
31 juli.   Masalembo


Na ons bezoek aan de pasar van Masalembo met Suardi maken we ons klaar om weer op weg te 
gaan. Pulau Bawean is onze volgende bestemming en rond 13:00 lichten we het anker. De ZO 
waait onafgebroken en staat vandaag stevig door. De drifter laten we ingepakt en we gaan alleen 
met de uitgeboomde genua al 5 tot 6 knopen. Een mooie snelheid maar we liggen helaas wel te 
rollen. Gedurende de nacht blijft het onrustig en zelfs van onze hazeslaapjes komt niet veel 
terecht vanwege het lawaai uit kastjes en laden!


1 aug.  Aankomst in Bawean


Om 8:00 lopen we de baai van Bawean binnen. Het is een weelderig begroeid en bergachtig 
eiland, ook wel het eiland van de 99 bergen genoemd. De ankerplaats delen we met een klein 
Amerikaans jacht uit California, het eerste zeiljacht dat we sinds ons vertrek tegenkomen. En er 
ligt een hele vloot sleepboten met enorme laadbakken voor anker. Ze zijn allemaal leeg maar 
vervoeren steenkolen van Kalimantan naar Java en liggen hier verwaaid, horen we later.


Onze Amerikaanse buren liggen er pas een dag en zijn nog niet aan de kant geweest, maar ze 
hebben van andere zeilers over een leuk restaurantje gehoord. Als we wat slaap hebben ingehaald 
gaan we met de bijboot naar het strand om de kust te verkennen.


Al snel vinden we het Labuan Cafe, dat er inderdaad gezellig uitziet, en we strijken neer voor een 
hapje. Het ligt vol met zwem- en duikartikelen en het is duidelijk dat ze zich richten op kleinschalig 
toerisme. We maken kennis met Abo en Andhy, geen eilanders, want zij komen respectievelijk uit 
Sulawesi en Java. Allebei leuke, bevlogen jongens met een goede opleiding in toerisme. Zij zijn op 
Bawean neergestreken om het toerisme op gang te helpen en werken voor een Indonesische 
organisatie die zich richt op eco-toerisme in samenwerking met de lokale bevolking. Allebei 
bijdehante jongens waarmee we prima kunnen communiceren mbv Google Translate. Uit de 
smartphones rollen de prachtigste volzinnen! 


We zijn benieuwd naar de rest van het eiland en spreken af om de volgende dag met brommertjes 
op verkenning uit te gaan met Abo en Andy als onze gidsen.




2 aug.   Brommertocht over Bawean


Na ontbijt in het Labuan Cafe gaan we met 4 brommertjes op weg. Het eiland is net zo mooi als 
we vanaf de ankerplaats al konden zien. Weelderig begroeid, rijstvelden in de vlakkere delen langs 
de kust en een goede weg. De dorpjes zien er welvarend uit. Vanaf een uitzichtpunt hebben we 
een prachtig uitzicht op de wilde zee. Blij dat we daar niet tussen zitten vandaag! We bezoeken 
een heetwaterbron en een werfje waar prachtige, sierlijke prahu’s worden gebouwd. 

De habitat van Bawean is zo gevarieerd dat er een inheemse hertensoort kon ontstaan, die we te 
zien krijgen in een klein reservaatje. Middelgrote herten met een mooie witte ring rond hun ogen.

 


Over een bergweggetje gaan we op weg naar een waterval en daar wordt het brommer rijden 
lastiger op smalle paadjes met flinke gaten. Maar onze inspanning wordt beloond. Als we het 
laatste stuk op onze teenslippertjes over keien en rotsen klauteren, komen we aan bij een prachtig 
watervalletje waar het water zo’n 60m naar beneden stort. Veel is het nog niet omdat we in het 
droge seizoen zitten, maar het is een heel mooi plekje dat we helemaal voor ons alleen hebben. 


Onderweg hadden we trek in koffie maar we kwamen 
nergens een tentje tegen. Abo en Andhy hebben onze 
trip echter goed voorbereid en toveren een heerlijk 
bakkie tevoorschijn uit de thermosflessen in hun 
rugzakken!


