
Serangan, 22 juli


Het vervolg van mijn reis met Marijke, Sjors en Ineke begint met de proviandering en voor mijn 
nieuwe crew in Bali arriveert, heb ik nog tijd om de eerste inkopen te doen in Denpassar. 


Ik ken hier de weg maar 4 jaar nadat ik vertrokken ben uit Bali, is er het nodige veranderd en het is 
ook niet bepaald rustiger geworden! Met hulp van mijn vriend Herman, die al jaren in Serangan 
woont en zijn vriendelijke buurman/taxichauffeur Adi en Google Maps wringen we ons door de 
verkeerschaos en vinden we de chandler voor een paar nieuwe stootwillen en gedistilleerd water 
voor de accu, de batterij in mijn iPhone kan ik laten vervangen en bij Carrefour maak ik een begin 
met het inslaan van bier, cola, boter en fruit. 


Hoe ga ik in godsnaam deze berg boodschappen alleen over de wiebelige steiger in de bijboot krijgen? 

Niet eenvoudig om alles aan boord te krijgen met een afdaling over levensgevaarlijke, bouwvallige 
treden naar een wiebelige, drijvende steiger die een meter van de kant ligt! Gelukkig is er een 
visser in de buurt die me voor een paar rupiahs een handje helpt om alles in de bijboot te krijgen.


Het weerzien met Marijke de volgende dag is heel fijn, ook al moet ik met mijn nieuwe 
taxichauffeur BimBim uren wachten bij de uitgang van de gate op het vliegveld tot mijn liefje na 
het passeren van honderden passagiers eindelijk uit de menigte opduikt! 

Wat een chaos ook hier!


Samen hebben we ALK een dagje voor onszelf tot Sjors en Ineke arriveren. Dat betekent niet dat 
we een beetje in de zon liggen luieren, want er moet nog worden schoongemaakt, bedden 
verschoond etc. Maar samen klaren we dat prima en als Sjors en Ineke aan boord komen, ziet 
ALK er weer piekfijn uit.




Geen van mijn nieuwe crew heeft overmatig last van jetlag en samen gaan we aan de slag met de 
laatste voorbereidingen. Diesel kunnen we laten bezorgen door een lokaal bootje dat uitpuilt van 
de lege jerry cans, met de bijboot vaar ik met een geleende gasfles naar het Pertamina tankstation 
voor een nieuwe volle fles waarmee ik mijn eigen gasflessen kan vullen, drinkwater kan ik op de 
kade laten afleveren en water voor in de tanks brengt Madegitta langs.

Tot besluit rollen we met drie volle boodschappenkarretjes uit de Lotto Supermarkt en bij 
Carrefour doen we het nog eens dunnetjes over!

Fijne bijkomstigheid is dat Sjors, en ook Marijke, goed weten waar alles aan boord wordt 
opgeslagen en het is niet te geloven maar aan het eind van een lange dag zijn al die bergen 
voorraden onzichtbaar weggewerkt! 


We sluiten onze drukke dag in Serangan af in een visrestaurant met op het menu heerlijke 
gefrituurde ikan kerupa (tandbaars), gekruide kokkels, cumi cumi (calamar) en sayur (groenten) 
gekookt in een kruidige cocosmelk saus. Een passende ‘beloning’ voor onze inspanningen!   




23 juli   Op weg naar Amuk


Vandaag zijn we klaar om op weg te gaan naar de baai van Amuk. Geen grote afstand maar we 
moeten rekenen op stevige tegenstroom. Als we net buiten Serangan gekomen het grootzeil 
zetten, zijn we zomaar een mijl teruggezet voor we weer op koers liggen! Maar gaandeweg en 
dicht onder de kust blijvend, kunnen we de ergste stroming ontwijken en lukt het om voor donker 
in Amuk Bay aan te komen. 


Ook hier is de onstuimige groei van Bali te merken. Er liggen wel 10 grote zeeschepen voor anker 
te wachten tot ze hun lading kunnen lossen aan de pier. Naast een soort platform met daarop een 
onderzeeboot met grote ramen, vinden we een vrije mooring die we mogen gebruiken. 

In de onderzeeboot worden toeristen onderwater meegenomen. Mij zouden ze niet in zo’n 
‘doodskist’ krijgen!

