
Zaterdag, 13 juli


Vandaag maak ik goede vorderingen. 

Het begint er al mee dat ik wat beter op tijd wakker word, ook al heb ik midden in de nacht twee 
uur liggen lezen. 

Allereerst vaar ik, op zoek naar hulp voor de klussen aan boord, naar de kampong op Gili Gede 
tegenover de plek waar ik met ALK lig. Daar woont de vader van Nur, één van de meisjes die bij 
Nicolas in het restaurant werkt, en hij zou misschien kunnen helpen. 

Op het bamboeplatform, waar het hele leven van de familie zich afspeelt, zit ik in de schaduw 
rustig te wachten terwijl  vader Mahrim opgetrommeld wordt. Nur’s moeder snijdt op haar gemak 
groenten en om haar heen scharrelen de kippetjes. 


       De huiskamer van Mahrim in de avond 

Nur spreekt goed Engels en zij vertaalt voor haar vader. Het duurt even voordat mijn bedoelingen 
duidelijk zijn maar het eindresultaat van het overleg is dat Mahrim mij kan helpen! Samen met 
neefje Ronnie varen we in de bijboot meteen terug naar ALK. Mahrim gaat aan de slag met de 
dektent en als die schoon en opgevouwen aan dek ligt, maken we ALK los van de mooring en 
varen naar de steiger van de jachthaven. 

De waterlijn van ALK is 3,5 jaar na de laatste anti-fouling beurt begroeid met een ware onderwatertuin! 
De schroef heb ik de vorige dag al ontdaan van de ergste aangroei en ondanks de weelderige 
onderwatertuinen op de rest van romp, komen we vooruit! 

Mahrim laat ik sturen en dat gaat hem prima af. Hij glundert van oor tot oor! 

Heerlijk met zo’n stel helpers aan boord. 

Water op Gili Gede is een schaars goed en wat uit de putten komt, is brak. De marina heeft echter 
een grote ontziltingsinstallatie en het reservoir is gevuld. Met onze slang aangesloten op de 
steiger kunnen we de vogeldrek te lijf gaan… 

Maar…… dat blijkt een onmogelijke opgave. 

Mahrim en Ronnie proberen het met allerlei  schoonmaakmiddelen, harde borstels, 
schuursponsjes, maar dat mag allemaal niet baten. Het enige wat werkt is om het antislip-deel 
van het dek met een staalborstel te borstelen. 

Mahrin en neefje Ronnie zijn er de hele middag mee bezig. Daarna ziet het dek er toch beter uit en 
in ieder geval is de ergste vogelshit verdwenen. 

Later in de middag komt, na bemiddeling van Nicolas, duiker Inyong langs. Hij blijkt ervaring te 
hebben met het schoonsteken van aangroei onderwater en die klus kan ik hem wel 
toevertrouwen. Grote opluchting want dit zou mij zeker een dag hebben gekost. 

Er begint schot te komen in de voorbereidingen om ALK weer vaarklaar te maken!




De steiger van Marina del Ray 

De waterlijn van ALK is 3,5 jaar na de laatste anti-fouling beurt begroeid met een ware onderwatertuin!

Zondag 14 juli


De morgenstond heeft goud in de mond. 

Nou is dat vanochtend niet helemaal het geval, mijn verkoudheid en jetlag blijven me parten 
spelen. Maar om 8:00 uur ben ik in ieder geval redelijk wakker en in het midden van de nacht had 
ik mijn boek niet nodig om de slaap te hervatten.  

Dat is maar goed ook want ik heb mijn ogen nog niet goed en wel uitgewreven of er liggen al twee 
lokale bootjes achter ALK. Het zijn Inyong en een maatje, Aziz. 

Inyong kan de klus toch niet klaren maar Aziz kan vandaag wel aan de slag gaan. Daar hoef ik niet 
lang over na te denken! 




Een uur later komt hij weer terug met zijn bootje, nu gevuld met duikapparatuur en maatje 
Fandis. Zij hebben allebei ook ervaring met dit soort klussen en brengen hun eigen gereedschap 
mee. Deze klus is hun wel toevertrouwd! 


Fandis en Aziz staan klaar om aan de slag te gaan! 





Juli is een winderige maand in Lombok en dit jaar is geen uitzondering. In de loop van de ochtend 
steekt de ZO op en dan waait het al snel een dikke 5 Bft. Voordat de wind het schoonmaken en 
opvouwen van de andere dektent onmogelijk maakt, doe ik dat klusje als eerste vandaag. 


Tegen het eind van de middag wordt het vanwege de niet aflatende wind ronduit koel. Zo heb ik 
ook twee dagen eerder mijn verkoudheid opgelopen toen ik flink afgekoeld uit het water kwam 
nadat ik de schroef had schoongemaakt. 

Vreemd, in Nederland ben ik nooit verkouden en in de tropen loop ik de hele dag te snotteren! 


Aziz en Fandis hebben de klus redelijk snel geklaard en vragen of ze me nog ergens mee kunnen 
helpen. Dat is niet aan dovemansoren besteed bij deze ‘tijdelijke’ single-hander! 

Ik had het grootzeil al aan dek gesjouwd en met hulp van Aziz en Fandis slaan we het aan.