De tocht naar de laatste attractie, het vulkaanmeer van Kastoba, vergt het uiterste van onze 
stuurmanskunst. Op een kronkelig smal paadje moeten de bijrijders afstappen als het te steil 
wordt. 


En over een wiebelig, 
scheefhangend 
bamboobruggetje rijden 
zonder vangrail, vergt stalen 
zenuwen! Niet opzij kijken, 
want als je er vanaf kukelt, lig 
je meters lager tussen de 
rotsen!  

Het laatste stuk moeten we 
weer klauteren maar dan 
worden we beloond met 
uitzicht op een prachtig meer 
in een oude vulkaankrater op 
250m hoogte.




De weg terug naar onze ankerbaai in het noorden voert langs mooi gelegen rijstvelden 
afgewisseld met jungle en voldaan strijken we voor zonsondergang weer neer in Labuan Cafe. 

De kok maakt een heerlijke traditionele maaltijd voor ons klaar, nasi goreng met tofu en tempeh, 
een ei en boontjes in een kruidige saus die we ons goed laten smaken. Bier moeten we ontberen 
want Bawean is behoorlijk islamitisch, maar dat missen we niet te erg.      


Wat we wel kunnen missen is de oproep voor het gebed want in de ankerplaats is het ’s ochtends 
een ware kakefonie van muezzins die om de aandacht schreeuwen. Op een normale tijd op te 
staan, is er niet bij!


3 aug.   Reparaties in Bawean


De tijd om weer op weg te gaan, is aangebroken maar de pomp van de bijboot heeft de geest 
gegeven en de bijboot lekt op een plek die ik tot nu toe niet heb kunnen ontdekken. Ons enige 
vervoermiddel om naar de kant te gaan, dreigt onbruikbaar te worden! 


In het cafe hebben ze een pomp en ik heb al voorzichtig gepolst of ik die zou kunnen kopen maar 
Andhy heeft me overtuigd dat hij onze pomp wel kan repareren.

Als ik met ons aftakelende materiaal aan land ga, gaat Andhy meteen aan de slag met onze pomp 
en Abo helpt mee om de bijboot naar een plekje in de schaduw te versjouwen waar we op 
speurtocht kunnen gaan naar het lek. 


Daar beklommeren Sjors en Ado zich over terwijl 
ik contact maak met de opstapper van een 
andere zeilboot die inmiddels is gearriveerd. 
Voor het vervolg van de reis, nadat Marijke en 
Sjors en Ineke van boord zijn gegaan, kan ik nog 
wel crew gebruiken, zeker ook omdat mijn vaste 
maatje Eric nog niet kan toezeggen of hij kan 
komen.


De frisse blik van Sjors en Ado werpt zijn 
vruchten af. Zij vinden twee lekjes in de bijboot. 
Super!


Repareren kunnen we daarna wel aan boord 
doen met de verse twee-componentenlijm die ik 
uit NL heb meegenomen.


Andhy neemt ondertussen onze pomp grondig 
onder handen. Hij vervangt een paar klepjes en 
plakt een lek in de balg. We hebben weer een 
functionerende pomp.

De schipper is heel opgelucht!




Dan is het tijd om afscheid te nemen. Betalen kunnen we niet voor hun hulp maar we laten een tip 
achter voor de crew van het restaurantje die we met moeite kwijt kunnen aan de ‘vrouw des 
huizes’. 

Afscheid is altijd moeilijk als je zulke lieve en behulpzame mensen moet achterlaten maar onze tijd 
van gaan is echt gekomen. Onze volgende bestemming Belitung is een dikke 350M varen en daar 
zullen we dag of drie over doen. Voor we anker op gaan, plakken we eerst nog de lekjes in de 
bijboot. Die hebben we de komende dagen niet nodig. Omgekeerd op het voordek kan de lijm 
dan goed drogen.


Na onze mooie maar ook vermoeiende brommer rondrit en de reparatiewerkzaamheden, zijn we 
er nog niet aan toe om vandaag al aan die langere oversteek te beginnen en we varen eerst een 
paar mijl verder om aan de N kant van Bawean tussen twee koopvaardijschepen en wederom een 
paar sleepboten met grote bakken, voor anker te gaan.


