
woensdag 17 juli


Na een kort nachtje ben ik om 5:30 uur al op om te vertrekken uit Marina del Ray.


Echt vroeg lag ik er de vorige avond niet in want ik werd nog uitgenodigd voor een biertje aan 
boord van de prachtige ‘oude dame’ van Chris en Danielle, een Australisch stel. Hun 17m lange 
stalen kits is ongeveer net zo oud als ALK en gebouwd in Aalsmeer bij Van Dam. Ze wonen er nu 
op voor de vakanties met hun twee kinderen nadat ze er een jaar of vijf permanent op hebben 
gewoond. 

Chris en zijn vrouw zijn ware techno adepten en hebben hun eigen manier van navigeren in 
koraalwateren. Zij vliegen een drone in de follow-mode achter hun schip aan. De beelden van de 
drone worden aan boord via een WiFi verbinding op zijn kaartplotter geprojecteerd en op deze 
manier kan hij het water voor zijn schip scannen voor koraalhoofden.

Maar al die apparatuur bedienen, het schip varen en dan ook de kinderen nog in de gaten 
houden, lijkt me geen sinecure! 

Van meer praktische waarde voor mij zijn hun ervaringen met de werf in Satun waar ik ook van 
plan ben heen te gaan.

In Palmyra Indah heb ik vervolgens nog van mijn laatste heerlijke maaltijd genoten en afscheid 
genomen maar dat werd natuurlijk later dan de bedoeling was.


Ik ben echter fris wakker als Esan klokslag 6:00 uur op de steiger staat en een kwartier later 
gooien we los. Locals hebben me verzekerd dat je op dit vroege uur gunstige stroming hebt op 
weg naar Bali.

Esan hoef ik weinig uit te leggen, het is duidelijk dat hij ervaring heeft op zeilboten. Hij stuurt ALK 
zorgvuldig tussen de uitgestrekte parelkwekerijen door terwijl ik ALK zeilklaar maak. Eenmaal uit 
de windschaduw van Lombok zetten we het grootzeil erbij. ALK ligt meteen veel rustiger en met 
de motor er rustig bij maken we 6 knopen. Een goed begin van de oversteek! 


Halverwege Lombok en Nusa Penida wordt het opletten want dit blijkt een druk stuk vaarwater te 
zijn. We zijn omringd door meer dan zes grote zeeschepen en moeten goed opletten bij welk 
schip we nog voorlangs kunnen en waar we beter achterlangs kunnen varen. Het lijkt de Nieuwe 
Waterweg wel! Bijna alle schepen zijn onderweg naar Australië, komen we achter via de informatie 
van de AIS.




We kunnen weer terug naar onze oude koers en achterlangs deze kolos varen 

De groene pijltjes geven de vaarrichting aan van de schepen om ons heen. De blauwe lijn is de route die ik 
om Nusa Penida heen heb uitgezet en de rode lijn is onze gevaren track. We hebben het ergste gehad! 




Om tegenstroom boven Nusa Penida te ontwijken, varen we daar met een grote boog omheen tot 
we stroom mee krijgen en langzaamaan een directe koers naar Serangan kunnen uitzetten. In dit 
deel van de wereld geen mooie stroomatlassen zoals we die in Nederland hebben. Maar mijn 
voorstudie over de stromingen werpt zijn vruchten af! We houden de hele trip stroom mee. 

Voor wie daar meer over wil weten, kan op internet zoeken naar de ‘Indonesian Through Flow’ die 
verantwoordelijk is voor de sterke stromingen op bepaalde plaatsen in Indonesië en ook voor de 
grote biodiversiteit.


Aan het begin van de middag komen we in de buurt van Serangan. Door de sterke stroming varen 
we er bijna voorbij. De ingang is in de ZO moesson altijd lastig te zien en als je er voor het eerst 
komt ronduit eng omdat er overal omheen brekers op het rif stuklopen. Nu lijkt de navigatie echter 
eenvoudiger want ik zie nieuwe gigantische groene en rode pilaren. Appeltje eitje, groen aan 
stuurboord en dan vaar je de haven binnen. Dichterbij gekomen zie ik met de verrekijker echter 
dat er brekers tussen de pilaren staan. Dit kan nooit de ingang zijn! Gelukkig heb ik houvast aan 
mijn oude track van 4 jaar geleden en vertrouw daar maar op.

Een mijl verder zien we weer nieuwe boeien liggen (veel kleiner dan de pilaren) die ongeveer op 
mijn oude track liggen. Dit moet de ingang zijn. 


We dachten Serangan bijna voorbij te varen en wijzigden 90 graden koers om de nieuwe pilaren aan te 
sturen! Hun positie in de kaart heb ik er zelf ingezet evenals de driehoekjes voor de boeien die de juiste 
ingang naar Serangan markeren. Groen in de kaart is dus droogvallend koraal waar we gewoon overheen 
zeilen!  

Dit is nieuwe kost voor Esan en ik laat hem er voorzichtig tussendoor varen. Zo varen we rond 
3:00 uur veilig de enorm drukke ankerplaats van Serangan binnen. Vantevoren heb ik mijn oude 
vriend Herman gebeld en die heeft Madegitta opgetrommeld die me in zijn kleine bootje tegemoet 
vaart. Met mijn loods manouevreren we door de wirwar aan schepen die voor anker liggen tot 
Madegitta bij zijn mooring aankomt. Hoe we het beste kunnen vastmaken regelt hij samen met 
Esan en in no-time liggen we netjes voor en achter vast, in lijn met de schepen om ons heen. 


We zijn veilig in Bali aangekomen!    




Afscheid van Esan de volgende morgen in Serangan 

Toegift


Zo zag het onderwaterschip eruit voor Aziz en en Fandis met hun plamuurmessen aan de slag 
gingen!







