitgedeeld. Ik heb van mijn leven bijna nooit 
zo heerlijk kreeft gegeten. Zo uit zee de pan in en dan zo je bord 
op. Mmm, what a nice surprise!  
Als we afrekenen moeten we maar zo weinig dollars betalen, dat 
we de kantinebaas heel blij maken met een extra briefje van 
twintig. “For you and your staff” zeg ik, maar ik zie nog net, dat 
hij het briefje snel wegfoefelt. Voor een Cubaan is 20 US dollars 
een vermogen!  
  
Als we een paar uur geslapen hebben, gaat het anker op. Het is 
doodstil om ons heen. Langzaam varen we de zee op en zien 
achter ons de lichtjes van het paradijs verdwijnen. Een uurtje 
later komt er wat wind en kunnen we de zeilen zetten. We 
genieten van de sterren en de stilte als de motor uit is. Alleen het 
geruis van het water horen we, dat is de mooiste melodie.  
Tijdens de hondenwacht spuiten we alweer met 9 knopen en 40 
graden aan de wind, richting Punta de San Antonio. Dit is de 
meest westelijke kaap van Cuba, die we moeten ronden om dan 
noordoost naar Havana te kunnen zeilen.   
  
In de Straat van Yucatan, naar de Golf van Mexico, wordt het 
behoorlijk hobbelig. Dit water staat bekend om plotseling 
opkomende stormen en wild water. Ook nu gaat het behoorlijk 
tekeer. We reven het grootzeil en rollen de genua een beetje in. 
De boeg boort zich steeds weer door een steile golf. Buiswater 
spuit over het dekhuis de kuip in. We worden zeiknat, want onze 
zeilpakken hangen nog in de kast. Charlie, die binnen zit, geeft 
ons een zeiljack en zwemvest met lifelines aan.   
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Na een paar uur kunnen we weer overstag richting Havana, maar 
het blijft hoog aan de wind zeilen. In de verte zien we het licht van 
de vuurtoren, Faro Roncali, op Cabo de San Antonio. Het is nog 
een 150 mijl opkruisen langs de grillige, noordwestkust van 
Cuba. Tegen de middag waait het wat minder en met volle genua 
en grootzeil ploegen we verder. De noordkust van Cuba buigt 
langzaam naar het oosten. We zien nu een mooi, groen golvend 
landschap als we dichter bij land komen. Met de noordoostelijke 
wind die we hebben, worden onze slagen langs de kust in de 
middag steeds langer en zo komen we steeds dichter bij Havana. 
Uiteindelijk varen we in het donker en omdat er praktisch geen 
wind meer is, lopen we het laatste stuk op motor tot de aanloop 
van Marina Hemingway, een kilometer of tien voor de stad zelf. 
Rond elf uur ’s avonds komen we in de buurt.   
  
‘Koekie’, Edgar Koekebakker van de Flyer van Connie van 
Rietschoten, was hier al eens geweest. Hij had me aangeraden 
om Marina Hemmingway absoluut niet in het donker binnen te 
lopen!  
  
“Helaas mannen, we zullen hier maar wat rondjes draaien tot het 
licht wordt”, besluit ik. We drinken een bakkie leut en dobberen 
dan maar wat rond. Na een tijdje tuft er een open vissersboot vlak 
langs ons, in de richting van Marina Hemingway. We roepen naar 
de mannen, maar die verstaan geen Engels. “Kom, we gaan er 
achteraan!”. We volgen op korte afstand het heklicht van de 
vissersboot. Ik zie aan de wal wel een rood licht, maar verder 
niets. Ineens zien we in het donker, links en rechts van ons, twee 
staken uit zee steken! Shit, hier is dus het rif. We zitten er midden 
tussenin! Vlak achter onze loods, naderen we land. Vaag zien we 
landinwaarts een kanaal glinsteren en als we hier eenmaal op 
zijn, haal ik opgelucht adem.   
“We made it guy’s!”.   
  
Even verder, doemt aan bakboord een gebouw op. Er staat een 
man in uniform op de kant te zwaaien. Ok, hier aanleggen dus. 
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Het blijkt inderdaad het gebouw van de haveninstanties te zijn. 
Omdat we in Santiago de Cuba al in Cuba waren ingeklaard, 
krijgen we met al onze documenten met stempels en hand-
tekeningen heel vlot een ligplaats toegewezen.   
Ik zie aan de muur van het havenkantoor nog een foto hangen 
van een zeiljacht, boven op het rif hier buiten voor de 
haveningang. ‘Bedankt Koekie’, denk ik.  
  
In Marina Hemingway zijn allemaal kanalen met lage kades, er 
zijn geen boxen. We varen het aangewezen kanaal in en om 
twee uur liggen we afgemeerd. De motor gaat uit. “Bier!” roep ik 
en tegelijk horen we vlakbij muziek. Snel de wal op richting het 
feest en ja hoor, even later belanden we bij een gezellige, open, 
ronde bar.  
“Halleluja, four beer please!”, roep ik. Er wordt hier midden in de 
nacht nog volop gedanst en wij zitten erbij en kijken ernaar. Moe 
van het lange aan de wind zeilen, zakken we weer af en klimmen 
aan boord. Ik denk nog ‘we zijn vlakbij Havana’, maar val dan in 
een diepe slaap.  
 

  
    
       La Bodequita del Medio, de stamkroeg van Ernest Hemingway   
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                                              Met mijn grote vriend in Bodequita Monseratte   
  
Havana  
  
Tot na middernacht blijven we hangen in deze zwoele sfeer   
  
  
Eindelijk zitten we in een oude, open Amerikaanse slee en rijden 
over de Malecón van Havana, zoals in de film “The lost city” van 
Andy Garcia. Links van ons, de branding van de zee en aan de 
rechterkant zien we alleen maar oude vervallen gebouwen, 
waarvan het pleisterwerk en de verf is afgebladderd. Hier moet 
het in de jaren vijftig een prachtige boulevard geweest zijn! We 
draaien de stad in en ik zie een imposant gebouw, het voormalig 
paleis van Batista, nu Museo de la Revolución. Guy laat de auto 
midden in de stad, vlakbij het Capitool en het oude centrum, La 
Habana Vieja, stoppen.  
“We gaan eerst naar mijn stamkroeg Monserrate mannen!”, roept 
hij en loopt met grote stappen naar een groot café op een hoek, 
waar inderdaad boven de deur ‘Monserrate’ staat.   
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Binnen is het rumoerig gezellig, met een grote lange houten toog, 
tafels en stoelen en achterin de plek waar de muzikanten staan 
te spelen. Alhoewel het nog midden op de dag is, drinken we hier 
toch een biertje op en genieten van de mensen en de sfeer van 
het oude Havana, die hier nog hangt. De band speelt weer. Een 
oud gerimpeld vrouwtje komt op ons af en omhelst Guy langs 
achteren. Ze wil dansen, maar we bieden haar een drankje aan.  
  
Het plan is, dat we ieder voor zich de stad gaan verkennen en 
dan met happy hour hier weer samenkomen. Ik ben nieuwsgierig 
en loop de smalle straatjes van de oude stad in. Vooral de Obispo 
is een gezellige lange drukke straat met winkeltjes, open standjes 
en barretjes met open deuren, waardoor de muziek van de 
talloze bandjes klinkt. Ik slenter verder door de straten en over 
een mooi oud pleintje. Hier zie ik een boekenstal, met daarin 
vooral boeken met de kop van Che Guevara op de cover en 
boeken over de revolutie. In Cuba is de tijd stil blijven staan na 
de revolutie van Fidel en zijn vrienden.   
Zij zitten in deze stad nu nog steeds op hun stoelen van de 
zeggenschap. Daardoor is het Cuba van toen, nog steeds het 
Cuba van nu. Alles wordt bepaald door het regime en ik vraag 
me af, hoe lang dit nog houdbaar is. Voor ons, als bezoeker, is 
het natuurlijk wel geweldig om in een stad waar de tijd heeft 
stilgestaan, zo te kunnen rondwandelen.  
  
Ik kom langs een druk café, La Bodequita del Medio. Dit was de 
stamkroeg van Ernest Hemingway, naar wie onze marina is 
vernoemd. Maar ik loop er voorbij, de straat uit en steek de Paseo 
de Marti over, een grote Avenue waar het Capitolio staat en Hotel 
des Ingles, een groot oud gebouw met pilaren.   
Zo kom ik in het verloederde gedeelte van de stad terecht, waar 
de chiquere huizen en winkels van vroeger zijn, maar alles is 
vergaan en het ziet er troosteloos uit. Ik slinger me door de 
straten en kom zelfs door een soort Chinese wijk, met een hoge 
toegangspoort. Daar net buiten is een parking, waarop oude, 
verroeste stoomlocomotieven staan.  
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Niet te geloven! Hoe die daar gekomen zijn, is me een raadsel. 
Ik zie geen spoorrails, maar ze staan er echt!  
Om de hoek loop ik langs een indrukwekkend pand. Hierbinnen 
kun je de beroemde Cubaanse sigaren kopen. Ik was op straat 
ook al een paar keer aangeklampt voor sigaren. Ik loop terug 
langs het Capitolio, waar net een mollige, donkere moeder 
lachend van een brede stenen armleuning afglijdt. De kinderen 
gieren het uit.   
  
Rond vijf uur, happy hour, kom ik weer bij Monseratte aan. Buiten 
staat een gigantische zwarte reus in smoking, met allerlei 
speldjes op zijn revers. Hij is de uitsmijter en coryfee van 
Monseratte. Een man waarmee je op de foto wilt, maar beter 
geen ruzie mee maakt. Binnen zie ik Guy en Charlie al zitten en 
zo vrolijk als ze zijn, denk ik niet dat ze nog op stap zijn geweest. 
Voor ik het weet, staat er een glas Cristal bier voor mijn neus.  
Het is druk en gezellig, met bijna alleen maar mensen van 
Havana zelf en amper toeristen. Jong en oud, mannen en 
vrouwen, iedereen zit gezellig te kletsen. Sommigen dansen de 
sierlijke salsa, waar ik zo graag naar kijk. Een klein meisje met 
mooie, grote, koolzwarte ogen zit me aan te staren. Dit is toch 
zoveel leuker dan al die tourist traps, waar de 
toeristenorganisaties je mee naar toe zeulen voor veel geld! Als 
je zo tussen de lokale bevolking bent, dan proef je pas echt de 
ziel van een land.  
Mark is intussen ook teruggekomen en we gaan een hapje eten. 
Daarna rijden we weer in een oude slee naar de boot in Marina 
Hemingway terug en denken eens op tijd te gaan slapen. Helaas, 
de muziek van de buitenbar in de jachthaven is te aantrekkelijk. 
Tot na middernacht blijven we hangen in deze zwoele sfeer.   
  
We gaan proberen om een tochtje te maken naar het huis van 
Hemingway, net buiten de stad. Ook willen we naar Cojimar, het 
haventje waar Ernest zijn motorboot had liggen en waarmee hij 
altijd ging vissen. Zijn schipper zou nog leven en is nu 94 jaar.  
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We rijden eerst naar Cojimar,  wie weet komen we de oude man 
nog tegen. Na een uur rijden, zijn we er. We zien een kleine baai 
met nog een oud fort, maar buiten de huizen daar omheen is er 
verder niet zoveel te zien. Het is erg rustig, zoals overal buiten 
Havana.   
We lopen wat rond en ontdekken dan een mooi wit huis aan het 
water en dat blijkt bij nader inzien een bar/restaurant te zijn. Hier 
gaan we binnen om even wat te lunchen.  
We komen in een grote, hoge ruimte met een fantastisch mooie, 
houten bar. Ook de kasten achter de bar zijn van hetzelfde, 
glanzend geverniste hout en staan vol met flessen en glazen. 
Verderop bij de ramen naar de baai staan mooi, met wit katoen, 
gedekte tafels. We bestellen een koel, naar limoen smakend 
drankje. Ook voor onze chauffeur. De muren hangen vol met 
foto’s van Hemingway. Hemingway op zijn boot, met een grote 
zwarte marlijn, de handen schuddend van Fidel, of met zijn oude 
schipper op de kade. Pas dan krijgen we te horen dat dit de bar 
was, waar hij voor of na het vissen altijd te vinden was.  Het is 
veel te mooi om zo maar weer te vertrekken. We gaan hier wat 
eten en de sfeer van toen opsnuiven en ik zie in gedachten 
Ernest hier nog zitten praten met zijn Cubaanse vrienden. Toen 
moet hij “The old man and the sea” geschreven hebben. Het 
Cubaanse eten is eenvoudig, puur en daarom toch lekker en 
gezond.  
Het is al later in de middag, als we doorrijden. Rond vijf uur staan 
we aan de poort van het huis van Hemingway. We worden 
tegengehouden. Helaas, om vijf uur gaat de poort dicht. Zelfs als 
we de portier wat dollars aanbieden om toch even naar binnen te 
mogen.  
  
Op de terugweg stoppen we nog even aan een strand. Hier is 
een groepje mensen, die wat zitten te kletsen en te drinken. 
Opeens staat opa van tachtig jaar op en begint met een veel 
jongere vrouw te dansen, zo zonder muziek! Dicht tegen elkaar 
aan dansen zij heel ingetogen op muziek die wij niet horen. Het 
is zo mooi om te zien hoe harmonieus de oude man met de jonge 
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vrouw beweegt in een trance van nostalgie. De oude man in het 
verlangen naar vroeger en de jonge vrouw die hem, dromend van 
de liefde, volgt.   
Dan rijden wij weer terug naar Havana en zoeken troost in 
Monseratte. Onze chauffeur rijdt ons midden in de nacht terug 
naar de boot.  
  