Amuk Bay ligt open naar het ZO en in de stevige wind liggen we niet erg beschut, maar het is te 
doen en we komen de nacht goed door.


24 juli.  Van Amuk naar Amed


Na een kort snorkeltochtje gooien we los van de mooring want onze buren hebben hem nodig 
voor de onderzeeboot. Het koraal in de buurt is niet veel soeps. Wat je in de onderzeeboot te zien 
krijgt, laat zich raden….


Onderweg komen we langs twee eilandjes waar het mooi duiken zou moeten zijn, maar de zee is 
veel te onstuimig om het woeste water in te springen. Eenmaal rond de O punt van Bali komen we 
in rustiger water.




De ZO punt van Bali met de vulkaan van Gunung Agung op de achtergrond 




Bij Amed gaan we voor anker. 

Sjors en ik maken onze duikuitrusting klaar om een eerste proefduikje te maken. Sinds de trip 
naar PNG drie jaar geleden, heeft hij niet meer gedoken. Op ons gemakje maken we een ondiepe 
duik rond een klein kaapje en komen zowaar een flinke hawksbill schildpad tegen die zich rustig 
laat benaderen. Geen slecht begin!


Zelfs zonder flitslicht kun je onder water nog mooie plaatjes schieten met mijn nieuwe Olympus TG5! 

Ineke en Marijke komen snorkelend aan hun trekken. Door de stroming ziet het koraal er goed uit 
en ze komen in het ondiepe water zelfs diverse mooie waaierkoralen tegen.


’s Avonds eten we heerlijke lokale gerechten in een restaurantje op de kant. De caipirinha 
gemaakt met arak, de lokale sterke drank, is echter ondrinkbaar maar met een koele Bintang 
spoelen we de gore smaak weg!


25 juli.  Van Amed naar Tulamben


In de nacht liggen we behoorlijk te rollen in onze ankerplaats. Dit deel van de noordkust van Bali 
heeft geen diepe baaien waar je beschut tegen de oceaandeining kan liggen. 

We varen door naar Tulamben, een bekende duikplek, maar hier liggen we nog meer te rollen. 

Na een kort duikje maken we ons klaar voor de oversteek naar de Kangean eilanden. 

In de middag zijn we zover om op weg te gaan, nadat ik eerst nog een Rainbow Runner, die met 
een vislijn om zijn buik rondzwom, met de harpoen uit zijn lijden heb verlost.

Helemaal zonder eigen belang is de actie niet want voor de zon ondergaat, bereiden Sjors en 
Ineke er een heerlijke maaltijd van met nasi goreng!

De Kangean eilanden liggen 90M praktisch pal noord van Bali en dat betekent dat we er de 
volgende ochtend zullen aankomen.

Ineke en Hans nemen de eerste wacht voor hun rekening, als de ZO wind nogal varieert in sterkte. 
Later, tijdens de wacht van Marijke en Sjors is de wind meer constant en maken we goede 
voortgang.




26 juli.  Aankomst in Pulau Sapangkur


Rond 10:30 komen we aan in Pulau Sapangkur, een van de vele eilanden in de Kangean groep. 
Het is een typisch, laag, tropisch eilandje dat zo uit de folder met droomvakanties had kunnen 
komen. Palmbomen langs witte stranden met een paar huisjes en een moskee waarvan de 
minaret nog net boven de palmbomen uittoornt.




Ankerbaai in Pulau Sapangkur in de Kangean Islands 

 

We worden verwelkomd door Tabrani die de fish farm in de ankerplaats beheert. Hij spreekt een 
paar woordjes Engels en met onze beperkte kennis van het Indonesisch redden we het wel. Later 
in de middag leidt hij ons rond door zijn kleine dorpje. Bij zijn heel eenvoudige huisje op palen, 
biedt hij ons thee aan maar dat slaan we beleefd af. Er schijnen wel eens jachten te ankeren, dat 
is niet duidelijk, maar als we af moeten gaan op de belangstelling voor ons zullen het er niet veel 
zijn. We worden gevolgd door een grote kinderschare en als we in de bijboot terugvaren naar ALK 
worden we vanaf het strand hartstochtelijk uitgezwaaid.