4 aug.  Stuurloos!


We hebben allemaal goed geslapen en om 7:00 gaan we op weg. De wind is wat minder sterk dan 
de voorgaande dagen en we beginnen met de drifter. We zijn nog niet lang onderweg als ik tijdens 
een toiletbezoek opgewonden geluiden in de kuip hoor….We blijken vlak langs een walvishaai te 
zijn gevaren. Hij lag kennelijk rustig aan de oppervlakte en we scheerden vlak langs hem. Ze 
dachten dat hij een meter of 3/4 lang was en dan zal het een jonge walvishaai zijn geweest. 
Jammer dat ik hem miste want het is volgens mij vrij bijzonder op deze plek een jong exemplaar 
aan te treffen. 

De rest van de dag verloopt zonder bijzondere voorvallen. Naarmate we verder weg zeilen van 
Bawean neemt de ZO wind toe tot de grens van wat de drifter kan hebben (12-14 knopen 
schijnbare wind). 


In het begin van de avond scheuren we 
met 6/7 knopen op een koers NNW naar 
Belitung. Ineke staat aan het roer en dat 
is flink werken met deze wind. 


Een gegeven moment horen we een knal, 
niet heel hard, maar we kunnen niet 
ontdekken waar het vandaan kwam. 
Misschien raakten we een stuk hout, dat 
is in het pikkedonker echt niet te zien. 


Een kwartier later horen we opnieuw een 
knal maar nu is meteen duidelijk wat er 
aan de hand is. Ineke kan het stuurwiel 
ronddraaien maar het roer doet niet mee. 

We zijn stuurloos! 


Heerlijk zeilen met de uitgeboomde drifter! 



Voor ik me kan afvragen wat er precies is stuk gegaan, moeten we snel handelen. Stuurloos 
rondvaren in deze wind betekent dat we met de drifter heel snel oploeven en dan wordt het heel 
moeilijk om dat grote zeil zonder kleerscheuren naar beneden te krijgen. Ik snel naar het voordek, 
Ineke laat de schoot vieren en ik begin de slurf over de drifter te trekken. Sjors is off-watch en ligt 
al in zijn kooi maar is razendsnel ook aan dek. We doen het deklicht aan zodat we kunnen zien 
wat we doen en samen trekken we met al onze kracht aan de lijn waarmee je de slurf over het zeil 
trekt. Met een uiterste inspanning lukt het stukje bij beetje om de slurf helemaal over het zeil te 
trekken. Niet eenvoudig op een slingerend voordek! De slurf slingert nu wild rond de voorstagen 
en die moet zo snel mogelijk naar beneden. Ik maak de val vrij en laat de slurf gecontroleerd 
zakken terwijl Sjors hem aan dek trekt. 

Pfff… we hebben het zeil gered. 


Als het in de zeilzak is opgeborgen, is het tijd voor de volgende stap, het installeren van de 
noodhelmstok.

In de Great Barrier Reef is me dat vorig jaar voor het eerst overkomen maar toen waren we nog 
maar een mijl van onze ankerplaats. Nu hebben we nog 300M voor de boeg! 

Geen geruststellende gedachte om dat helemaal met de noodhelmstok te moeten doen. Daar 
denk ik maar niet teveel aan, eerst zorgen dat we weer kunnen sturen. We halen de noodhelmstok 
uit zijn bergplaats in de bilge en openen de schroefdeksel in de kuip waardoor hij op de 
roerkoning moet worden geplaatst. Dat levert geen complicaties op en een uur nadat we de 
besturing verloren, kunnen we weer op koers gaan liggen. Sturen kost veel kracht omdat de 
helmstok erg kort is maar het is te doen. Om meer ruimte te hebben demonteren we het stuurwiel, 
daar hebben we nu toch niets aan! 


Om zo min mogelijk druk op het roer te hebben, besluit ik de fok aan te slaan. Als die eenmaal is 
uitgeboomd, varen we met de motor rustig bij nog altijd 5/6 knopen met weinig druk op het roer 
en de noodhelmstok is te hanteren. 