Weer een klusje wat ik moeilijk alleen kan doen, geklaard! 


Ik merk dat Aziz handig is met het zeil aanslaan en hij blijkt ook als bootboy te werken. Trots 
vertelt hij dat hij ook papieren heeft, maar echt gevaren heeft hij nog niet. Op mijn voorstel om 
mee te gaan naar Bali begint hij, en Fandis ook, breeduit te glunderen. Misschien heb ik crew voor 
de overtocht…..


Maandag 15 juli


Het vertrouwen dat ik op woensdag zover kan zijn om naar Bali te varen, is gegroeid en vandaag 
begin ik aan een paar klussen die niet persé nu, maar uiteindelijk wel gedaan moeten worden.

De waterpomp van de hoofdmotor lekt al langere tijd koelwater en op de laatste trips begon het 
de spuigaten uit te lopen. Daarom heb ik een nieuwe pomp uit Nederland meegenomen. Dat is 
mijn eerste klusje voor vandaag. Gelukkig zit er niets tegen en met een ochtendje sleutelen zit de 
nieuwe pomp erin. Ontluchten kost nog wel even tijd omdat er geen ontluchtingsventiel in het 
koelsysteem zit maar uiteindelijk lukt dat ook. 

Doe je dat niet goed, dan ontstaat er een soort air-lock waardoor de waterpomp de circulatie niet 
op gang krijgt en dan dreigt oververhitting van de motor. Geen klusje om te klaren als ik in de 
woelige Lombok Straat met zijn sterke stroming en harde wind zit!


Vorig jaar ging de hoofdschakelaar/zekering van het boordnet kapot en die heb ik tijdelijk 
overbrugd. Niet ideaal om langer mee door te varen en ik heb een deugdelijker exemplaar uit 
Nederland meegenomen. In de middag klaar ik dat klusje.

ALK is technisch weer helemaal in orde!


Dinsdag 16 juli


De laatste dag aan de steiger van Marina del Ray.

Aan inkopen ben ik helemaal niet toegekomen maar de Coca Cola is op en hoewel ik dat in 
Nederland nooit drink, is het in de tropen mijn favoriete frisdrank. Voor ontbijt heb ik nog steeds 
wat zuurdesem brood over van het Vlaamsch Broodhuis uit Amsterdam, met de Edammer kaas 
die ik heb meegenomen kan ik nog wel een paar weken voort en boter kan ik in het restaurant van 
Nicolas kopen. Maar Cola moet worden aangevuld!


In de bijboot scheur ik naar het vasteland van Lombok en daar vind ik zowaar een tray-tje Cola in 
een klein winkeltje. Verder breng ik de dag door met het opruimen van het dek, sjorren van 
duikkisten en jerry cans en een laatste, verwoede poging het witte gangboord vogelpoepvrij te 
krijgen nu ik nog water van de steiger heb. Op mijn knieën kruip ik door de gangboorden met een 
schuursponsje en lukt het beetje voor beetje om alle spots weg te schuren. Aan kracht in mijn 
handen ontbreekt het me niet maar dit is zwaar werk! 

Tussendoor installeer ik de windvaan en smeer de lagers met afwasmiddel om de handen even 
rust te geven en op zijn tijd stop ik even met…. een colaatje!







Bij het aan land gaan op zoek naar Cola zijn 
de lokale vissers met hun vrouwen bezig de 
netten te legen. 

Aan het eind van de middag ben ik klaar 
met het water en kan ik het marina 
kantoor bellen dat ze de meterstand op 
kunnen nemen en voor sluitingstijd 
maken ze de rekening voor me op.


In een laatste poging om toch nog crew 
te vinden voor de overtocht naar Bali 
heb ik Ray, de eigenaar van de marina 
gebeld om te vragen of ik Esan een 
dagje zou mogen ‘lenen’ (Aziz en Fandis 
hebben het laten afweten omdat zij 
duikgasten hebben). 


Esan zou graag willen en hij kent de 
boot een beetje omdat hij in mijn 
afwezigheid de accu’s gevuld heeft 
gehouden met gedistilleerd water. Ray 
doet wat moeilijk aan de telefoon maar 
zal het met manager Nawir overleggen.


Bij het afrekenen laat Nawir me weten 
dat Esan wel een dagje gemist kan 
worden, maar hij moet wel met een fast 
ferry terugkomen naar Gili Gede. Die 
ferry is zo’n racemonster met een 
batterij van reusachtige 200PK 
buitenboordmotoren aan de spiegel. 
Een tripje daarmee is wel 5 keer duurder 
dan de normale veerboot, maar ik hoef 
de marina niets te betalen. 


Hier hoef ik niet lang over na te denken. 
Ik betaal meteen het ticket en Esan kan 

de volgende morgen om 6:00 uur aan boord komen! 

Op het laatste moment is het dus toch nog gelukt om bemanning te vinden voor de overtocht. 

Ik zag daar een beetje tegenop want de zeestraat tussen Lombok en Bali is berucht om zijn sterke 
stroming en het waait ook flink. Geen fijn idee om dat in mijn eentje te doen nadat ALK zeven 
maanden stil heeft gelegen.  

Ik kan met een gerust hart aan een korte nachtrust beginnen.    

 