Mark was intussen erg zenuwachtig geworden, omdat hij nog 
steeds niet wist hoe hij nu de USA kon binnenkomen. Hij dacht 
er al aan om naar een ambassade op de Bahama’s te vliegen, 
om daar een visum te regelen. Ik ga eens een praatje maken met 
de schipper van een motorjacht in de haven. Die ligt daar met 
een Amerikaanse vlag nota bene!  
“Come on board” roept hij, als we op de romp van zijn boot 
kloppen. “Hi, I’am Richard”. We stellen ons voor en hij schenkt 
ons koffie uit een glazen kan. Hij is nieuwsgierig naar ons en onze 
boot en ik vertel hem waar we vandaan komen en waar we zoal 
geweest zijn. Ik ben benieuwd naar zijn verhaal, omdat hij als 
Amerikaan zomaar in Cuba ligt en ik heb zowaar nog meer boten 
onder Amerikaanse vlag zien liggen!  
“Yeah, we can not just sail from the US straight to Cuba. We need 
to go to Mexico first to get a visa from there, so we are allowed 
in Cuba for a period of time”, vertelt hij. Ongelooflijk!   
En dan vertellen wij ons probleem om een visum voor Mark te 
krijgen. “No problem man”, roept hij en schenkt nog wat in. Hij 
vertelt dat er een Amerikaanse ambassade in Havana is! In het 
indrukwekkende ambassadegebouw onder Zwitserse vlag 
hebben de Amerikanen gewoon een grote afdeling. Hij vertelt dat 
er ergens een zijdeur is, waar je naar binnen kunt en zo kun je 
daar een Amerikaans visum krijgen. Dus toch een verkapte 
Amerikaanse ambassade in Havana? Wij zullen de politiek wel 
nooit begrijpen.   
  
In ieder geval rij ik met Mark zo snel mogelijk naar het grote 
gebouw, waarvoor een hele rij masten met rode vlaggen staan 
met een wit kruis in het midden. Geen Stars and Stripes te zien. 
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Opzij van het gebouw zien we een deur. Er komt net iemand naar 
buiten. We gaan binnen en vinden waarachtig een loket, met een 
donkere dame erachter in een Amerikaans uniform.  
Mark laat zijn Zuid-Afrikaans paspoort zien en vraagt om een 
visum.  
“No problem Sir. Please fill in these documents”.  
Als Mark klaar is, moet hij nog veertig dollar betalen. De dame 
gaat naar achteren en komt na een poosje terug met zijn 
paspoort, waarin een pagina met toelating om tien jaar lang de 
USA te mogen bezoeken. Als we buiten staan, kunnen we het 
nog niet geloven. In Cuba mag niets en alles is mogelijk!  
  
We gaan de stad in, dit moet gevierd worden. Als we over de 
Malecón langs de zee wandelen, komen we langs een groot oud 
indrukwekkend hotel. Hotel Nacional staat erop. Verrek, dat is 
het hotel waar alle rijke Amerikanen zaten, waaronder gangsters 
zoals El Capone!  
“Come on Mark, I treat you here with a beer!”.  
Binnen, in de grote hoge lobby van marmer met geverniste 
houten panelen, kunnen we ons inderdaad de tijd van de jaren 
vijftig voorstellen. Mannen met sigaren en hoeden op, en aan hun 
arm Cubaanse schonen met hooggehakte schoentjes en dunne 
jurkjes, zie ik in gedachten hier rondlopen. Buiten staan de 
Cadillacs te wachten om ze naar het casino te rijden.  
We lopen door naar de grote bar, met open deuren naar het 
terras en de tuin. Het is hier lekker koel onder hoge gewelven op 
pilaren. Mark is dolblij natuurlijk. “Cheers man, you will make it to 
the USA now!”.   
In de tuin worden meisjes gefotografeerd. Ze dragen 
schitterende, lange, satijnen jurken in allerlei felle kleuren. De 
meisjes in Cuba worden, als ze 16 jaar zijn, officieel ingehuldigd 
als vrouw. Dit lijkt wel de belangrijkste dag uit hun leven te zijn, 
want het wordt flink gevierd met de hele familie en de meisjes 
worden als bruidjes vereeuwigd!  
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We zijn weer aan boord. Charlie was op zoek gegaan om wat 
eten te kopen en had hier en daar toch wel het een en ander op 
de kop kunnen tikken. Hij staat lekker te koken: rijst met wat 
groenten en stukjes varkensvlees. Guy speelt op zijn gitaar, we 
zitten gezellig in de kuip.   
Er komt een brommertje aan, die vlakbij de boot stopt. Een man 
en een jonge vrouw stappen af en lopen naar ons toe.  
“Hello Bas!”, roept de jonge vrouw. Mijn God, het is Juli! Naast 
haar staat een wat oudere man. “Come on board!”.   
Ik loop het gangboord in, om haar te helpen opstappen. 
Plotseling staan daar twee militairen. God mag weten, waar die 
ineens vandaan komen, maar onze gasten schrikken.   
Eén van de militairen spreekt wat Engels. Het komt hier op neer, 
dat er geen Cubanen aan boord mogen. Maar als we twintig 
dollar betalen, doen ze een paar uur de oogjes toe. Niet te 
geloven, maar ik ben zo verbaasd en blij om Juli te zien, dat ik 
de man een briefje toestop. Juli en de man moeten wel hun 
passen afgeven!  
“Hi”, zegt Juli en geeft ons allemaal een kus.   
“This is my uncle”. Hij schudt ons de hand. Ze vertelt, dat ze is 
komen overvliegen en bij haar oom in de stad logeert. Haar oom 
spreekt geen Engels, dus hij zit er maar een beetje bij. Maar als 
we “beer?” zeggen, knikt hij verheugd. Charlie was net klaar met 
koken, dus zet hij alles op tafel met een paar borden extra. Juli 
vertelt, dat ze door de Cubaanse TV was uitgenodigd voor de 
casting van een film en ook daarom is ze hier in Havana naar ons 
toe kunnen komen. Ik ben er stil van, dit is zo onverwachts en ze 
ziet er weer zo mooi uit, zoals ze hier naast me zit.    
Guy maakt grapjes en Charlie schept op. Mark zit alles maar aan 
te kijken. “You want to see the boat?”, vraag ik na het eten.  
“Yes, I like”, zegt ze.  
Ik zie, dat ze het erg mooi vindt binnen en bedenk dat dit voor 
haar ook surrealistisch moet overkomen. Ik probeer een beetje 
uit te leggen waar alles voor dient, maar ze loopt alleen met grote 
ogen rond, alles in zich op te nemen. Ook oom komt met Charlie 
naar binnen en ook hij is zichtbaar onder de indruk. We weten in 
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welke hoedanigheid deze mensen leven, met hun eenvoudige 
huizen en kleding en auto’s en eten en drinken. Om dan zo 
ineens in een super-de-luxe boot te zijn, moet voor hen echt 
hallucinant zijn. Ze zijn er stil van.  
Juli zegt dat ze weer terug moeten. In het donker help ik haar 
weer aan de wal. Haar oom loopt naar zijn brommer en kijkt rond 
waar de militairen zijn. Juli vraagt of ze mij morgen nog wat van 
Havana mag laten zien.  
“Yes, great!”, zeg ik verheugd. Ze frommelt een papier met een 
adres in mijn hand en zoent me weer goodbye. De militairen 
komen opduiken, ze geven de passen terug en dan  verdwijnt in 
het donker een rood achterlichtje.   
“Poeh, niet te geloven!”, zucht ik terug aan boord.   
De mannen lachen. “Ja ja Bassie, dat heb je er nou van!”.  
“Dit is Cuba”, zegt Guy. “Geef mij nog maar een biertje”. Hij pakt 
zijn gitaar weer en zingt een liedje van Leonard Cohen. Dan gaan 
we allemaal maar eens vroeg naar bed.  
  
Ik kijk naar de Grote Beer en kan achter me, aan de horizon nog 
net het Zuiderkruis zien. We zeilen midden in de straat van 
Florida. Het is een schitterende, rustige nacht. Ik geniet in t-shirt 
en korte broek van zachte muziek en van het ruisen van het water 
langs de romp. Mijn gedachten dwalen weer terug naar Cuba. 
Wat een mooi land en wat een bijzondere mensen. De tijd heeft 
hier bijna vijftig jaar stil gestaan.   
Veel Cubanen hebben intussen geprobeerd op dit water in 
schamele bootjes Florida te bereiken. Er waren er zelfs, die op 
de binnenband van een vrachtwagen in een donkere nacht de 
zee zijn opgegaan, in de hoop met de stroom ergens aan te 
spoelen. De drang naar vrijheid en geld was destijds enorm. Nu 
is er meer berusting, denk ik.  
Ik denk ook aan Juli. Zij verlangt ook naar een vrijer leven.  
  
Toen ik op het adres van haar oom in Havana was aangekomen, 
was ik in één van de vervallen straten, waar ik al eerder doorheen 
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was gezworven. Via een poortje kwam ik op een binnenplaats vol 
portieken en trappen. Wat nu?  
Maar dan hoorde ik, vanaf een balkon, Juli al roepen en ik beklom 
een trap naar boven. Juli gaf me een zoen en liet me binnen in 
het eenvoudig appartement van haar familie. Ik ontmoette een 
tante en nog een tante en de oom en nog een oom en ook haar 
moeder was er. De mensen waren allemaal heel hartelijk, maar 
spraken nauwelijks Engels. De familieband was sterk voelbaar. 
Deze mensen houden van en horen bij elkaar, ook dat is rijkdom. 
Een rijkdom die wij, westerlingen met al onze luxe, vaak kwijt zijn.  
Ik kreeg wat te drinken en toen zei Juli: “Ok, we go”. Ze gaf haar 
moeder een kus en ook ik zei haar en iedereen goodbye. Vrolijk 
liepen we hand in hand door de straten van Havana.   
We kwamen over de Campus van de Universiteit, waar in de 
parkjes en op de trappen overal jongeren zaten. Ze hadden het 
allemaal druk met elkaar. We liepen door een mooie, 
gebeeldhouwde, zandstenen poort. Hier was het gigantische 
kerkhof van Havana. Eindeloze rechte paden, met fenomenaal 
gebeeldhouwde marmeren familiegraven, was alles wat ik zag. 
We dwaalden tussen de graven door, ik keek mijn ogen uit. Er 
zijn hier dus echt veel rijke families geweest. Wat een verschil 
met nu. Waar zijn ze gebleven, die families?   
Ik denk nog eens aan de film van Andy Garcia, “The lost city”. Na 
de revolutie mochten veel Cubanen nog het land uit. Er wonen 
een miljoen Cubanen in Amerika. Veel van die families hebben 
waarschijnlijk hier nog hun familiegraf!  
We liepen terug naar oud Havana en lunchten boven op het dak 
van een hotel, vlakbij de haven. Het uitzicht rondom was 
schitterend, met al die oude gevels en daken. Een vrouw speelde 
piano en zong een melancholisch lied. Juli was blij en vroeg de 
oren van mijn hoofd, over waar ik woonde en hoe het bij ons is 
en zo. Ik vertelde haar, dat ik drie kinderen en ook kleinkinderen 
heb en een vriendin, met twee dochters en Xammie, mijn kleine 
ruwharige dwergteckel.  
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Via Obispo belandden we dan weer in Monseratte. Mark, Charlie 
en Guy waren er ook. De sfeer was zoals steeds: relaxed met 
geroezemoes en heerlijke live music van de band, met de 
doorleefde stemmen van vooral de oudere zangers. Plotseling 
stond daar ook Juli’s oom in de zaak rond te kijken en kwam dan 
bij ons zitten. Hij hield wel van een biertje en had het prima naar 
zijn zin bij ons en zijn nicht.  
Op een bekend nummer van de band, begonnen Juli en haar 
oom ineens te dansen. Het was een schitterend gezicht om Juli 
midden in het café rond haar oom te zien wervelen. Hij bewoog 
niet zo veel, maar liet Juli links en recht om hem heen draaien.  
Ik had een vrouw nog nooit zo zien bewegen, zo gracieus 
sensueel met het lichaam van een Godin. Ik zag dat iedereen 
genoot.  
  
Toen we wakker werden in het hotelletje, waarin we waren gaan 
slapen, gaf ze me een kus en zei nog eenmaal “I love you”.  Ze 
was naakt en stond op, glimlachte naar mij en zweefde naar de 
badkamer. Ik dacht dat ik droomde, maar daar lag ik dan, niet 
meer wetend wat te doen. Bij het ontbijt met yoghurt en fruit 
zeiden we niet veel. Toen stond ze op, pakte haar tasje, gaf mij 
nog een kus en zei goodbye. We wisten dat we elkaar nooit meer 
zouden zien. Deze prachtige vrouw moest hier in haar Cuba 
blijven, of het Cuba van Fidel?  
  
Terug aan boord, hadden we op ons gemak de boot zeilklaar 
gemaakt. We namen afscheid van Guy, die met zijn gitaar weer 
op huis aan vloog.  
Als we buiten voeren, stopten we weer bij het havengebouw om 
uit te klaren. Nu bij daglicht zagen we nog eens hoe gevaarlijk 
het hier is, om in het donker, tussen het rif zonder geleidelichten 
door te varen. Er stonden alleen twee staken, verder niets. De 
nacht viel en met weemoed keken we om naar de lichten van 
Cuba en Havana. Alleen nog de onvergetelijke herinneringen aan 
dit mooie land met zijn bijzondere mensen, zeilen met ons mee.   
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Ik overdenk ook al onze Caraïbische belevenissen. Het heerlijke 
‘island hopping’ met ruime Passaatwinden, in een zonnige 
diepblauwe oceaan. Al die verschillende, groene, vulkanische 
eilandjes met voornamelijk zwarte of koffiekleurige bevolking. 
Nakomelingen van slaven en blanke overheersers. Ook nu nog, 
hebben vooral de veel rijkere blanken het hier voor het zeggen. 
Jammer, dat op veel plaatsen alles alleen nog maar om de dollar 
draait. De meeste eilanden worden overspoeld met vooral dikke 
Amerikanen, die vanaf die drijvende dorpen van cruiseschepen 
in de shopping streets worden losgelaten.   
Gelukkig kun je met een zeilboot deze ‘tourist traps’ meestal 
omzeilen en ankeren in de meer afgelegen baaien.   
Het is heerlijk om daar te zwemmen, te snorkelen, te chillen en 
om dan op verkenning het eiland op te gaan. Vooral onze 
belevenissen in Antigua en Cuba waren uniek.  
  
Als mijn wacht erop zit, zie ik de lichtschijnselen van Florida in de 
verte al aan de horizon.  
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The USA  
  
“She bangs, she bangs” klinkt uit de stereo.  
  