Als ik een beetje bekomen ben van de 
inspanning, neem ik een kijkje in de berging 
waar de stuurkabels doorheen lopen. In de 
stuurkolom zit een tandwiel op de as van het 
stuurwiel en daar loopt een zware ketting 
overheen. In de berging gaat die ketting met 
behulp van koppelstukjes over in twee RVS 
kabels die op het kwadrant van het roer vast 
zitten. Zoals ik verwachtte, ligt de ketting in 
een zielig hoopje onderin maar niet omdat 
één van de koppelstukjes is gebroken zoals in 
Australië vorig jaar. De ketting zelf is 
gebroken en zelfs op meer dan één plaats. 
Diverse verbindingsschakeltjes zijn 
gedeeltelijk of helemaal gebroken. Dit ziet er 
niet best uit!

Onmogelijk om dit met een noodreparatie 
bruikbaar te maken. 

We zullen 300M naar Belitung met de hand 
moeten sturen!


Geluk bij een ongeluk is dat we met zijn 
vieren zijn en dat Sjors en Ineke allebei hun 
mannetje staan, maar het zal een zware en 
vermoeiende tocht worden!


Een uurtje sturen met de noodhelmstok is vol te houden 



We draaien wachten van drie uur met twee personen en wisselen elkaar om het uur af aan de 
helmstok of als we de lichtjes waar we op afsturen, dubbel beginnen te zien. Het helpt niet dat we 
net nieuwe maan hebben gehad want de nachten zijn aardedonker. 

Ineke ontdekt dat je tegen de helmstok aan kan schurken en dan met je dijbeen een beetje kan 
sturen. 

Slapen gaat niet erg goed omdat we voor de wind behoorlijk liggen te rollen en overdag proberen 
we slaap in te halen.


6 aug


De zee is vandaag wat rustiger en we zetten de motor uit. We hebben geleerd dat je ook met je 
voeten kan sturen, dat is een stuk minder zwaar dan met de hand. Tijdens de nachtelijke wacht 
van Hans en Ineke varen we tussen een enorme vloot lichtvissers door en we komen ook de 
nodige grote zeeschepen tegen, maar nooit op minder dan een veilige afstand.


7 aug


Rond 5:00 wordt het licht en worden de contouren van Bilitung zichtbaar. We lopen de enorme 
baai van Tanjung Kelayang aan. De kust erachter is vlak en groen met een wit strand zover het 
oog reikt. De witte graniet rotseilandjes in de baai doen ons denken aan de Seychellen.

Om 7:00 uur laten we het anker vallen in helder turquoise water. Precies 72 uur nadat we uit 
Bawean vertrokken, zijn we veilig in Bilitung aangekomen! Blij en opgelucht halen we eerst wat 
slaap in, voor we de kant gaan verkennen.




We hebben gehoord dat Evan, van een restaurantje aan het strand, erg behulpzaam is en als we 
een beetje zijn uitgeslapen, pompen we de bijboot op met de gerepareerde voetpomp die weer 
prima werkt en varen naar het strand. We blijken recht tegenover het restaurantje van Evan te 
liggen, waar we eerst maar eens een lekkere nasi goreng bestellen.

Ik leg ons probleem aan Evan voor en na wat zoeken op internet suggereert hij om onze 
zoektocht naar een nieuwe ketting te beginnen bij Anika Teknik bij de Tk Regina Pacis school in 
Tanjung Pandan, de hoofdstad van Bilitung. Dat blijkt zo’n 25km weg te zijn en met Sjors aan het 
stuur van de brommer gaan we op weg. Achterop doe ik de navigatie met mijn iPhone. 


Anika Teknik blijkt Google niet te kennen maar de school wel. Alleen de eerste Regina Pacis 
school waar Google ons heen stuurt, blijkt midden in een woonwijk te staan. Dat kan niet kloppen, 
dan moet het de andere school zijn. In de schaduw stellen we onze nieuwe bestemming in en 
zowaar, na een paar kilometer komen we midden in de stad bij een zijstraatje waar we de Regina 
Pacis school zien liggen. Onze winkel moet er vlak naast zijn. 