Na de onrustige, onbeschutte ankerplaatsen van Bali genieten van de rust in deze perfect 
beschutte baai en we besluiten een dagje langer te blijven. 


De kleine fish farm blijkt vol te zitten met napoleonfish, tiger groupers en andere groupers. Tabrani 
kweekt ze op, sommige wel een paar jaar, tot ze worden opgehaald door een schip dat ze levend 
naar Hongkong vervoerd.

De napoleonfish brengen daar wel $300 per kg op. 




Sjors en Hans verkennen het rif 
rond de ankerplaats. Het zicht 
is beperkt maar ze komen een 
prachtig gekleurd platwormpje 
tegen en een koffervis die zich 
rustig laat fotograferen.


De naam van deze ‘Persian Carpet 
Flatworm’ spreekt voor zich 



Deze ‘white-spotted puffer’ waant zich volledig veilig tussen de sponzen en laat zich rustig fotograferen. 

 

28 juli


We varen verder door de Kangean eilanden. De drifter kan er voor het eerst bij en in de lichte wind 
varen al snel ruim 5 knopen. Een ‘temperamentvol’ zeil die Radial Head Drifter zoals de zeilmaker 
hem noemt. In de baai van Hekla vinden we tussen mangrove bossen een prima beschutte 
ankerplaats. Helemaal verlaten afgezien van een paar vissers die op het droogvallende koraal naar 
schelpdieren op zoek zijn. 


29 juli   Van Kangean naar Masalembo


Vandaag maken we de 
laatste stop in de Kangean 
eilanden bij Pulau 
Mamburit. Sjors heeft 
onderweg verse broodjes 
gebakken en met lang 
houdbare hamburgers erbij 
smaken ze als de beste 
hamburgers van 
Nederland! Marijke en 
Ineke gaan op het kleine, 
helemaal volgebouwde 

eilandje op verkenning uit. 


Geiten scharrelen in plastic 
troep tussen de bomen 
waar de mensen ook 
begraven worden. Vrouwen 
komen uit hun huis om hen 
te begroeten of te 
fotograferen met hun 
kinderen.




Terug aan boord maken we ALK klaar voor de nachtelijke overtocht naar ons volgende eiland, 
Masalembo. Eenmaal op open zee kunnen we de drifter zetten die er flink aan trekt en we 
schieten met 6 à 7 knopen door het water. Helemaal alleen zijn we niet want we komen aardig wat 
scheepvaartverkeer tegen. 

De vrachtschepen varen vrij van ons, maar een sleepboot niet helemaal….

Aan de lichten kunnen we zien dat hij een laadbak achter zich aan sleept op 300m afstand.

Daar wil je niet tussenin geraken! Maar varen we snel genoeg om voor hem langs te varen?

Veel keuze hebben we niet want we kunnen maar heel beperkt manoeuvreren met de drifter op. 

Hier komt AIS ons te hulp. Daarmee kan ik de koers, snelheid en afstand van andere schepen zien  
en ik kan die informatie ook zelf uitzenden. Dat is onze ‘redding’. Op de kaart zien we dat de 
sleepboot een gegeven moment snelheid mindert om achter ons langs te varen. De gemoederen 
aan boord komen tot bedaren!

Een paar uur later zien Ineke en ik op onze wacht ‘wolken’ van licht, vlak boven het water in de 
verte. Het lijkt wel of we een fel verlichte, grote stad tegemoet varen, maar we zitten hier midden 
op de open Jave Zee! 

Een uur later wordt het mysterie ontrafeld. We zeilen tussen een enorme vloot vissersboten door 
die de zee rond hun boot met een enorme batterij lampen verlichten. De Java Zee wordt duidelijk 
intensief bevist.


30 juli.  Aankomst in Masalembo


Sjors en Marijke zien in het eerste licht de contouren van Masalembo opdoemen. Het lijkt qua 
vorm wel wat op een gebakken ei. De zee is behoorlijk wild en ik vraag me af hoe beschut we in 
dit miniscule eilandje in de grote onstuimige Java Zee kunnen liggen. 

Dat is niet mijn enige vraag want kunnen we de drifter, in deze eigenlijk te harde wind, goed naar 
beneden krijgen? 