  
1 juni 2001.    
Met een mooie wind en de Golfstroom mee, vliegen we langs 
Miami en lopen in de middag Fort Lauderdale binnen. Voordat 
we het weten, draaien we de Intracoastal Waterway stuurboord 
op en zien direct een brug.  
Vlak voor de brug aan stuurboord, zijn een paar steigers waar 
grote boten liggen. Zelfs de almighty Hyperion, van Yahoo icoon 
Jim Clark en bij Huisman gebouwd, ligt er. Diepgang genoeg dus 
en zowaar nog een plek vrij. We leggen aan, maar er is geen 
havenkantoor, alleen een paal met een bord waarop staat welk 
nummer we moeten bellen. Ik bel, krijg geen antwoord en 
probeer nog eens. Het is rond vijf uur vrijdagmiddag, dus 
waarschijnlijk zijn ze al naar huis. Helaas, dan maar eerst ons 
aankomstbiertje.   
Het is weekend, we hebben verder niet veel gedaan, behalve op 
het strand liggen, lemon pie eten en uitrusten van onze 
Cubaanse avonturen.   
We zijn in Amerika, hier is een heel andere cultuur, eentje van 
luxe en overdaad. Geen wonder, dat de twee landen elkaar niet 
liggen, het verschil is enorm.  
  
Maandagochtend krijg ik wel contact met Immigration. Ik schrijf 
het adres op en hup in een taxi naar daar. Zonder enige controle 
van de boot worden we ingeklaard, met stempels in onze 
paspoorten en een vergunning om met de boot drie maanden in 
Amerikaanse wateren te vertoeven. Na de brug is een 
jachthaven. Hier gaan we een weekje liggen, om de boot eens 
goed onder handen te nemen.   
Mijn zoon Jaco, zijn vriend Luc en Mireille, de vriendin van 
Charlie, komen aanvliegen om enkele weken langs de oostkust 
mee te zeilen. Wie er ook aankomt, is Paulo. Onze grote vriend 
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uit Brazilië! Iedereen is blij. We eten gezellig en lekker met elkaar 
in de jachtclub met airconditioning. Buiten is het snikheet, ook ’s 
nachts. We willen zo snel mogelijk naar zee.  
  
De volgende dag gaan Mark, Jaco en Luc voor de catering 
zorgen, terwijl wij de boot zeilklaar maken. Grote onweerswolken 
hangen dreigend in de lucht. Het wordt donker en begint te 
waaien. We schrikken van een enorme knal, die vlakbij moet zijn 
ingeslagen! Het bliksemt meer en meer, de opgehoopte energie 
in de lucht is voelbaar. De mannen komen in de stromende regen 
met volle plastic zakken aanrennen en duiken hijgend de boot 
binnen. Na nog enkele inslagen vlakbij, klaart het weer op. We 
gaan naar buiten en ademen de gekoelde lucht diep in.   
Later horen we, dat een visser op zee door de bliksem was 
geraakt en ook een stelletje, hand-in-hand lopend op het strand.  
De vrouw was dood en de man zwaar verbrand!  
  
Na de lunch, met salade van ‘big shrimps and horseradish 
cocktail sauce’, gooien we blij de trossen los. De brug draait vlot, 
het grootzeil kan tijdens het uitvaren al omhoog en een uurtje 
later zeilen we op volle zee, met een flinke bries mee. We lopen 
een tijdje noordoost, om de golfstroom op te zoeken. Als we deze 
te pakken hebben, vliegen we met een comfortabele constante 
grote snelheid van 12 knopen over de grond naar het noorden. 
Dit gaat goed. Paulo, Jaco en Luc vinden het schitterend en zitten 
op de giek met hun rug tegen het grootzeil, druk met elkaar te 
kletsen. Luc heeft zich intussen opgeworpen als ‘happy hour 
manager’, dus hij tovert om vijf uur lekkere toastjes met koele 
drankjes op tafel. Lounge muziek van Café del Mar klinkt uit de 
boxen. We genieten met volle teugen van dit moment in de 
avondzon, op een warme blauwe oceaan en onze Lady in Red, 
spelend met de golven.   
  
Maar als de zon onder gaat, zie ik in de verte over land donkere 
onweerswolken aankomen. Hier ben ik toch niet echt gerust op. 
Om acht uur, als de nachtwachten beginnen, is het inktzwart om 
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ons heen en zien we lichtflitsen in de verte. “Mannen, we laten 
het grootzeil zakken”, zeg ik. “Je weet maar nooit”.  
Onder genua lopen we nog altijd 8 knopen. Ik neem, samen met 
Charlie en Paulo, de eerste wacht. De lichtflitsen komen 
dichterbij en worden steeds intenser! Om tien uur roepen we 
iedereen aan dek. Overal om ons heen slaan met oor-
verdovende knallen de bliksems in het water. Mark schakelt 
beneden de hoofdschakelaars uit. De genua is ingedraaid, alleen 
op motor en met een zaklamp op het kompas geplakt, varen we 
angstig verder door de inktzwarte nacht.   
Vlakbij slaat de bliksem met een enorme knal in zee. We zijn 
secondelang totaal verblind. We varen met een carbon mast, de 
beste geleider die je je maar kunt indenken! Omdat de boot in het 
water elektrisch geleidend is, vraag ik iedereen op hun docksides 
met rubber zolen, in de kuip te blijven staan. Moest de bliksem 
inslaan, dan fungeert de boot als een soort kooi van Faraday en 
worden we niet geraakt. Gelukkig trekken de lichtflitsen weg en 
wordt het weer rustig.   
Heel veel wind zat er niet in. De hoofdschakelaars kunnen weer 
aan, de zeilen omhoog en de motor uit. Zo zeilen we opgelucht 
weer verder.  
  
Het is heerlijk weer de volgende dag.   
Er staat een mooie westelijke bries. Met ruime zeilen vliegen we 
richting Charleston, South Carolina.   
Iedereen geniet, het is heerlijk op zee, de boot loopt als vanzelf. 
Het wordt een dag van lekker ontbijten, koffie drinken, broodjes 
smeren, boekjes lezen, zonnen, luieren en in de suikerschep met 
de voetjes in het kielzog zitten. Onze happy hour manager zet 
weer heerlijke snacks op tafel, met een biertje erbij. We spelen 
ons happy hour nummer “She bangs, she bangs” op de stereo. 
Jaco, Luc en Mark hebben om acht uur de eerste wacht.  
Ik ga lekker slapen.  
Om middernacht sta ik op. Ik voel, aan de geluiden en de 
bewegingen van de boot, dat het behoorlijk is gaan waaien. In 
het donker ga ik het trapje op naar het dekhuis en pak dan iets 
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nats beet, wat op de armleuning ligt van de stoel naast het 
schuifluik. Tegelijk hoor ik een harde gil!  
Charlie komt snel zijn cabine uit, roept: “Mireille wat is er!” en doet 
het licht aan.  
“Oh,oh, t’is Bas”, piept Mireille als ze me ziet. Ik zie in de stoel 
een bibberend nat vogeltje zitten, in een zeiknatte nachtjapon 
met nat plakhaar, om een wit gezicht met grote angstige ogen. 
Charlie ontfermt zich over haar. Buiten in de kuip, hoor ik van 
Jaco en Luc wat er is gebeurd.   
Mireille was tijdens hun wacht in het donker in de kuip komen 
zitten. Ze was bang en misselijk geworden, door de geluiden van 
wind en golven en de heftige bewegingen van de boot. Jaco had 
nog gezegd, dat ze nat kon worden van overslaande golven en 
een jas moest aandoen en een zwemvest, of anders beter binnen 
kon gaan zitten. Maar Mireille bleef stokstijf zitten waar ze zat. 
Als Luc naar binnen wil gaan om een jas en een zwemvest te 
halen, vliegt er een enorme guts water over het dekhuis, bovenop 
Mireille. Ze gilt het uit en gaat dan, druipend van het water, weer 
naar binnen. Jaco en Luc vinden het grappig, maar de arme 
Mireille is doodsbang als ik haar in het donker dan per ongeluk 
ook nog eens beetgrijp. Paulo komt ook boven water, niet 
begrijpend wat er aan de hand is. Charlie maakt voor ons een 
lekkere kom warme chocolade melk. Hij had Mireille zover 
gekregen om weer op bed te gaan liggen, met een puts bij de 
hand voor het spugen.   
  
In de vroege ochtend, als ik het logboek bijwerk, zie ik op het 
scherm dat we wel flink opschieten. De totale afstand van 500 
mijl halen we zo makkelijk in twee dagen. De wind is weer minder 
onstuimig later die morgen. Het is stralend weer en iedereen zit 
lekker in de kuip te ontbijten, als ook Mireille naar buiten komt. 
Ze ziet er verfomfaaid uit maar nu het rustiger is, is ook haar 
angst voorbij. Ze is nog wel misselijk. Charlie zegt dan: “Mireille 
als je nog moet spugen, doe dat dan aan die kant” en hij wijst 
naar de lage kant.   
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Na het ontbijt gaan we door de wind, voor een voordeliger koers 
richting Charleston. Net als we overstag zijn gegaan, moet 
Mireille ineens spugen en klimt naar de kant, die Charlie haar had 
aangewezen. Ze spuugt zichzelf, vol in de wind, helemaal onder. 
We kunnen onze lach haast niet inhouden, maar Charlie ontfermt 
zich weer over haar met een stuk keukenrol en schoon water. 
Daarna gaat Mireille maar weer naar binnen.   
  
Om ongeveer drie uur ’s middags zitten we in de aanloop naar 
Charleston. Er komt ons een groot, felgroen wedstrijdjacht 
tegemoet. “Verrek!”, roep ik. “Het is de Illbruck, die meedoet aan 
de volgende Volvo Ocean Race!”. We zwaaien naar de 
bemanning, die hier dus blijkbaar aan het trainen is.   
Verderop is Charleston Harbour. Bakboord uit gaat het de Ashley 
River op naar de marina met haar houten aanlegsteigers. 
Geweldig, we liggen direct aan het stadscentrum!  
  
Het is fijn rondwandelen in de straten met oude gebouwen en 
mooi geschilderde, houten huizen. Charleston is de stad van het 
Zuiden, waar vroeger honderden katoenplantages waren. Overal 
in de omgeving rij je door lange lanen met oude bomen, die vol 
hangen met vliegend mos en er staan mooie statige witte huizen 
met grote veranda’s. Ik zie, net als in de film, de 
schommelstoelen nog staan.  
  
Charlie en Mireille nemen afscheid van ons. Ze willen liever naar 
New York vliegen en dan door naar huis. Ik denk dat Mireille het 
wel een beetje gehad heeft. Wij vermaken ons nog een dag met 
een bezoek aan de Charleston Naval Base, waar het 
vliegdekmoederschip de Yorktown ligt, uit de jaren vijftig. We 
duiken ook nog een onderzeeër in uit die tijd.    
Jaco en Luc vangen nog een klein haaitje bij de brug, waar ze 
worden weggejaagd door de waterpolitie. Blijkbaar mag je daar 
niet vissen. Dan wordt het weer tijd om door te zeilen.  
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We zijn heel vroeg uit Charleston vertrokken, om na twee 
nachten hopelijk nog voor donker in Annapolis aan te komen. Het 
is alweer een mooie dag, wanneer we over de Frying Pan Shoals 
uit de kust van Wilmington zeilen en we de beruchte Cape 
Hatteras ronden (het meest oostelijke punt van een lange sliert 
zandbanken ver uit de kust).   
We zien de zwart-witte vuurtoren staan, daar waar de ondiepe 
zee enorm kan spoken. Nu kunnen we deze kaap gelukkig rustig 
ronden en sturen noordoost, richting Norfolk en de toegang tot 
de Chesapeake Bay. We gaan naar Annapolis, het mekka van 
de Amerikaanse zeilerij en waar mijn vriend Jim woont, die met 
ons de Cape to Rio Race had gezeild.  
Luc vangt onderweg nog een grote regenboogkleurige ‘Mahi 
Mahi’ of ook wel ‘Dolphin fish’ genoemd. Een geelgroene vis met 
een typische grote, stompe kop. Hij is zo trots als een aap, als hij 
de één meter lange vis omhoog tilt voor de foto. Jaco fileert de 
vis, grote stukken gaan in plastic zakken de koeling in. Met happy 
hour eten we sushi, met sojasaus en mierikswortel aangelengd. 
Glaasje witte wijn erbij. Mmm, zo zalig!  
Chesapeake Bay, bijna 200 mijl diep, ligt vol zandbanken. De 
hele nacht en dag navigeren we uiterst nauwlettend tussen de 
boeien door tot in de Spa Creek, waar de Yacht Basin is.   
Jim had ik al gebeld en hij staat blij te zwaaien, als we laat in de 
middag aankomen. Met nog net voldoende diepgang kunnen we 
tegen de bezoekerssteiger aanleggen. “Hi guy’s!”.   
Jim geeft me een big hug. “You must be hungry”, zegt Jim. Hij 
heeft een grote Amerikaanse SUV, waarmee hij ons naar een 
restaurant rijdt. “The burgers are great here guy’s!”. Dat hoeft hij 
geen twee keer te zeggen.   
Even later staan voor onze neus de grootste burgers, die we ooit 
hebben gezien. Heerlijk, wat smaakt dat toch altijd fantastisch, 
na een paar nachten op zee.   
Nadat we lekker geslapen hebben, komt Jim ons alweer ophalen 
voor het ontbijt in zijn huis. Hij woont aan een inham, waar veel 
boten aan vaste boeien hangen.   
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Ik zie daar ook de Antwerp Express liggen, de J-44 van John 
Kalish, die in Brussel woont. Wij hebben thuis veel wedstrijden 
tegen elkaar gezeild toen ik nog de J-Star had, ook een J-44. Zo 
konden wij altijd in iedere IMS wedstrijd, met identieke boten,  
tegen elkaar matchracen, dat maakte het wel zo leuk. Mede 
daardoor zijn John, Jim en ik  goede zeilvrienden geworden. Nu 
ligt de Antwerp Express hier te koop.  
  
Jaco moet weer naar zijn vrouwtje terug en huurt een auto om 
naar het John F. Kennedy Airport in New York te rijden en op tijd 
zijn vlucht te halen. Ook wij varen weer door, op naar New York. 
Het is schitterend weer, als we de volgende ochtend losgooien.   
  
Er staat haast geen wind, maar we willen sowieso door het 
Chesapeake and Delaware kanaal motoren. Deze verbinding 
naar de Delaware River is maar 15 mijl lang. We zitten allemaal 
op het voordek te genieten van de omgeving, met de 
afstandsbediening van autopilot Brooks in de hand. Met een 
flinke vaart gaat het, met het tij mee, onder vijf hoge bruggen 
door. Er is niet veel scheepvaart, het landschap is prachtig met 
hier en daar bossen, dan weer schorren met riet en daartussen 
hier en daar een typisch Amerikaans huis. Overal wapperen de 
Stars and Stripes.   
Eenmaal op de Delaware kunnen we de zeilen zetten. Het is 40 
mijl naar Cape May en dan nog 100 naar New York. We zijn maar 
één nacht op zee. Van ver zien we in de nacht de lichtzee van 
Atlantc City, een stad van vertier, zoals Las Vegas.  
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        Happy Hour manager Luc  

  
  

   
        Charlie en Mireille  
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  Boat Basin Marina en Central Park  
  
  
  

New York  
  
Ground Zero en een doos LP’s.  
  