We zien een winkel die aan de beschrijving van 
Evan beantwoordt, maar niet de naam. Een 
vriendelijke, oudere Chinees komt ons tegemoet 
en loopt voor ons uit, hij weet waar Anika Teknik 
is. Als we mijn gebroken ketting daar uitpakken, 
blijken zij me echter niet te kunnen helpen. 


Maar de oude Chinees weet weer raad en loopt 
met ons terug naar zijn winkel zonder naam. Hij 
verdwijnt tussen planken en stellingen en komt 
terug met een ketting die er goed uitziet. Geen 
RVS en hij is wat smaller dan mijn ketting maar ik 
schat in dat hij wel zal passen. Met een drevel en 
zwaar stuk staal als aambeeld op de stenen 
vloer, hakt hij de ketting op de juiste lengte en 
triomfantelijk gaan Sjors en ik op weg terug naar 
ALK. 


Qua lengte van de schakeltjes is de nieuwe ketting  
hetzelfde als mijn oude RVS exemplaar… 

Sjors en ik houden het voor gezien vandaag en belonen onszelf eerst maar eens op een Bintang. 
Maar ik ben toch wel erg benieuwd of de ketting past en na even te chillen op het strand vaar ik 
terug naar ALK. Voor donker lukt het nog net om het kompas te ontmantelen om in de stuurkolom 
waar het tandwiel zit, te kunnen kijken. Het tandwiel is veel dikker dan ik me had voorgesteld en 
als ik de ketting eroverheen leg, blijkt die niet te passen! 

Dat is een tegenvaller, om niet te zeggen kl…. We hebben te vroeg gejuicht!

Ik probeer nog een alternatieve oplossing te bedenken maar die is er niet. Ik zal toch echt de 
juiste maat RVS ketting moeten vinden. 

Of dat gaat lukken zien we morgen wel. 


Terug in het restaurantje lopen we een Nederlands zeilersstel tegen het lijf waarover we in Bawean 
al hadden gehoord. We hebben meteen een leuke klik met Esther en Piet en met een paar biertjes 
erbij is de tegenvaller snel vergeten. 


8 aug


Mijn opdracht voor vandaag is duidelijk, ik moet een passende ketting zien te vinden in Bilitung of 
er één in Jakarta bestellen. Na overleg met Evan over mijn opties biedt hij aan om met me mee te 
gaan. Daar hoef ik natuurlijk niet lang over na te denken! Ik had zelf ook al bedacht dat dat het 
beste zou zijn vanwege de taalbarrière.

Dus achterop de brommer bij Evan deze keer. 


In Toko Sinar Timur stapt Pak Akie, het bejaarde Chineesje, op zijn fietsje om in nabij gelegen 
shopjes een RVS ketting van de juiste maat te zoeken. Dat blijkt een vruchteloze poging te zijn, 
waar ik al bang voor was. Evan laat Pak Akie op zijn smartphone zien dat zo’n ketting wel in een 
online shop in Jakarta te koop is, de voordelen van internet zijn een beetje aan hem voorbij 
gegaan. Maar hij heeft natuurlijk wel een Chinese leverancier in Jakarta die het kan leveren, daar 
heeft hij geen internet voor nodig. 




Kan hij nou ook nog zorgen dat het morgen in 
Belitung is? Er wordt heel wat heen en weer 
gekletst, een jongere medewerker maakt een 
foto van mijn ketting, maar twee uur later is de 
ketting dan toch echt besteld met de 
verzekering dat hij morgen zal aankomen. 

Te gek als dit allemaal gaat lukken in 
Indonesië!


Overleg tussen Pak Akie en Evan waarvan ik niet 
veel versta 

Ondertussen zijn Marijke en Ineke op eigen gelegenheid met een taxi naar de stad gereden. 
Marijke om haar verstopte oor te laten uitspuiten, boodschappen te doen en nog wat toeristische 
attracties te bezoeken. 


Bij de apotheek, waar ze een anti-infectie spulletje 
moet kopen, treffen we elkaar weer. 

