
Lombok, 10 juli 2019 


De dag zit erop en de zon is in Lombok ondergegaan. Ik zit 
dodelijk vermoeid maar voldaan in de kuip met een lekker 
windje waar ik mijn verhaaltje dicteer aan mijn iPhone. Op 
het vliegveld werd ik opgehaald door Sagir. Vlak voor 
aankomst bleek dat Hak, met wie ik vanuit Nl nog had 
geappt, mij niet kon ophalen en hij had een collega 
ingeschakeld. Onderweg stapte Hak in de buurt van het 
restaurantje ook in om ons de laatste kilometers over het 
kronkelweggetje naar Palmyra Indah, het kleine guesthouse 
waar ALK 500m vandaan ligt, te gidsen. Hij had tijd om mij 
te helpen en regelde meteen een taxibootje want in de 
jachthaven was geen boot beschikbaar om ons op te 
halen. Het kostte nog even moeite om de sleutel van ALK 
te vinden. Esan, die de afgelopen maanden de accu’s 
gevuld had gehouden, had de sleutel en was aan het 
duiken. Eenmaal boven water, kon ik dan eindelijk met Hak 
in het taxibootje naar ALK. Tegen die tijd moest hij weg om 
te bidden in de moskee. Dat kwam niet zo slecht uit want 
zo kon ik eerst gaan schoonmaken.





De vogels hadden in mijn afwezigheid een gezellig praathuis aan de ALK gehad! Het dek, de hele 
kuip en de dekzeilen zaten onder de vogelpoep! Gelukkig bleek de accu goed geladen met mijn 
zonnepanelen. De voorraad biertjes en cola in de koelkast waren koud en de waterpomp werkte 
ook. Zo kon ik beginnen met het schoonmaken van de kuip, mijn eetkamer, badkamer en 
huiskamer tegelijk en voorkomen dat je al die vogelstront naar binnen loopt. Toen ik daar net mee 
klaar was, kwam Hak met een geleend bootje weer terug uit de moskee. Hij blijkt ernaast te 
wonen op Gili Gede. Met zijn hulp de dektenten weggehaald, de bijboot vaarklaar gemaakt en de 
buitenboordmotor in de achterpiek ‘uitgegraven’. Zonder de dinghy heb ik geen vervoer om naar 
de kant te gaan, dus dat is eerste prioriteit. Ik had nog een gevulde tank met benzine staan en na 
het oppompen van de benzine, liep de buitenboordmotor zowaar weer meteen! Maar de eerste 
ritjes gaat de peddel wel mee! 


Bootmaterialen inpakken in 
Amsterdam. Voor kleding geen plaats!

Op weg naar ALK met Hak, mijn taxichauffeur en 
tijdelijke boothelper



Hak had niet zo heel veel tijd maar met zijn hulp heb ik nog net de zonnetent in de kuip kunnen 
opzetten. Met mijn laatste restje energie heb ik daarna de roestvrijstalen pijpen ontroest en 
ingevet weer in elkaar gezet. Geen slecht begin voor de eerste halve dag en na de 24 uur 
onderweg! Ik was uiteindelijk pas om 3:30 uur aan boord! 

Nu even genieten van de rust in de ankerplaats met een koude Bintang, douchen en dan mijn kooi 
in! 