  
In de verte komt het vrijheidsbeeld in beeld. We zijn net onder de 
Verrozano’s Narrow Bridge van Staten Island door. De 
wolkenkrabbers, met daartussen de twee hoogste gebouwen van 
Manhattan, het World Trade Center, tekenen zich af.  
Het is bewolkt met een matige wind. Onder de indruk van de 
prachtige skyline, zeilen we de Hudson rivier op en ik denk aan 
de tijd dat hier nog de passagiersschepen van de Holland 
Amerika Line en de Red Star Line op Ellis Island aanmeerden. 
Miljoenen Europeanen, waaronder Einstein, zijn naar hier, het 
land van de vrijheid, geëmigreerd. Al deze mensen van diverse 
pluimage hebben het Amerika van nu gemaakt.  
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Ik bedenk plotseling dat ik graag foto’s van de Red Max onder 
zeil wil, met de Statue of Liberty en Manhattan op de achtgrond. 
Ik vraag Paulo of hij in de dinghy wil kruipen om te filmen en  
foto’s te maken. Hij lacht: “Ok, I will try”.  
We laten de zeilen zakken en varen terug naar het brede water 
voor Manhattan. Hier laten we Paulo in de dinghy dobberen. 
Even later zeilen we onder vol tuig de Hudson weer op en zien 
Paulo met camera’s in de weer. Grote, gele veerboten vliegen 
kris kras om hem heen. De dinghy, met die arme Paulo, slingert 
daardoor wild heen en weer. Ik zie Paulo zijn uiterste best doen 
om zoveel mogelijk beelden te schieten. We zeilen een rondje 
om het nog eens te proberen, nu met hopelijk minder golven. Ik 
roep: “Paulo keep shooting”, in de hoop op een paar mooie 
plaatjes en zeil recht op hem af. Hij schrikt zich rot en denkt te 
worden overvaren, maar hij blijft filmen. Vlakbij de dinghy vallen 
we af en zeilen rakelings langs hem heen voor spectaculaire 
beelden. Dan pikken we Paulo weer op. Hij heeft mooie foto’s en 
video shots met het Vrijheidsbeeld en de Twin Towers op de 
achtergrond, vertelt hij.  
  
Verder op de Hudson is aan stuurboord, ter hoogte van Central 
Park, een jachthaven met veel houten steigers,. Dit is de Boat 
Basin Marina. Aan een lange buitensteiger is nog plek vrij. Als ik 
heb opgeroepen, mogen we gelukkig een paar nachten blijven 
liggen van de havenmeester.  
Het is hier ongedwongen gezellig, met overal motor- en zeilboten 
waarop mensen zitten te klussen of met elkaar grappen maken. 
We maken de boot netjes en gaan dan over een lange loopbrug 
naar de wal. Daarboven staat een groot, rond, betonnen gebouw. 
Binnen is het Boat Basin Café, dus daar eerst maar eens 
polshoogte nemen. Het is er enorm lawaaiig onder de hoge 
gewelven, met een groep mensen aan een halfronde bar, die 
luidruchtig met elkaar staan te praten. Het galmt in onze oren. Dit 
is voor ons, zo van zee, teveel van het goede. Maar je kunt door 
het open gebouw zo Central Park inlopen. Dus we lopen maar 
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door, om een rustiger tentje te zoeken voor ons aankomstbiertje 
en om wat te eten.   
  
We hebben een schitterende week beleefd, in de zomer van 2001 
in New York. We zwierven links en rechts een paar dagen tussen 
de wolkenkrabbers door. Meestal stapten we op de bus richting 
Manhattan en Broadway, of Chinatown. Eén zo’n ritje met de bus 
was bijzonder grappig. Er zaten niet veel mensen in de bus. De 
chauffeur zat ronduit tegen ons over van alles en nog wat te 
kletsen, toen hij ineens midden op straat stopte. Hij stapte uit en 
we zagen hem naar de overkant lopen, waar een stapel dozen 
stond. Hij scheurde er een open. Dan pakte hij er een paar beet 
en sjouwde die de bus in. Luc sprong er dan ook uit om te helpen. 
Achter ons begonnen auto’s keihard te toeteren. Toen de lading 
uiteindelijk in de bus stond, reed hij weer doodgemoedereerd 
door. “What the f…. is this?”, vroegen we. “Yeah, many people 
just dump their stuff right on the sidewalk. Sometimes, like now, 
I just jump out and pick it up. Or after work I go back with my truck 
and come home, with a load of furniture or other stuff. These 
boxes are full of old LP’s, you want one for your help?”  
De rest van de dag liepen we met een doos LP’s rond te sjouwen. 
Die gaat mee aan boord voor Jaco, die in zijn studio house 
muziek maakt en gek is op deze oude nummers om ermee te 
mixen.  
  
Eén memorabele mooie avond, liepen we in de buurt van het 
World Trade Center. Er klonk Latijns-Amerikaanse muziek en 
daar gingen we op af. Op het plein, tussen de twee torens, stond 
een podium waarop een salsabandje stond te spelen. Het klonk 
geweldig tussen de hoge gebouwen, iedereen was aan het 
dansen. Zowaar, hier stonden we dan weer in de sfeer van 
Latijns-Amerika. Ik keek naar boven en zag sterren aan de hemel 
rond de twee gigantisch hoge, vierkante gebouwen. Ook dit kon 
je dus in New York meemaken, fantastisch. Twee maanden later, 
was hier alleen nog Ground Zero!  
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Het is intussen midden juni, we gaan weer door. Paulo, die 
eigenlijk vanaf New York weer naar huis zou vliegen, boekt zijn 
ticket om. Hij wil mee tot Boston. “I just want to stay on board!”, 
zegt hij met een brede grijns. Onder de Brooklyn Bridge kijken 
we nog eens om naar Manhattan en de Twin Towers in de 
ochtendnevel.   
Gelukkig hebben we het tij mee op de East River naar Long 
Island Sound. Tussen Queens en de Bronx kan er tot 6 knopen 
tij tegen staan! We zetten zeil, de grote runner spinnaker gaat 
erop. Plat voor het laken zeilen we de hele dag rustig met de wind 
mee, de Long Island Sound uit.  
Het is een relax dag, we hoeven autopilot Brooks maar een 
enkele keer bij te stellen. Af en toe komt er een zeilboot voorbij. 
Aan bakboord passeren we het idyllische plaatsje Mystic en aan 
het eind van de middag spoelen we op Block Island aan.   
Hoe is het mogelijk, ook hier vallen we alweer met onze neus in 
de boter. Het is daar groot feest met live music, buiten op een 
enorm terras. Het lijkt wel of ze het voor ons doen! Maar geweldig 
toch? We hebben een heel gezellige avond met een stel gekke 
Amerikanen en eten nog eens vette hamburgers.  
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Newport   
  
Bidden voor een behouden vaart.  
  
  
Het is prachtig weer. We zijn nog maar 30 mijl van Newport 
vandaan, het mekka van de Oost-Amerikaanse grootzeilerij! Na 
de koffie gooien we snel los en een paar uur later zeilen we langs 
het statige grote gebouw van de New York Yacht Club, met het 
mooie aflopende, heilige grasveld tot aan het water. Ik denk terug 
aan het moment dat we daar op datzelfde gras, met zijn vieren 
hand in hand stonden. Mijn vriend Piet en Mr. and Mrs. Johnson 
van J-Boats. De Johnsons hadden ons daar, in de exclusieve 
club, uitgenodigd voor een afscheidsdiner. De J-Star was die dag 
te water gelaten en getuned en uitgerust voor de Transat van 
Philadelphia naar Breskens. Mevrouw Johnson was dominee en 
wilde met ons bidden voor een behouden vaart. Nu zeil ik hier 
tien jaar later weer langs, na lange zwerftochten over de Noord- 
en Zuid-Atlantische Oceaan!  
  
We vinden in de drukke jachthaven van Newport geen plek. 
Verderop bij het stadje Bristol kunnen we het anker laten vallen. 
Het is intussen 3 juli. Bristol is één van de oudste stadjes in 
Amerika en hier wordt één van de grootste en mooiste optochten 
voor de viering van ‘the Fourth of July’ gehouden! Precies twee 
jaar geleden is op vier juli in Breskens de Red Max gedoopt en 
nu vieren we morgen hier de echte ‘Fourth of July’ in Amerika! 
Toeval?   
  
Het is zover, we roeien naar de kant. Langs beide zijden in de 
hoofdstraat van Bristol staat het vol van met toeschouwers. In de 
verte horen we de optocht al aankomen. Schitterend om dit eens 
te mogen meemaken. Het lijkt wel carnaval, met al die gekke 
verklede Amerikanen en de fanfares met majorettes en dan die 
enorme, oude, grote Amerikaanse sleeën met daarin kerels met 
hoge hoeden op.  



278    

Kinderen zitten op daken of hangen in de bomen. Veel mensen 
zitten op de trapjes naar de veranda’s van de huizen ijsjes te eten 
of drinken Budweiser bier.   
We vergapen ons een paar uur aan dit spektakel. Dan krijgen ook 
wij dorst en lopen we naar de pub aan het water.   
  
Daar gaan we zitten op een buitenterras met zicht op onze Red 
Max, die er onverstoorbaar vredig bij ligt. Het leven is bijzonder 
goed.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   279  

The Vineyards  
  
This is a dry town.  
  
  
We hadden eergisteren in Newport een replica van The America 
bewonderd, de schitterende tweemastschoener naar waar The 
America’s Cup is vernoemd. De wereldberoemde AC is hier op 
dit water diverse keren gehouden. Met deze schoener wordt nu 
weer gezeild zien we, als we langs Newport richting zee zeilen. 
The America ligt, net als wij, hoog aan de wind. Qua bootsnelheid 
is ze iets sneller, alleen kan ze onze hoogte niet halen. Na een 
paar slagen schuift de zwarte romp, met de enorme, lichtbeige 
zeilen vlak voor ons langs. De volgende slag ligt ze achter ons. 
“Yeah we beat the America”, lacht Paulo. “Now the Cup is ours!”.  
  
Het is maar 30 mijl naar Martha’s Vineyard, het beroemde eiland 
waar onder andere de Kennedy Family hun landgoed heeft. Maar 
eerst landen we op Cuttyhunk Island, een klein eilandje waarbij 
een paar jachten voor anker liggen. Hier droppen wij ook ons 
anker. Met de dinghy varen we via een kanaal het eilandje in.   
Er is een klein dorp, leuk om in rond te wandelen, maar we 
kunnen er ook fietsen huren en dat doen we. Fijn om nu eens op 
een andere manier dan op de boot in de frisse zeelucht te 
bewegen. We rijden over duinen en langs velden met riet en 
bloemen, dan weer langs de zee. Voor Paulo is dit helemaal 
geweldig. Fietsen heeft hij in Brazilië bijna nooit gedaan, vertelt 
hij. Alleen als klein jongetje bij hem in de straat in São Paulo. We 
ontdekken nog een oude schuur, waarin tijdens de drooglegging 
van de Verenigde Staten illegale drank in vaten werd 
opgeslagen. Deze werden met schepen vanuit Europa 
aangevoerd en moesten dan naar het vaste land worden 
gesmokkeld. Grootvader Kennedy is hier niet voor niets zo rijk 
geworden!  
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We blijven een nachtje liggen, want we hebben aan de wal een 
restaurant ontdekt en willen daar nog een lekker Amerikaans 
ontbijt met ‘ham and eggs’ nuttigen. Zo zitten we dan de volgende 
ochtend op Cuttyhunk van ham and eggs te smullen, met zicht 
op de eilanden en de zee.  
  
De zeiltjes worden weer bijgezet en met een frisse bries zeilen 
we door de Vineyard Sound, naar Vineyard Haven op Martha’s 
Vineyard. In de baai bij het stadje laten we het anker weer 
zakken.  
Ik zie overal schitterende classic boats liggen. Houten één- of 
tweemasters, prachtig gelijnd in de stijl van The America. Wat wij 
Hollanders met onze platbodems hebben, hebben ze hier met 
deze mooie klassieke, zeewaardige zeilboten. We pompen de 
dinghy op en gaan naar de wal. Het is rustig in de straatjes van 
Vineyard Haven. Als we een meisje tegenkomen vraag ik:  
“Hello, where can we find a place to have a drink?”.  
“A drink like beer, Sir?”.   
“Yes, a beer”.   
“This is a dry town, Sir!”, zegt ze dan verontwaardigd. “If you want 
a beer, you must take the bus to the next town.”   
Ze draait zich om en laat ons verbaasd achter. Huh, een dry 
town? Dan maar naar de bushalte, die we vlot vinden in de 
doorgaande straat. Over de Beach Road gaat het een paar 
kilometer verder naar Oak Bluffs. Als we daar uitstappen, staan 
we zomaar in Sodom en Gomorra. Het barst hier van de kroegen 
en goktenten met muziek en lawaai en er lopen allemaal 
getatoeëerde mannen en vrouwen rond.  
Amerika het land van uitersten, van droog naar nat en nat naar 
droog. Wij zijn behoorlijk nat als we weer aan boord klimmen, na 
een fijn avondje stappen tussen die excentrieke Amerikanen.  
  
We zeilen weer verder, alsmaar noordelijker langs de oostkust 
van Noord-Amerika. Ondanks de Amerikanen, vind ik dit deel van 
Amerika vanaf New York geweldig.  
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Hier is het allemaal begonnen: vooral Engelsen, maar ook 
Fransen en Nederlanders vestigden zich hier, terwijl in de rest 
van Amerika alleen nog maar Indianenstammen rondtrokken. De 
stad Boston is in 1630 gesticht.   
  
Het is nu juli 2001 en hoog zomer.  
Jammer dat we niet kunnen blijven om de ‘Indian Summer’ mee 
te maken. In de herfst zijn de bossen en hellingen overal 
schitterend geel- en roodgekleurd. Een feest van herfstkleuren, 
zoals nergens anders in de wereld.   
  
We zeilen rond Cape Cod naar Marblehead bij Boston. Tegen de 
avond lopen we binnen. Aan een lange steiger bij het stadje, 
waar nog een paar jachten liggen, is nog net voldoende plaats 
vrij.  
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Marblehead  
  
Een halfzinkende dinghy.   
  