De oorspecialist bleek met een soort middeleeuws 
martelwerktuig in haar oor bezig te zijn geweest 
zonder dat hij de prop uit haar oor kon krijgen. Voor 
de zekerheid had hij geadviseerd het anti-infectie spul 
te gebruiken. 


Boodschappen doen ging eenvoudiger maar de 
attracties stelden niet veel voor. Met Evan rij ik nog 
wel naar een statig gebouw uit de Nederlandse tijd. 
Het was ooit de woning van de directeur van de 
Billiton Maatschappij van de tinmijnen op het eiland. 
Nu dient het als een soort vergadercentrum/hotel met 
vooral veel werkeloos rondlopend personeel die 
nergens in het bijzonder mee bezig zijn.

Aan het eind van de dag treffen we onze nieuwe 
Nederlandse zeilvrienden Piet en Esther weer in het 
restaurantje van Evan. Zij zijn bezig een zeilboot van 
de Tonga naar de Middelllandse Zee te varen voor een 
Canadese eigenaar. Genoeg gesprekstof dus en de 
Bintang vloeit rijkelijk.




Een gezellige boel in het restaurantje van Evan met Esther en Piet 



9 aug


We vragen ons allemaal in spanning af of de ketting vandaag gaat aankomen. Dat is afwachten tot 
Evan een belletje krijgt, geen tracking info of Post Nl bezorger die hier een briefje in je bus gooit. 
De crew gaat met de bijboot op stap om een eindje verderop te snorkelen terwijl ik aan boord blijf. 
Ik laat alles maar een beetje op zijn beloop maar Sjors is zo slim om voor te stellen dat ik de vlag 
uithang als ik het verlossende telefoontje heb gekregen. Hij houdt mijn vlag wel in de gaten vanaf 
de snorkelplek en komt dan wel terug, want zonder bijboot kan ik niet naar de kant. Als ze een 
uurtje weg zijn, krijg ik inderdaad het telefoontje van Evan dat de ketting in Tanjung Pandar is 
aangekomen. Sjors krijgt na een kwartiertje de vlag in de gaten en ik zie de hele crew aan boord 
van de bijboot stappen en mijn kant op komen. Goed geregeld!


Eenmaal op het strand staat Evan al in de 
startblokken want hij heeft Esther, die bezig is met 
hun uitklaring, bij Imigrasi in de stad achtergelaten en 
is speciaal teruggereden om mij op te halen.

Deze keer wordt het een luxe ritje in de auto. Evan 
rijdt eerst met Esther door naar de Harbour Master 
maar onderweg ontdek ik op Google Maps dat de 
Toko op loopafstand is. Zo zie ik wandelend nog wat 
van Tanjung Pandar. 


In de Toko hakt Pak Akie voor de tweede keer een 
ketting voor me op maat en bij het afrekenen zie ik 
Evan met zijn auto al aan komen rijden. Perfect 
timing! 

Met Sjors vaar ik meteen naar ALK met mijn trofee. 


De oude ketting die op meerdere plaatsen was gebroken 



De nieuwe ketting blijkt perfect te passen en we gaan door met monteren tot de zon ondergaat. 
Alles past en morgen maken we de installatie wel af. Het is tijd om wat te eten en voor een…
Bintang! 


Esther en Piet zijn ook weer van de partij en na de late maaltijd komt de karaoke op gang. 
Karoake is niet helemaal de juiste naam want Evan biedt naast zijn andere activiteiten ook 
gelegenheid aan een paar talentvolle gitaristen om op zijn geluidsinstallatie lekker te jammen.

Er komen allerlei bekende popsongs langs en een gegeven moment heb ik genoeg bier 
gedronken om me niet meer te schamen voor mijn erbarmelijke zangkwaliteiten. De gitaristen 
houden me een beetje in het spoor, maar het is niet om aan te horen. 

Tot de rest van de crew zich ermee gaat bemoeien. Helemaal tekstvast zijn ze niet maar hun 
stemgeluid is heel wat beter. Met zijn allen hebben we een super gezellige avond en Evan en zijn 
gitaristen ook! 

Een soort avond zoals je die alleen in Indonesië kan meemaken. 


    

 

  

  