Sjors en ik moeten stevig aan de lijn trekken waarmee we de sok eroverheen trekken en gelukkig 
lukt het om het zeil zonder schade aan dek te krijgen.

 

In de buurt van de opening in het rif komt ons een visser in zijn kleine sampan tegemoet varen. 
Suardi werpt zich op als onze loods en dat is een geruststellende gedachte! Geleidelijk aan 
komen we in rustiger water en in de buurt van een vervallen pier laten we op zijn aanwijzingen het 
anker in 15m diep zand vallen. Het anker graaft goed in en we liggen als een huis! 

Het blijft ongelooflijk hoe koraalriffen zulke goede natuurlijke havens kunnen vormen.  

Tijd voor ons om wat welverdiende slaap in te halen!




In de middag gaan we een kijkje aan land nemen.

Via een lastige klauterpartij over de vervallen pier lukt het zonder kleerscheuren aan land te 
komen. Maar als we de eindeloos lange pier zijn afgelopen, is het niet erg duidelijk waar er een 
dorpje is. We komen alleen maar vervallen gebouwtjes tegen. Sjors en Hans zijn klaar om 
rechtsomkeer te maken, maar Marijke weet van geen opgeven en haar doorzettingsvermogen en 
ons geduld wordt beloond. We horen een gegeven moment muziek in de verte en dichterbij 
gekomen, vallen we midden in het ‘dorpsgebeuren’. In een overdekt hutje staan twee grote 
speakers voor de karaoke, de poffertjesverkoper staat te swingen achter de poffertjeskraam op 
zijn bromfiets en er tegenover pruttelt een generator die de stroom verzorgt voor timmerlui die een 
nieuwe prahu aan het maken zijn.


Het is zo langzamerhand 
tijd voor een biertje 
geworden en de 
‘uitputtende’ wandeling 
heeft dorstig gemaakt, 
maar we zijn op een 
moslim eiland….

Maar er is een alternatief. 
Ik zoek een paar mooie 
kokosnoten uit en die 
worden voor ons 
opengemaakt.  







De volgende dag heeft onze loods Suardi bromfietsen geregeld om naar de pasar te gaan. Waar 
die precies is, is ons niet duidelijk maar kennelijk zijn er bromfietsen voor nodig. Het bospaadje 
vanaf zijn huis gaat langzaamaan over in een enigszins verharde weg maar het blijft goed 
oppassen geblazen om diepe kuilen te ontwijken. Overal langs onze route staan huizen en 
sommige opmerkelijk luxe. 

We blijken naar de andere kant van het eiland te rijden waar we aankomen in een aanzienlijk 
hoofdplaatsje. Masalembo blijkt intensief bewoond te zijn! 


Via een steegje waar alleen Indonesiërs doorheen passen, komen van de hoofdstraat op de markt 
terecht. Even lijkt het of we in een Arabische bazaar terecht zijn gekomen. In de smalle gangetjes 
waar het daglicht geen kans krijgt, zitten verkopers tussen hun textielhandel tot we in het open 
deel van de pasar terechtkomen waar we verse waren vinden. De markt is goed voorzien van 
verse producten en ook al hebben we eigenlijk niets nodig, we eindigen toch met een volle 
rugzak!


Niet de meest hygiënische verpakking voor 	       Een paar inktstrepen spoelen we aan dek wel weer weg. 
calamar, maar wel vers uit zee! 

Op de pier is het een drukte van belang. Diverse prachtige, sierlijke vrachtschepen uit Madura 
worden gelost en er ligt een grote Pelni veerboot klaar om te vertrekken. 

Nu begrijpen we ook dat er 27.000 mensen op Masalembo wonen, zoals Suardi ons al had 
geprobeerd uit te leggen. 

Het eiland produceert zelf niet veel meer dan kokosnoten en alles wordt van Madura en Surabaya 
aangevoerd. De enige andere bron van inkomsten zal van de visvangst zijn, maar niet van de 
‘lichtvissers’ die wij onderweg tegenkwamen want die komen uit Sulawesi. 

Mysterieus dus waar het geld vandaan komt om de levendige economie op dit eiland draaiende te 
houden.  




Vrachtscheepje uit Madura dat wordt gelost aan de pier van Masalembo.  

Afscheid van Suardi in zijn huis