  
In Marblehead is Ted Hood ooit boven een café met een kleine 
zeilmakerij begonnen. De meeste jachten tijdens de Whitbread 
Round the World Races hadden later de zeilen van Ted Hood 
aan boord. Ook de bekende zeiler Ulmar Kolius is hier met zijn 
zeilmakerij begonnen en ook zijn UK Sails worden over de hele 
wereld aangeboden.  
We lopen door gezellige straten met allemaal hoge huizen van 
grijze, overnaatse planken. We vinden het café waar de zeilers 
zitten, drinken er een biertje, eten een T-bone steak en gaan dan 
lekker slapen.  
  
Hier in Marblehead wachten we op de komst van Michel, Marleen 
en Bart uit België, Michael uit Nederland en Robert uit Engeland. 
Voor onze zeiltocht naar Halifax Canada en tijdens de Transat 
naar Ierland zijn we met z’n zevenen. Paulo neemt afscheid. Hij 
belt een taxi, want moet nu helaas toch wel echt naar huis. Luc 
gaat nog eens vissen en pompt de dinghy op.   
“De dinghy is lek verdorie!”, roept hij.  
“Nou Luc, zoek het gaatje dan maar. Ik heb nog wel een 
reparatiesetje aan boord”, zeg ik met een grijns. Als hij geplakt 
heeft, vaart hij met zijn hengel tussen de talloze kreeftenbootjes 
de baai uit. Wij blijven wat aan boord hangen en klussen wat. ‘s 
Middags zie ik op de boot achter ons een dame op leeftijd een 
wat oudere man de mast in takelen. Grootvader hangt even later 
op zijn gemak in zijn bootmansstoeltje boven in top. Hun mooie, 
klassieke zeilboot is minstens 45 voet, schat ik. Ik vraag aan de 
dame met het grijze koppie of we misschien kunnen helpen.   
“Oh no thank you so much, we have done this many times!”.   
“I am seventy-five and he is eighty”, zegt ze en wijst naar boven. 
Ik ben flabbergasted. Wow, dit is geweldig en ik hoop dat ik dit, 
als ik tachtig ben, ook nog kan of durf!   
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Deze mensen zijn misschien wel de hele wereld rondgezeild en 
nu zitten ze hier nog op hun zeilboot, totaal vergroeid met hun 
grote liefde. Ze kunnen hier waarschijnlijk maar moeilijk afstand 
van nemen.  
Dan zie ik Luc terugkomen, op een halfzinkende dinghy. Hij wijst 
triomfantelijk in zijn natte ‘rubber duck’, waar vier grote 
zeebaarzen in drijven! Er stonden wel wat golven, maar het was 
uitgooien en beethebben, lacht hij. Nu weten we wat er vanavond 
in de kuip op het menu staat.  
  
Michel Kleinjans en zijn vrouw Marleen komen de andere dag 
aan boord. Met Michel heb ik de Whitbread Round the World 
Race gevaren, toen hij nog maar achttien jaar oud was. Nu is 
Michel de beste solo-zeezeiler van de Benelux, met 
overwinningen en records in onder andere de roemruchte 
OSTAR van Plymouth naar Newport en de Round Britain. Ik ben 
blij dat hij aan boord is voor de oversteek, die berucht is vanwege 
sterke overkomende stormdepressies. Marleen is heel gelukkig 
dat zij nu ook eens mee kan.  
Zo ook Robert Mitchel. Hij wil dolgraag een professionele 
zeezeiler worden en had me aan het begin van deze Atlantische 
reis in Cowes al gevraagd of hij eens mee mocht.   
Michael Tettero, de zoon van Peter, de hartsvriend van Frans die 
is overleden, wil ook zo graag deze ervaring opdoen. Net als Bart 
van der Pluym uit Antwerpen.  
We zijn met een betrekkelijk jonge ploeg van avontuurlijke 
mensen. Daar hou ik van en gun ze graag deze ervaring. Als 
iedereen is aangekomen, gaan we ter kennismaking eens lekker 
in het dorp wat eten. Tijdens het eten spreken we de catering 
door en wie in wiens wacht zit.   
Ik deel twee ploegen in van drie man. Michel is watch leader van 
Marleen en Bart. Mark neemt Michael en Bart onder zijn hoede 
en ik als skipper blijf standby en hou vooral deze tweede club in 
de gaten. Mark, al vanaf Kaapstad aan boord, kan eigenlijk nog 
steeds niet goed zeilen. Hij kent de boot uiteraard, maar heeft 
nog altijd geen goed overzicht op cruciale momenten.  
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Op de laatste dag in Marblehead mogen we van een lieve dame 
haar grote auto lenen om daarmee naar de supermarkt te rijden. 
De enorme kofferbak zit propvol, als we weer bij de haven terug 
zijn. Met vier volle boodschappenwagens rauzen we luidruchtig 
de straat door naar de kaai beneden aan het water.   
Het is zover, we gaan naar Halifax.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  Cape Sable Island  
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Halifax  
  
We zien de voorstag van de boot haast niet meer!  
  
  
In de baai maken we de start nog mee van de tweejaarlijkse 
Marblehead to Halifax Ocean Race met overwegend 
Amerikaanse wedstrijdboten. Ik wist het te laat en vind het 
eigenlijk ook beter om deze bemanning eerst vertrouwd met de 
boot te laten worden, maar anders hadden we mee kunnen doen. 
Toch is het leuk om de wedstrijdvloot te zien starten en bijna de 
hele middag hebben we gezelschap van veel kleurige spinnakers 
om ons heen.  
Het is mooi weer, als ik mijn kop buiten steek. Michel staat aan 
het roer, Marleen en Robert zitten nog te knikkebollen in de kuip. 
“Gaan jullie maar lekker pitten”, zeg ik. Maar Michel wil zijn wacht 
uitdoen. Marleentje gaat een lekker bakkie voor ons zetten en ‘a 
cup of English tea’ voor Robert.  
Op zee is geen enkel zeil meer te zien, wel de zon die in het 
oosten opkomt. Het lijkt wel of alles hier helderder is en de 
kleuren intenser. We hebben geluk, want het kan hier ook 
behoorlijk spoken. De hele dag zeilen we onder spinnaker op een 
rustige, zonnige oceaan naar waar het schiereiland Nova Scotia 
begint.   
’s Avonds zien we in de verte de contouren van Cape Sable 
Island, waarboven de zon weer als een rode bal onder gaat. 
Latijns-Amerikaanse muziek klinkt uit de speakers. Mark doet 
een dansje op het achterdek. Als het donker is, krijg ik de Grote 
Beer weer in zicht. Het Zuiderkruis is al lang niet meer te zien op 
deze noorderbreedten. Het is een enorme slok water, deze 
Noord- en Zuid-Atlantische Oceaan.  
  
De wind is gaan liggen de volgende dag, maar we zien de 
voorstag van de boot haast niet meer! Mist, potdichte mist. Op 
motor en op radar varen we voorzichtig van boei naar boei de 
Halifax Sound op. Af en toe horen we vlakbij een grote boot 
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langskomen, maar zien die niet, behalve op het radarscherm. Om 
beurten gaat één van ons bij de voorstag op uitkijk, maar ook die 
ziet eigenlijk niets.   
Na 10 mijl op het radarscherm staren, vinden we de ingang van 
de North West Arm. Hier draaien we bakboord in naar Melville 
Island, waar de jachthaven moet zijn. Voorzichtig varen we door. 
Af en toe zien we vlakbij bootjes aan boeien langskomen. Dan 
komt de zon plotseling tevoorschijn!   
“We zijn er!”, hoor ik de mannen buiten roepen. Ik loop naar 
buiten. Ongelooflijk, nu zien we waar we doorgekomen zijn. In 
het smalle vaarwater hier naartoe ligt het vol met bootjes. Dat we 
niets geraakt hebben, is echt een wonder!   
We kunnen zo tegen een steiger van de jachthaven aanleggen, 
alsof die voor ons vrijgehouden is. Verder zijn alle ligplaatsen 
bezet. Bij de steiger aangekomen, springen Mark en Robert met 
een landvast van boord. Robert komt met zijn hiel boven op een 
klamp terecht en laat zich gelijk op de grond vallen van de pijn. 
Michael springt er achteraan om Robert te helpen en de boot vast 
te leggen. Gelukkig staat Robert weer op, met een verwrongen 
gezicht. Hij moet voorlopig maar even blijven zitten.  
  
Hier moet mijn vorige boot de J-Star liggen, die ik vijf jaar geleden 
aan een tandarts in Halifax had verkocht. Ik hoef niet lang te 
zoeken en zie de 44,9 voet J-Boat liggen glimmen, in precies 
dezelfde kleur als de Red Max. Ze ziet eruit als nieuw, het maakt 
me blij! Ik bel John Roy de makelaar, die indertijd voor de keuring 
van de J-Star naar Breskens was gevlogen.  
“Hi Bas! Good to hear you, I will pass by later ok?”.    
“Yes that’s great and John, could you please ask the owner of my 
former J-44 if I could see her from inside?”.   
“All right I will ask him, see you later”.  
  
We lunchen aan boord en gaan op verkenning in de jachthaven. 
Ik vind het altijd fijn om in elke haven naar bootjes te kijken en 
zeker hier.   
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De jachten die hier liggen, zijn met name in Amerika gebouwd en 
toch altijd weer anders dan de productieboten bij ons. We lopen 
over de steigers, als ik “Hi Bas!” hoor roepen. John komt lachend 
aanlopen en ik schud hem de uitgestoken hand.   
“Great to see you John”. “Welcome in Halifax guys”.   
“I have the keys of the J, shall we go there first?”.  
Wanneer ik in de kuip van de J-Star sta, bekruipt me het gevoel 
van herkenning. Met deze boot heb ik ook zoveel mooie 
momenten meegemaakt. Hiermee heb ik fully crewed of double 
handed heel veel wedstrijden gezeild.   
‘Julia’, de Robertson autopilot is er ook nog. Zij heeft het onder 
andere mogelijk gemaakt dat Piet en ik de double handed 
IJmuiden – Lagos gewonnen hebben.  
Binnen is de boot als nieuw. Zij is met licht essenhout betimmerd. 
Alles glimt en blinkt, terwijl na zeven jaren intensief zeilen het 
hout toch behoorlijk was aangetast. De tandarts heeft een 
gepensioneerde vriend en die heeft met een vergrootglas en een 
tandenborstel de hele boot onder handen genomen, lacht John.   
Ik vind het schitterend, alleen de grote hoge Amerikaanse 
sprayhood vind ik er niet uitzien. Nu valt mij ook het gigantische 
verschil op tussen de smalle kuip van de J-44 en de vijf meter 
brede cockpit van de Red Max. Heel bijzonder om deze twee 
zeilboten, waarop ik zoveel avonturen heb beleefd, hier zo 
samen te zien liggen.  
  
John vraagt of we zin hebben om een rondje te rijden en de 
omgeving van Halifax te verkennen. Nou graag natuurlijk. Hij 
heeft een grote 4X4, maar een nicht van hem is er ook bij en zo 
stappen we met z’n allen in twee auto’s. Het is een schitterende 
tocht naar het vissersdorp Lunenburg.   
Overal zijn in de rotsachtige kust mooie baaitjes, met veel 
kleurige vissersbootjes en er staan hier en daar ook houten 
huizen, steeds weer in diverse opvallende kleuren. Nova Scotia 
doet me enigszins aan Noorwegen denken, alleen de mensen 
zijn wel anders.  
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’s Avonds zijn we allemaal uitgenodigd bij John Roy thuis, voor 
een BBQ bij hem in de tuin. John en zijn vrouw zijn hele leuke 
mensen, ze doen hun uiterste best om ons de lekkerste hapjes 
voor te schotelen. Heel fijn zo’n zomeravond in Halifax, waar het 
tot laat licht blijft en de temperatuur aangenaam is. In de winter 
is het hier een heel ander verhaal, dan sta je tot je buik in de 
sneeuw.  
  
Voor de overtocht gaan we de volgende dag op zoek naar een 
supermarkt. John komt langs met zijn grote bak en Marleen, 
Michael en Bart gaan mee. De rest maakt de boot ship-shape en 
ik plan de route naar Kinsale, Ierland met de Fastnet Rock als 
waypoint. Michel loopt de checklist van de boot na. Afgeladen, 
met vooral drinken en vers eten, komen Marleen en haar helpers 
weer aan boord. “Nou dan moet het maar”, zeg ik. “We gaan de 
grote plas weer over”. We nemen afscheid van John, die ons 
afduwt en varen terug naar de Noord-Atlantische Oceaan in mooi 
zonnig, helder weer met weinig wind.  
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Noord Atlantische Oceaan  
  
Het begint eindelijk flink te blazen.  
  
  
Na drie dagen en nachten zijn we weer ingeslingerd. Onze lijven 
raken gewend aan de voortdurende bewegingen van de boot en 
het wachtlopen. Gelukkig hebben we prima weer in deze 
roemruchte zeeën boven de ondieptes van de Grand Banks en 
de Flemish Cap, waar het zo kan spoken, zoals tijdens ‘The 
terrible storm’.  
Nu is de wind bijna op. We lopen, met alleen grootzeil bij, op 
motor rustig door. Het is mistig en fris buiten. De oceaan is glad. 
Dan zien we plotseling drie grote vinnen door het water snijden. 
Ze komen onze kant op, het zijn Orca’s! Ik zet de motor uit en 
laat de boot zachtjes verder glijden. Onverstoorbaar zwemmen 
deze giganten naar ons toe. De hoge puntige rugvinnen 
verdwijnen onder water, om even later weer tevoorschijn te 
komen. We zien een hele grote vin, dan een wat kleinere en een 
nog kleinere. Hier komen vader, moeder en de kleine. Iedereen 
kijkt stil en vol bewondering hoe de Orca’s vlak achter de boot 
onverstoorbaar doorzwemmen. Het is prachtig om dit hier, op 
deze eenzame grote plas, te mogen meemaken! Na een tijdje 
zijn ze weer verdwenen en ook wij vervolgen onze tocht.  
We passeren iets ten noorden van de plek waar de Titanic is 
gezonken. Ik had deze locatie al op de kaart ingetekend. De 
beelden van de Titanic speelfilm schieten door mijn gedachten. 
Gelukkig zijn er nu geen ijsbergen, maar ik zou hier toch ook 
liever niet in het ijskoude water liggen.  
  
Geleidelijk aan krijgen we weer meer wind en kunnen we fijn 
zeilen. Het weer blijft ons goed gezind tijdens deze overtocht, 
waarbij je normaliter gemiddeld drie zware depressies kunt 
verwachten. Na een week zijn we al over de helft. De sfeer is 
prima aan boord, we genieten van het opkomen van de zon en 
de happy hours, met muziek en lekkere hapjes.  
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Op een ochtend zie ik Michel en Marleen bezig op het 
achterschip met een puts en een keteltje warm water.   
Marleen gaat haar haar wassen. Michel moet het warme water 
over haar hoofd gieten, dan kan Marleen met shampoo lekker 
inzepen. Afspoelen met een emmer lauw water en Marleentje is 
weer gelukkig zie ik, als ze met een handdoek om haar hoofd 
gewikkeld weer naar binnen gaat. Wij mannen douchen om de 
andere dag ook buiten, dat is lekker fris.   
Dagen en nachten rijgen zich aaneen. Op de negende dag begint 
het eindelijk flink te blazen, 25 knopen en meer. “We gaan een 
reef zetten!”, roep ik.  
De genua wordt wat ingedraaid. Om wat druk van de zeilen weg 
te nemen, loef ik op tot halve wind. Bart laat de grootschoot 
vieren, Michael lost de val van het grootzeil, Mark begint de 
reeflijn in te draaien en Michel, aan de mast, pikt de sluiting van 
de cunningham aan het volgende oog van het eerste rif, dan kan 
Michael het voorlijk weer op spanning zetten. Als ook het onder- 
en achterlijk van het grootzeil weer op spanning staan, kan ik 
weer vallen en onze koers vervolgen. De wind neemt geleidelijk 
toe tot meer dan 30 knopen. We vliegen over de schuimende 
golven, waar soms een clubje dolfijnen in meesurfen.  
Tegen de avond, horen we ineens vlak naast de boot een 
ongekend zwaar geluid. We zien een donkere duikboot naast ons 
meezwemmen, veelal onder en dan weer boven water. Af en toe 
blaast dit ontzagwekkende wezen een enorme vieze stoomwolk 
uit, die ruikt naar bedorven vis. Maar de elegantie en energie die 
dit dier uitstraalt, heeft een verstommende impact op ons. Lijken 
wij, met ons zwart onderwaterschip misschien ook op een walvis 
en is onze metgezel daardoor misschien wat opgewonden? Een 
half uur lang zwemt dit monster met ons mee. Maar omdat wij 
geen sjoechem geven, zien we dan de gigantische, brede staart 
in de onmetelijke diepte onder ons verdwijnen, terwijl wij de nacht 
inspuiten.  
  
De golven hebben zich opgebouwd tot hoge flatgebouwen, die 
ons achtervolgen. Gelukkig zijn het lange golven, waar we 
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diagonaal vanaf surfen om niet met de boeg in het dal te duiken 
en over de kop te slaan. De bemanning is in eerste instantie wat 
angstig, merk ik.  
Voorlopig sturen alleen Michel, Luc, Michael en ik en we wisselen 
elkaar om het half uur af. De anderen zijn binnen standby, of 
zorgen voor drinken en eten. Zo razen we de nacht door, tot het 
licht wordt en de wind weer iets afneemt. Je wordt het gewoon, 
deze natuurkrachten, die je meenemen en als je dan het 
vertrouwen in de boot en de mensen aan het roer hebt, kun je er 
echt van genieten.  
In de kombuis wordt spek met eieren gebakken, want we hebben 
honger. Om beurten gaan we naar binnen om te eten en wat 
warm te worden. Bart, Mark en Robert willen ook eens aan het 
roer. De Red Max laat zich licht sturen, maar ik hou toch een 
oogje in het zeil of ze niet te steil naar beneden duiken, want dat 
geeft natuurlijk meer snelheid en daar kicken ze op. Maar over 
de kop slaan, ik heb het liever niet. Vooral Michel is in zijn nopjes. 
Zo zeilt hij graag en hij vindt het schitterend als ook Marleen eens 
aan het roer durft. Het gaat goed en ik ga naar binnen om een 
paar uurtjes te slapen nu Michel buiten is.  
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De ‘Rock’  
  
De zatte Ieren stonden te zwaaien en te roepen.  
  
  
“Het is niet zo ver meer naar de Fastnet Rock”, zeg ik tegen de 
bemanning met happy hour. Alleen jammer, dat we er in de nacht 
langs zeilen. Maar morgen overdag komen we aan. Hier drinken 
we op.   
De wind is wat geluwd, maar de golven zijn nog steeds 
indrukwekkend hoog. In ieder golfdal valt de wind weg en slaan 
de zeilen even een beetje. Daarna worden we alweer opgetild 
door de volgende reuzengolf en beginnen we weer van deze 
waterberg af te surfen.   
Als het donker is, zien we op zeker 20 mijl afstand het licht van 
de Fastnet Rock al. Midden in de nacht glijden we er langs en 
kunnen we de donkere contouren van de rondschijnende 
vuurtoren op de rots zien.  Ik denk aan de Fastnet Race, waar we 
in 1987 aan meededen met de Rucanor/Tristar.   
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We hadden ‘de Rock’ in de vroege uren gerond, terwijl er toen 
ook een behoorlijke golfslag stond. Ondanks dat, lag de Fastnet 
Rock rondom bezaaid met wild slingerende motorbootjes van 
stapelgekke Ieren, die daar voor anker lagen om de 
wedstrijdboten te zien langskomen! We moesten er tussendoor 
slalommen, terwijl de vaak zatte Ieren stonden te zwaaien en te 
roepen. Het was een absurde en gevaarlijke situatie.  
Wind, golfhoogte en snelheid nemen steeds meer af. We lopen 
onze normale wachten weer en als het licht wordt, zien we de 
groene kustlijn van Ierland al. Ik bel Gerdje, die met haar nicht 
naar Ierland zou komen om ons op te wachten. Ze neemt op en 
is blij dat we er bijna zijn. Onze ETA is rond de middag, zeg ik en 
inderdaad zeilen we rond het middaguur de zeearm van Kinsale 
van het groene Ierland binnen.Twee forten, Charles en James 
fort, bewaken deze zeearm vlak voor we aan het eind bakboord 
uit de River Bandon op draaien. 
   
Daar is de jachthaven van Kinsale al. Ik krijg via de marifoon van 
de havenmeester een plaats toegewezen en in no time liggen we 
aangemeerd. De hele bemanning is gelukkig, hun trans-
Atlantische zeiltocht is een feit. Gerdje komt de steiger oprennen 
en ook ik ben extra blij, als ze in mijn armen duikt.  Het feestje ’s 
avonds in een echte Ierse Pub, wordt heel gezellig. 
 
Kinsale is een mooi oud vissersstadje, maar we blijven maar 
twee nachtjes liggen. Ik wil graag met de Visserijdagen van 
Breskens daar weer aankomen en dat is al over een dikke week!  
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Fowey  
  
Grote donkere balken tegen het lage plafond.  
  
  
Marleen en Michel moeten weer afscheid nemen, maar Gerdje 
zeilt het laatste stuk door het Kanaal naar Breskens met ons mee. 
We vullen de koelkast aan, dan gaan de trossen weer los. Buiten 
op zee kunnen we de zeilen zetten, om in één trek op Land’s End 
aan te sturen.  
Het weer is ons alweer goed gezind. Met een mooie halve 
zuidwesten wind zeilen we comfortabel snel de 150 mijl naar het 
uiterste zuidwestpuntje van Engeland. De volgende dag zien we 
over bakboord de rotskust van Engeland en de Isles of Scilly over 
stuurboord. De warme golfstroom, helemaal uit de golf van 
Mexico stroomt hier langs! Daarom is het lang niet zo koud als 
aan de overkant bij Nova Scotia, waar de koude Labrador langs 
stroomt.  
  
Naar Fowey, onze eerste stop, is het nog maar 50 mijl. Robert 
belt zijn vader, want die zou ons hier opwachten met zijn tot jacht 
omgebouwde pilotboat. Als we in de grote baai voor Fowey zijn, 
zien we in de verte een motorboot full speed op ons afkomen. 
Het is Mitch, Robert’s vader en ook Lynn, zijn moeder, staat 
enthousiast op de flying bridge van de François Citron te 
zwaaien.  
Mitch komt langszij. De zee is kalm en ik vraag of ze ons onder 
zeil willen filmen. “Of course!”, roept Mitch. We hangen 
stootwillen langszij en Michael en Luc springen, met 
videocamera en fototoestel, over op de pilotboat. De spinnaker 
gaat omhoog, Red Max zweeft gracieus over de zacht deinende 
zee. Mitch geeft gas en de François Citron stuift in plané om ons 
heen, terwijl Michael filmt en Luc foto’s maakt. Dit zijn 
schitterende beelden, ik ben er blij mee.  
Mitch heeft op de River Fowey een boei voor ons geregeld. Als 
we hangen, komt hij langszij en springt aan boord om zijn zoon 
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te omhelzen. Ook Lynn klimt snel over de railing om haar zoon te 
knuffelen.  

  
Even later zitten we met z’n allen in de kuip te genieten van de 
avondzon en de verhalen van Robert aan zijn ouders over zijn 
belevenissen op de Red Max. Mitch nodigt ons uit om in de pub 
in het dorp wat te gaan eten. “Yeah!”, roept iedereen in koor. Snel 
trekken we wat fatsoenlijks aan en varen met de François Citron 
mee naar de kade van Fowey, wat verder de rivier op. We komen 
in een echte, oude Engelse Pub terecht, met grote donkere 
balken tegen het lage plafond. In de tijd van Admiraal Nelson 
moet het er hier al zo hebben uitgezien, alleen het eten en het 
bier zal toen wel iets anders gesmaakt hebben. Alhoewel?  
Ik vind het altijd heerlijk om in dit traditionele land te zijn en zeker 
in dit soort authentieke haventjes. Als we beginnen te 
knikkebollen, zet Mitch ons niet te laat weer aan boord af. Ik heb 
hem beloofd dat we morgen met een paar van zijn vrienden gaan 
zeilen.  
  
Luc en Gerdje gaan met de lekke dinghy proberen wat visjes te 
vangen, als wij de volgende dag gaan zeilen. Mitch en Lynn zijn 
aan boord, samen met hun vriend Michael en zijn vriendin Linda. 
De zee is nog altijd vlak, maar er staat een mooi briesje. De spi 
wordt getrokken, Mitch staat te genieten aan het roer.  Een 
sportvliegtuig komt ineens rakelings langs de mast over ons heen 
vliegen, maakt een rondje en duikt weer op ons af! Jeetje, het is 
toch geen oorlog?  
“That’s Jim, our first son”, zegt Mitch stralend. “He likes flying and 
promised to take some pictures from above”. Ook vriend Michael 
is in de wolken. “This lady feels wonderful”, grapt hij wat later aan 
het roer. Iedereen geniet met volle teugen, ook wij.   
  
We zeilen de River Fowey weer op en droppen de zeilen. Aan de 
overkant, bij een steile rots, staan Luc en Gerdje in de dinghy te 
zwaaien.   
“Hebben jullie wat gevangen?”, roepen we.   
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“Ja, ja!!”, roepen ze blij terug.  
  
“You are invited to have a drink and a bite at my house”, zegt 
Michael als we weer aan onze boei hangen. Nou, dat hoeft hij 
geen twee keer te zeggen en we klimmen met z’n allen in de 
mooie witte sloep van Michael. Langzaam varen we de rivier op, 
voorbij het dorp, waar aan stuurboord een zijriviertje op uitkomt. 
Daar staat, hoog op de wal, een schitterend wit huis. Aan de 
privésteiger meren we af en lopen een trap op, naar het grote 
houten terras van het witte huis.  
“Please sit down”, zegt Michael. “I will get you some wine and 
cheese”. Hij duikt zijn kelder in en even later staan er koele 
flessen Franse witte wijn en verschillende Franse kazen op tafel. 
Ik ben verbaasd hier in Engeland zulke verrukkelijke Franse wijn 
en kaas te proeven.  
“Michael Hubbard (QC) is één van de beste advocaten van 
Engeland”, vertelt Mitch ons trots. “Hij heeft zijn kantoor in 
London”. Deze man is dus gewend om in de beste restaurants te 
dineren en zo heeft hij de beste wijnen en kazen van Frankrijk 
leren waarderen. Wat een geluk voor ons, denk ik als we ons 
tegoed doen aan de verrukkelijke broodjes met kaas, terwijl 
Michael alsmaar rondgaat met zijn heerlijke flessen witte wijn.  
  
In de verte over het water zie ik Luc en Gerdje aankomen. “Laat 
eens zien wat jullie gevangen hebben!”, roep ik. Luc houdt enkele 
grote vissen omhoog. “Mmmm, fish for dinner!”, roepen wij.  
Gerdje en Luc komen lachend naar boven en dan vertelt Gerdje 
dat Luc niet zonder vis wilde aankomen. Ze hadden er maar twee 
gevangen en zijn dan maar in het dorp bij de visboer gestopt. 
Hahaha, in ieder geval, wij eten straks lekker vis aan boord. De 
hele middag blijven we gezellig op het terras van het mooie witte 
huis en genieten van de sfeer en de schitterende lokale bootjes, 
die voorbij varen.  
Het culinaire feest gaat aan boord gewoon door. Een gigantische 
gekookte krab ligt op de cockpittafel, die heeft Mitch mee-
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gebracht. Mitch en Lynn eten ook mee, want morgen zeilen we 
door en Robert gaat mee tot Breskens.   
Met heerlijke krab als voorgerecht en de gebakken vis van Gerdje 
en Luc, met gekookte aardappeltjes en worteltjes als hoofd-
gerecht, blijven we tot laat in de kuip hangen. Een mooiere 
beloning voor het meezeilen van hun zoon, hadden Mitch en 
Lynn ons niet kunnen bezorgen. “What a life!”, denk ik nog als we 
later in bed liggen.  
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Cowes   
  
Ik voel me hier thuis, in de sfeer die er hangt.  
  
  
Het waait hard de volgende dag!  
Wat erger is, is dat de wind oost staat, dus recht op de neus! We 
zetten een rif in het grootzeil en aan de tussenstag een klein, 
vlakgesneden voorzeil. Al snel voelen Gerdje, Mark en ook 
Robert zich niet goed, als we door de golven van het Engelse 
kanaal beuken. We hebben 150 mijl aan de wind naar de Solent 
voor de boeg. Het waait continu 25 tot 30 knopen. Af en toe 
sturen Michael, Luc, Bart en ik in deze wilde zee om de autopilot 
te ontlasten en om te proberen meer hoogte te winnen. Het wordt 
een lange, vermoeiende nacht. Alles is vochtig binnen en koken 
is er even niet bij.  
Deze afgelopen twee jaar rond de noordelijke en zuidelijke 
Atlantische Oceaan hebben we nergens zo weinig mijlen in 
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vierentwintig uur afgelegd, zie ik de volgende ochtend.  Maar 100 
mijl! Vooral tegen de harde wind in en met een sterk tij tegen, 
komen we slecht vooruit.  
De laatste 50 mijl, met tij mee tot de Needles van het eiland 
Wight, gaat vlotter. Als we de Solent opzeilen, wordt de zee 
vlakker en de wind neemt af. Relaxed zeilen we dan het laatste 
stuk naar Cowes en meren in de late middag af aan een lange 
steiger, aan de buitenkant van de jachthaven.   
  
De jachthaven ligt vol met de modernste wedstrijdjachten. Ook 
het mooie, blauwe racemonster Tonnerre de Breskens, van Piet 
Vroon, ligt daar. Op het terrein van de jachtclub staan grote, witte 
tenten opgesteld. Volgende week is het ‘Cowes Week’ horen we. 
Dan wordt hier het grootste zeilfestijn van de wereld gehouden.  
  
In één van de tenten wordt er al ‘beer’ getapt, dus daar staan we 
even later met een grote plastic beker met slap, Engels (maar 
wel koud) bier. Wedstrijdzeilers van over de hele wereld komen 
hier samen.   
We genieten van de mannen en sommige vrouwen, die hier in 
hun zeilkloffie rondbanjeren. Ook de tientallen pubs in de lange, 
smalle hoofdstraat van Cowes zitten er vol van. Ik voel me hier 
thuis, in de sfeer die er hangt tussen mensen die voor het zeilen 
en de boten leven. Allemaal heerlijke ‘no nonsense’ figuren, rijk 
of arm, onbekend of beroemd. Het maakt niet uit, we zijn zeilers.   
We vinden de pub, waar ze lekkere zelfgemaakte hamburgers 
serveren. Dat wist ik nog van mijn vroegere dagen tijdens Cowes 
Week. Een beetje tipsy van het English beer en rozig van het 
zeilen, kruipen we uiteindelijk onze kooien weer in. Morgen zeilen 
we het laatste stukkie naar huis, naar Breskens.  
  
Ik besef hoe betrekkelijk alles is. Naar Engeland zeilen, en vooral 
naar de zuidkust, was vroeger een enorme onderneming, waar 
we maanden op voorhand al mee bezig waren. Nu, na  
30.000 mijl, praat ik over het laatste stukkie!  
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Back home  
  
Nog even dwalen mijn gedachten terug.  
  
  
De weergoden zijn met ons, als we de Solent uitzeilen. Het is 
zonnig, met een mooie, sterke wind uit het westen. De spinnaker 
kan erop, boatspeed 12 knots!   
Heerlijk nog één keer ultiem zeilen. De hele middag genieten we 
van zon, zee, zout en zeildoek, maar het lijkt wel of de Red Max 
naar de thuishaven wordt gesleurd. Nu gaat het ineens allemaal 
wel heel erg snel. Nog eenmaal happy hour, goede muziek en 
lekkere hapjes van onze happy hour manager Luc. Neptunus 
krijgt ook nog een slokje, als dank voor al zijn goede zorgen.   
 
Na Eastbourne en de Seven Sisters halen we de spi naar binnen, 
als het te hard begint door te waaien. We gijpen voor een meer 
noordwestelijke koers de hoek om langs Hastings en Dover.   
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Het is vreemd te bedenken dat dit voorlopig mijn laatste keer is, 
dat ik wacht loop ’s nachts. Na precies twee jaar zie ik de lichten 
van Dover weer.  
  
In de verte zie ik de betonnen kust van België opdoemen als het 
weer licht is. Vandaag komen we aan in Breskens. Het is 
zaterdag. De visserijdagen in Breskens zijn gisteren begonnen. 
Dat wordt zeker weer een houten kop vanavond!   
 
Voor Knokke, voorbij de ver in zee stekende pieren van de haven 
van Zeebrugge, wil ik de spinnaker nog eens zetten om in 
schoonheid aan te komen. De mannen sleuren de grote lap het 
voordek op. Mark slaat de schoten en de val aan. “Hoist!”, roep 
ik. Als de lap min of meer boven is, zie ik dat hij ondersteboven 
hangt! Jezus, dat kan toch niet waar zijn! Robert rent met een 
spike naar voren en gaat op de preekstoel staan om erbij te 
kunnen. Hij mist en duikt recht voorover het sop in. Ik schrik me 
rot, we lopen zeker 9 knopen! Gelukkig zie ik hem ver achter ons 
weer boven komen, met de spike nog in zijn hand.  
Snel rollen we het voorzeil in en draaien terug. Ondertussen laten 
we ook het grootzeil zakken. Op motor zijn we weer snel bij hem. 
Ik zet de schroef in stilstand en langs achter trekken Michael en 
Luc hem op de suikerschep. Dat is gelukkig goed afgelopen! Ik 
moet er niet aan denken als we hem met onze 3.60 m diepe kiel 
geraakt hadden!  
“Yeah, I went deep”, zegt de lachende, druipende Robert. “And I 
kicked off my docksides for better swimming, but I still got your 
spike!”.  
Wat een gozer. Hij had, als een echte Engelsman overal, ook aan 
boord, zijn docksides zitten oppoetsen en nu vindt hij onze spike 
zo belangrijk! Hahaha, maar iedereen is opgelucht.   
“Spinnaker up!”, roep ik even later weer. We willen toch in 
schoonheid aankomen en ons niet belachelijk maken. Zoals op 
de dag dat we vertrokken, toen we de gennaker bij het zetten 
gelijk kapottrokken!  
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In de verte zie ik de contouren van Vlissingen en aan stuur- boord 
de mooie duinenkust, met het prachtige strand van Zeeuws-
Vlaanderen.   
Nu besef ik pas goed, na alles waar we al geweest zijn, hoe mooi 
het hier ook is, in onze eigen thuiswateren. Je hoeft echt niet de 
hele wereld rond te zeilen om het grote geluk te vinden, dat kun 
je thuis zeker ook.   
Mij heeft het wel een erg grote voldoening gegeven, op al die 
bijzondere plekken rond de Noord- en Zuid-Atlantische Oceaan 
te zijn geweest en al deze bijzondere avonturen te hebben 
mogen beleven.   
  
Voorbij de vuurtoren van Breskens zie ik al een paar boten op 
ons afkomen. Ze beginnen te toeteren, als we in de buurt zijn. In 
zijn rode boot zie ik de reus Guy breed staan zwaaien en roepen. 
Op een andere boot ontdek ik mijn zoon Jaco en zijn vrouw 
Veronique met de kids.  
Het is één groot feest, als we de jachthaven indraaien en de 
zeilen in de havenkom laten zakken. Overal om ons heen is 
lawaai en lopen mensen. Even wennen hoor, het is braderij en 
kermis tegelijk. De steiger staat vol met vrienden, familie en 
bekenden van de club. Ook mijn twee dochters Aline en Lisette, 
met hun kids, staan te zwaaien.   
  
Hans, de havenmeester, pakt een meerlijn aan. Ik spring op de 
steiger en zoen mijn kinderen. Ze hebben een grote fles 
champagne meegenomen. Als een sportheld knal ik de kurk de 
lucht in en probeer de wegrennende mensen nat te spuiten.  
  
Het zit erop, de eerste ronde met lady Red Max. Ze heeft wel wat 
kuren vertoond, maar ons toch weer veilig thuis gebracht. Nu 
eerst genieten en grote verhalen vertellen. Boven in de jachtclub 
klemt Riet me tegen haar imposante boezem.  Iedereen is toch 
blij dat we weer terug zijn.  
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Uiteindelijk thuis, kruip ik een echt bed in. Nog even dwalen mijn 
gedachten terug. Het was ongelooflijk mooi, tussen de Grote 
Beer en het Zuiderkruis. Dan zak ik weg in een diepe slaap.  
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Leef je leven  
  
Er zijn geen beperkingen, behalve die, die je er zelf aan stelt.  

  
 
 
Met dank benoem ik graag de bijzondere mensen, die met mij de 
zeilavonturen in dit boek hebben willen meebeleven en waarmee 
ik het geluk heb gehad deze met hen te kunnen delen:  
  
  
  
Frans  
Hij had me geholpen bij de bouw van de Red Max, met mij 
duizenden kilometers gefietst voor onze conditie en met mij 
honderden liters bier gedronken, want er is leven na de dood! Met 
een paar vrienden hebben we, na terugkeer in Breskens, vanuit 
de kuip van de Red Max, zijn as uitgestrooid over zee. Frans, zeilt 
altijd met me mee.  
  
Eddy  
Woont op zijn motorboot in Antwerpen en is gelukkig 
vrijgesproken van belastingontduiking. Eddy heeft Siemens 
keukens aan de lokale bevolking in Nigeria verkocht. Hij verkoopt 
intussen Harsonic electronic anti-fouling systems.  
   
Chrissy  
Is na het verwerken van het verdriet over haar weggezeilde 
minnaar in Kaapstad in verwachting geraakt van een lange 
Zwitser. Ze zou met hem in een huis op een berg in de Zwitserse 
Alpen wonen.  
   
Nico  
In Kaapstad getrouwd met een lieve vrouw met Belgische roots. 
Is daarna met haar naar het eiland Man verhuisd, heeft twee 
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kinderen gekregen en werkte als IT-er in de digitale gambling 
industry. Intussen woont hij weer in Kaapstad en vliegt de hele 
wereld over om als sportvisser ‘Black Marlins’ te vangen.  
  
  

Kees  
Is met zijn Amsterdamse vriendin Marjolein naar Nieuw-Zeeland 
gegaan, om van daar appels van lokale boeren te exporteren 
naar supermarkten in Europa. Door teveel problemen met de 
boeren zijn ze weer terug naar Nederland verhuisd en daar twee 
kinderen gekregen. Kees is intussen succesvol directeur van een 
Engels bedrijf in voedingssupplementen voor de duursport.  
   
Marc  
Na een zwerftocht met een Australische vriendin door 
ZuidAmerika is hij bemanningslid geworden op een groot 
Amerikaans motorjacht in Florida. Nadat hij keurig een op de 
kade gevonden portefeuille, met een open cheque van 
vijfhonderdduizend dollar had teruggegeven aan de makelaar 
van het motorjacht in verkoop, kreeg Marc alle hulp van de 
gelukkige man om makelaar te worden in de verkoop van 
superyachts in Zuid-Frankrijk. Intussen succesvol zakenman en 
heeft twee zonen, samen met zijn Franse vriendin, die optreedt 
als stand alone comedian.  
  
Paulo  
Na enige jaren bij een advocatenkantoor in São Paulo te hebben 
gewerkt, is hij getrouwd met Renata en heeft hij gesolliciteerd bij 
het grootste bedrijf in Brazilië in de mijnbouw van ijzererts. Hij is 
intussen in dit megabedrijf opgeklommen tot hoofd van de 
juridische dienst en lid van de raad van bestuur. Twee jaar 
geleden is hun zoontje Lorenzo geboren.  
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Luca  
Onze Braziliaan werkt nog steeds als duikinstructeur en is ook 
als crew-member veel op een prachtige 60-voet Swan van een 
rijke Braziliaanse eigenaar in Barcelona te vinden.   
Hij is nog een keer meegezeild van Langesund, Noorwegen naar 
Breskens Nederland.  
  
Mark  
Nadat we zijn aangekomen, is Mark door Hall Spar Breskens 
aangenomen en is met zijn Amerikaanse visum bij Hall Spar USA 
opgeleid als specialist in de bouw van carbon masten.  
Intussen woont Mark in Johannesburg als verkoper van bedrukt 
filmmateriaal in de reclame industrie, nadat hij nog een aantal 
jaren in de Algarve een eigen timmerbedrijf heeft gehad. Dit 
bedrijf heeft hij tijdens de crisisjaren moeten opgeven, nadat hij 
nog wel het Red Max interieur volledig had gerenoveerd.  
   
Florian  
Na de overtocht naar Kaapstad, is Florian teruggevlogen naar 
Duitsland. Hij is daarna met vrienden in een catamaran van de 
Caraïben tegen de wind in naar Zuid-Amerika gezeild en via de 
straat van Maghelhaen naar Chili. Intussen woont hij in Berlijn 
met vrouw en twee zoontjes, vliegt de wereld rond om overal te 
kunnen kitesurfen en leeft van zijn werkzaamheden als website 
ontwikkelaar.  
  
Charlie  
Oud-marinier op Belgische mijnenvegers en radiotechnicus bij de 
VRT, fervent zeezeiler, levensgenieter en charmeur. Met zijn 
vriendin Mireille woont hij in Gent en bezoekt daar wekelijks zijn 
vrouw, al jaren dement, om haar te knuffelen, waarmee hij nog 
een glimlach van herkenning op haar gezicht tovert. Charlie is in 
2010 nog eenmaal meegezeild van St. Maarten via Dominica 
naar Bonaire, Klein Curaçao en Curaçao.  
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Luc  
Nederlander, indertijd naar Antwerpen verhuisd. Daar uitgever 
geworden van cultureel weekblad ‘de Weekup’ en manager van 
Jaco en Bert, die housemuziek produceerden. Intussen hebben 
Bert en Luc met enorm succes ‘LensOnline’, een webshop in 
contactlenzen, opgezet. Luc vliegt naar alle mooie locaties in de 
wereld om te gaan vliegvissen.  
  
  
Jaco  
Mijn zoon is, nadat hij als teener met me meezeilde naar o.a. de 
Azoren en met zijn vriendin naar Noorwegen, bevriend geraakt met 
Bert en Luc. Onder zijn housemuziek label NBG hebben zij met z’n 
drietjes opgetreden van Moskou, Sydney, Melbourne, 
Johannesburg, Kopenhagen tot in Bogota Colombia.   
Hij is gelukkig getrouwd met Veronique. Zij hebben drie kinderen. 
Intussen is hij de trotse eigenaar van Brasserie Monico Meir, in de 
drukste winkelstraat van Antwerpen en ook van zijn zeilboot de 
Magnifique.  
  
Jim  
Topadvocaat in Washington, zeilde de Millennium Cape to Rio 
Race mee. Jim is na het feest in Rio naar huis gevlogen, heeft daar 
een snelle 60-voet Ocean Cruiser gekocht en is daarmee, 
aanvankelijk met zijn Amerikaanse vriendin, rond de wereld 
gezeild, maar is met een Australische vriendin weer thuis gekomen 
en is intussen met haar getrouwd.  
   
Steve  
Na de Cape to Rio Race heeft Steve, terug in Kaapstad, zijn mooie 
villa verkocht, heeft dan een catamaran gekocht en is daarmee met 
vrouw en zoontje, vanwege de onrust in Zuid- Afrika naar Australië 
gezeild. Hij heeft daar een nieuw leven opgebouwd.  
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Alex  
Als pas afgestudeerde jachtontwerper was Alex met vriendin naar 
Cape Town gereisd, om voor een plaatselijke jachtbouwer te 
werken. Vanuit een garage is Alex voor zichzelf begonnen en met 
Laura (Zuid-Afrikaanse) getrouwd. Zij hebben intussen twee mooie 
dochters.  
Met Maarten Voogd is hij bekend geworden als het ontwerpers duo 
van vele schitterende zeilboten die, zoals ook de Red Max, over 
de hele wereld worden gebouwd.  
   
Volker  
Onze Duitse vriend was in Kaapstad productieleider bij een bedrijf 
in handtassen in struisvogelleer. Na de Cape-to-Rio-Race is 
Volker met zijn speciaal uitgeruste landrover dwars door oostelijk 
Afrika, het Midden-Oosten, de Balkan en Zwitserland naar zijn 
moeder in München gereden.  
Intussen heeft Volker in London een eigen ontwerpbureau in 
tassen en is aan het trainen om het Engelse Kanaal over te 
zwemmen.  
   
Michel  
‘De Kleinjans’ noemen ze Michel in Antwerpen.  
Na de zeilavonturen op de Rucanor/Tristar heeft Michel zijn eigen 
(vooral solo) zeilcarrière opgebouwd. Michel is tijdens de 
wedstrijd Quebec - St. Malo, duo-handed met Jean-Martin, door 
een vrachtschip gered nadat een roer en de mast van hun 
zinkende carbon mini-transat 6.50 waren afgebroken. Michel 
heeft van de lage landen als solozeiler verreweg de meeste 
trofeeën op  zijn naam en hij heeft met een open 40 voeter de 
Global Challenge rond de wereld gewonnen.   
Het meest wonderbaarlijke is wel dat Michel, in zijn vrije tijd 
aannemer, gesteund door zijn vrouw Marleen, zijn zeilexploten 
voornamelijk zelf bekostigt.  
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Bart  
Aan boord tijdens de overtocht van Marblehead bij Boston naar 
Breskens. Hij heeft intussen in Antwerpen een succesvol 
autoleasebedrijf, met een speciale zelfontwikkelde formule, 
opgezet. Bart heeft een dochtertje.  
  
Michael  
Als student in Delft is Michael tijdens diverse reizen, vooral op de 
Middellandse Zee, met ons meegezeild. Michael, getrouwd en 
inmiddels vader van een zoontje, woont in Haarlem en heeft een 
belangrijke functie bij een Nederlandse rederij.  
 
Robert  
Onze jonge Engelse vriend, die er tijdens de Canada-Ierland 
overtocht nog van droomde een professionele zeezeiler te wor-
den, is intussen loodgieter.  
   
Lisette  
Mijn jongste dochter, afgestudeerd als zilversmid, heeft intussen 
drie kinderen. Ze is gescheiden van Guy en nu gelukkig ge-
trouwd met de Antwerpse advocaat Christoph, die als hij kan ook 
graag met ons meezeilt, zoals eens naar Lanzarote en van 
Jamaica naar Florida.  
  
Guy  
De Vlaamse reus en architect is nog eens meegezeild, van 
Albufeira naar La Trinité-sur-Mer. Onder de indruk van de zeil-
eigenschappen en het concept van de Red Max heeft Guy een 
open 40 voet zeilboot met ‘twin rudders’ gekocht en de oor-
spronkelijk gesloten spiegel open gemaakt. Hiermee onder-
neemt Guy mooie zeiltochten naar Engeland en Denemarken, 
samen met zijn Belgisch-Cubaanse zeilvriend Giraldo.  
   
Maxime en Zoë  
Dochters van Gerdje. De meisjes zijn nog vaak aan boord 
geweest in de jaren dat we in de Middellandse Zee rondzwierven, 
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zoals rond Malta en de westelijke eilanden van Sicilië en naar 
Denemarken en Noorwegen. Maxime is na haar pubertijd gaan 
studeren en werkt intussen in Antwerpen als MBA medewerkster 
bij de Deutsche Bank. Zoë studeert Pedagogische Weten-
schappen in Leuven.  
   
Gerdje  
Na twaalf jaar mijn Belgische levensgezellin te zijn geweest, 
heeft zij voor een andere koers gekozen. Zij leeft nu een meer 
creatief dan avontuurlijk leven. Na diverse opleidingen heeft ze 
haar eigen tassenmerk 'Mika Sei' ontwikkeld. 
  
Red Max  
Vijftien jaar jong, heeft meer dan 70 000 zeemijl onder haar kiel. 
Zij heeft, de niet altijd gemakkelijke, Middellandse Zee tot aan 
Turkije bezeild, de Baltische Zee tot in de Golf van Riga en de 
zuidkust van Noorwegen tot Oslo. Doordat de mast tijdens de 
deelname aan de Antwerp Race 2006 door een breuk van een 
spinnakerblok was ingescheurd, ligt zij nu met een carbon Hall 
Spar mast te pronken. Hierna heeft zij nogmaals in 2008 via Cabo 
Verde en alle Caribische eilanden van Curacao tot in Cuba 
rondgezworven (inclusief deelname aan de Miami Montego Bay 
Race in 2009).    
Uiteindelijk is zij in 2012, via Bermuda en de Azoren terug naar 
Portugal gezeild. Daar heeft Red Max, zoals zoveel mooie 
dames, diverse cosmetische make-overs ondergaan: een 
volledig vernieuwd interieur, nieuw e elektronica en zeilen en de 
romp heeft een mooie nieuwe Red Max rode make-up.  
  
Bas  
Ik word wakker en hoor de wind door het wand razen en de 
ankerketting knarsen. Ik schurk me nog eens lekker tegen het 
zachte, warme vrouwenlijf van mijn vriendin. Langzaam komen 
de gedachten naar hoe het was toen, tussen de Grote Beer en 
het Zuiderkruis.   
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Ik droom nog vaak van die wonderbaarlijke oceaantochten over 
de Noordelijke en Zuidelijke Atlantische Oceaan. Nu liggen we 
hier voor anker in de baai van Ferragudo, Algarve.   
 
Monique draait zich slaperig om, geeft me een kus en legt haar 
hoofd op mijn harige, blote borst. “Het gaat buiten wel te keer hè”, 
zegt ze.   
“Ja het waait wel hard, maar gelukkig houdt het anker goed 
schat”, zeg ik geruststellend.   
Even later vraagt ze: “waar denk je aan?”.   
“Oh, ik dacht nog even aan mijn eerste zeilavonturen over de 
Atlantische Oceaan, toen de Red Max nog nieuw was en ik rond 
de wereld had willen zeilen”.   
  
  
We liggen stil tegen elkaar aan en dan ineens zegt ze:   
“Lieverd, als wij nu samen eens een tocht rond de wereld zouden 
maken?”. Verbaasd kijk ik haar aan, maar zeg dan, “`Yeah, why 
not?”.  
  

  
 In de baai van Ferragudo, klaar voor een rondje wereld  
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Technische omschrijving van de Red Max  
  
Romp en interieur zijn gebouwd van lichtgewicht sterk materiaal, 
zoals dat o.a. is ontwikkeld voor de ruimtevaartindustrie:  aramide 
vezelmatten van kevlar en carbon worden in sandwich over een 
kern van 4 cm dik schuim geplakt, geïmpregneerd met epoxy 
hars en dan vacuüm getrokken en vervolgens tot één geheel 
gebakken op 80 graden Celsius. Het resultaat is een bijzonder 
licht, stijf en ruim schip met een gewicht van 20 ton, volledig 
betimmerd en uitgerust voor een wereldomzeiling.  
Omdat deze 63 voeter 3.60 meter diep steekt, is geopteerd voor 
een hydraulisch ophaalbare kiel tot een diepgang van 1.70 meter. 
Dit om alle haventjes en inhammen binnen te kunnen en 
bijkomend voordeel is, dat de boot daardoor op de wal ook niet 
torenhoog staat.  
Voor extra stabiliteit (vooral aan de wind), zijn in beide zijden 
waterballast-tanks van ieder 1250 liter ingebouwd.  
Functionaliteit is comfort op zee, daarom werd er niet afgeweken 
van de zeer royale wedstrijdkuip van de Warrior, met alle lieren 
ergonomisch zo geplaatst, dat ze makkelijk te bedienen zijn.   
Twee stuurwielen zorgen ervoor, dat de stuurman op iedere 
zijkant van de 5.10 meter brede kuip comfortabel kan zitten en 
zo een volledig overzicht heeft van boot en tuigage onder zeil.  
Om shorthanded te kunnen zeilen, zijn de drie grootste lieren 
hydraulisch uitgevoerd. Deze zijn op dezelfde powerpack 
aangesloten, als ook de hydrauliek van de ophaalbare kiel.  
  
Eenmaal voor anker of liggend in de haven, is de ruime kuip 
verder ideaal om met meerdere personen buiten te verblijven.  
Vanuit de kuip zie je een open spiegel met suikerschep. 
(verlaagd plateau van de spiegel).   
Veilig, omdat overkomende zeeën weer direct de kuip uitspoelen 
en ook om een eventuele drenkeling makkelijk en snel weer aan 
boord te kunnen hijsen. Tegelijkertijd is dit ook weer gemakkelijk 
bij het in en uit de dinghy stappen.  
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Tevens is dit ons zwemplateau met wegneembare trap, als we 
voor anker liggen. Op zee is het in de suikerschep tenslotte 
heerlijk toeven, je kunt er liggend zonnen of met je benen in het 
water wat koelte te zoeken. En niet onbelangrijk: ook de vissen 
die onderweg worden gevangen, kunnen hier makkelijk op de 
boot getrokken en schoongespoeld worden.   
  
Het interieur is strak modern, en ook weer vooral functioneel 
uitgevoerd. Vanuit de ruime kuip loop je zo het dekhuis binnen. 
Daar is een zitbank, c.q. ‘pilot bunk’ met slingerzeil voor de 
standby wacht en een navigatiehoek met, naast alle benodigde 
navigatie- en communicatie apparatuur, een zeer comfortabele 
Recaro rallyauto stoel waar je, tijdens het zeilen op één oor, 
tenminste niet zomaar uitvalt.  
 
Achterin aan beide zijden van de kuip, zijn twee slaapcabines met 
ieder dubbele bedden en airco voor in de tropenhavens. Aan 
bakboordzijde van de kielkast is een eetzithoek, waarin met het 
losse tafelblad een extra dubbelbed kan worden getoverd, of een 
extra kooi tijdens het zeilen op zee.   
 
Aan stuurboord is over de volledig lengte, van hoofdschot tot 
achtercabine, een praktische kombuis met alle luxe van een 
koelkast, vriezer, twee spoelbakken tot en met een elektrische 
oven met keramische kookplaat en verder veel bovenkastjes en 
opbergladen.   
Bijzonder luxe, is de cardanisch opgehangen Lavazza Espresso 
machine. Alles mag van de bemanning kapot gaan tijdens onze 
overtochten, als dat ding het maar blijft doen!  
  
Vanuit het dekhuis, met veel plexiramen, waardoor veel licht in 
de boot aanwezig is, kom je via een trapje aan bakboord bij de 
natte kledingkast en een aparte toiletruimte voor alle 
bemanningsleden.  
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In het voorschip (na het hoofdschot) is aan stuurboord een kast 
met een grote, uitklapbare vuilnisbak, geschikt voor lekkere grote 
containerzakken en daar is ook de watermaker ingebouwd met 
bergruimte en bakken voor groenten, fruit en brood en dergelijke. 
Naast deze kast, is een rvs frame voor de reddingsvesten en drie 
grote kunststofbakken, gevuld met alle reserve-onderdelen en 
gereedschappen.  
  
Verder aan bakboord is een grote doucheruimte. Voorin een 
elementair uitgeruste voorpiek, zonder betimmering met drie 
horizontaal verstelbare pijpkooien, die ook voor berging van 
materialen kunnen dienen.  
Voorts liggen daar ook de reservezeilen en spinnakers, alle lijnen 
worden er opgehangen en is daar, zo laag mogelijk op het vlak, 
de kettingbak met 70 meter ankerketting ingebouwd.  Tenslotte 
is nog te vermelden, dat er ook een onderdekse berging is in het 
achterschip, die via een tweetal luiken toegankelijk is. Hier 
worden de stootwillen en meerlijnen opgehangen en ook is het 
de plek waar de jerrycans worden gestouwd, voor nog eens een 
extra 200 liter diesel voor de lange oversteken.  
 
Er zijn geen gevaarlijke gasflessen (met voor ieder land weer 
andere aansluitingen) aan boord. Daarom is er buiten de 
hoofdmotor nog een 8.5 kW generator ingebouwd om de 800 
ampère accubank op te kunnen laden.   
Last but not least, zijn mast en giek van carbon met ‘rod 
verstaging’. Dit voor betere aerodynamische zeileigenschappen 
en duurzaamheid. Alle vallen worden vanuit de kuip bediend. Tot 
zover de voor mij als oceaanzeiler ideale zeilboot, die ik speciaal 
one-off in Nederland heb laten bouwen.   
Enkele jaren later werden carbonboten, met exact hetzelfde 
concept in Kroatië gebouwd, onder het merk Shipman.  
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Na 75.000 zeemijlen durf ik met mijn hand op mijn hart te 
beweren, dat ik weer een zeilboot met hetzelfde concept zou 
willen bouwen.   
Ware het niet dat Red Max met haar ongelooflijk lichte, sterke 
structuur, fantastische zeileigenschappen en comfort nog altijd 
zo actueel is en ons zoveel zeilgenot biedt!   
 
Een nieuwe bouwen hoeft dus niet. Nee, ze is nu pas klaar voor 
een rondje wereld!  
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