
10 aug.  Vertrek uit Belitung


Gaan we vandaag verder of morgen? De stuurinrichting is nog niet gebruiksklaar en er zijn nog 
wat andere klusjes te doen en op een boot weet nooit precies hoe lang je daarmee bezig bent. 

Sjors en ik gaan eerst maar eens verder met de installatie van de stuurketting. Daar doen zich 
geen onverwachte complicaties voor behalve dat het een boven- en onderwater operatie wordt.  
Sjors checkt met een snorkeltje onder de boot of het roer recht staat en met hulp van Marijke leg 
ik de ketting zodanig op het tandwiel dat het stuurwiel dan ook recht vooruit wijst. Met 
uitproberen krijgen we dat helemaal goed voor elkaar. 


De andere klusjes zijn redelijk snel geklaard en rond een uur of één zijn we klaar. Dat laat genoeg 
tijd om morgen voor donker in onze volgende ankerplaats aan te komen. 

Op het strand nemen we afscheid van Evan, zijn vrouw Penny en zijn all-round helper Botak. We 
praten nog eens na over de vorige avond en Evan verontschuldigt zich er een beetje voor dat hij 
een paar biertjes had gedronken maar het was voor ons allemaal een vreselijk leuke avond en ik 
verzeker hem dat hij voor mij de beste moslim is!


Om twee uur gaan we op weg. De wind op onze route is vandaag achterlijker dan dwars maar het 
is nog geen bakstagwind. De drifter hebben we dan ook niet per sé nodig en het waait daarvoor 
ook iets te stevig. Met fok en grootzeil maken we een mooie snelheid van 5 tot 6 knopen en 
daarmee kunnen we ruim voor donker in onze volgende ankerplaats in Bangka aankomen. Een 
mooi begin van deze oversteek van 130M. 

Helaas veranderen de omstandigheden in de loop van de dag. Tijdens de avond/nachtwacht van 
Sjors en Marijke ruimt de wind en het grootzeil dekt de fok steeds meer af en een gegeven 
moment staat die alleen nog maar te klapperen.




11 aug.  Een nacht van zeilwisselingen


Om 02:00, tijdens de wisseling van de wacht, doen we een zeilwisseling. De fok bomen we uit aan 
bakboord en het grootzeil zetten we over stuurboord zodat we melkmeisje kunnen zeilen. 

Na een paar uur moeten we vaststellen dat deze zeilvoering ook geen succes is. We liggen meer 
te rollen, het is moeilijk om de goede koers vast te houden en de snelheid loopt terug.

Als de zon is opgekomen, zetten we de drifter ipv de fok. Met het grootzeil erbij is dit zo ongeveer 
het maximum wat we aan zeil kunnen voeren en we krijgen de vaart er weer in.

Rond 15:00 lopen we een mooie baai aan de noordkant van Bangka binnen waar we een prima 
ankerplek vinden. We kunnen relaxen na een oversteek die mooi begon maar uiteindelijk toch 
behoorlijk inspannend werd vanwege alle nachtelijke zeilwisselingen.

’s Avonds genieten we van een heerlijke maaltijd met steak & onion, nog een blik uit Papua Nieuw 
Guinea, aardappelpuree die Sjors heeft meegenomen en een koolwortelsalade van eigen makelij. 


12 aug. Van Bangka naar Pulau Kentar


Goed uitgerust vertrekken we rond het middaguur uit onze mooie baai in Bangka voor het laatste 
langere traject waarvoor we de nacht moeten doorvaren. 

Tijdens onze hele tocht vanaf Bali waait de wind al uit het ZO, alleen varieert hij in de loop van de 
dag in sterkte van 4 tot 5/6 Bft en hij draait nogal eens wat van richting waardoor we regelmatig 
moeten gijpen. Al is het steeds voor de wind, er is toch regelmatig werk aan de winkel. Ik heb de 
spinakerbomen en voorzeilen nog nooit zo vaak van stuurboord naar bakboord en weer terug 
moeten wisselen. 

Vandaag beginnen we met de drifter als we eenmaal uit de luwte van Bangka zijn.


We slepen al dagen een Rapalla aasvisje achter 
de boot zonder ook maar één keer beet te hebben 
gehad en hebben de hoop op een mooie vis al 
lang opgegeven. 

Tegen het eind van de middag zitten we met zijn 
allen aan een lekkere pastamaaltijd die Sjors en 
Ineke al van te voren hadden klaar gemaakt. We 
liggen redelijk rustig onder zeil en met een biertje 
erbij is het leven aan boord zo slecht nog niet! 


Dan wordt onze maaltijd ineens bruut verstoord 
door de verklikker van de vismolen. We hebben 
beet! De pastabakjes worden pijlsnel opzij gezet 
en Sjors draait als een gek aan de molen. We 
hebben een Spanish King Mackerel aan de haak 
geslagen! 


Dat is niet de eerste keer en ook niet de eerste 
keer dat ik zo’n vis heb verspeeld omdat we de 
spanning niet op de lijn hielden en hij zich op het 
laatste moment wist los te rukken. Sjors kent de 
klappen van de zweep en zodra hij de vis tot vlak 
achter de boot heeft binnen gedraaid, slingert hij 
hem in een vloeiende beweging aan dek. De buit 
is binnen! 


Onze Spanish King Mackerel van 4,5kg, één van de lekkerste soorten zeevis! 

Achteraf nog een dubbeltje op zijn kant want tijdens het binnenhalen breekt de onderlijn en de vis 
weet de haak uit zijn bek te slingeren. 

Mooi dat wij daarvoor zijn vlijmscherpe tandjes niet hoeven te trotseren, maar hij spartelt wild 
door de kuip waarbij hij met zijn staart een kommetje pasta en een paar biertjes in de lucht gooit! 



De kuip zit meteen onder de bloedvlekken van onze wildebras. Het is chaos in de vijf min eerder 
nog vredige en keurig schone kuip! 

Aan dek gaan Sjors en ik meteen aan de slag om er mooie filets van te snijden voor het donker 
wordt. Een heel gedoe op een slingerende zeilboot zonder fatsoenlijke visverwerkingsfaciliteiten!

Een uur later en 20 putsen zeewater verder, kunnen wij onze pijnlijke ruggen strekken met 3kg 
heerlijke visfilet in het afwasteiltje! Met het vooruitzicht van super verse sashimi de volgende dag 
gaan we de nacht in.


13 aug.  Over de evenaar


In de loop van de ochtend gaan we over de evenaar en op veel schepen komt Neptunus dan aan 
boord. Voor mij is het al lang niet meer de eerste keer zodat ik ‘vrijgesteld’ ben, maar niemand 
voelt zich geroepen zoutwater te drinken of zich met smurrie te laten insmeren. Een kalme 
evenaar passage dus. 


Bijna 24 uur na ons vertrek uit Bangka varen we de ankerplaats bij Pulau Kentar binnen. Op zoek 
naar de beste plek lopen we aan de grond ondanks dat we de sonar zorgvuldig in de gaten 
houden. Het voelt niet als zand maar vanwege het troebele water is de bodem niet te zien en 
stoten we op de ondiepte voor we ALK kunnen stoppen. Gelukkig heeft ze een sterke motor en 
we komen zonder problemen weer los om iets verder in zand op 8m voor anker te gaan. 
Snorkelend kom ik tot de ontdekking dat we op wat koraal in povere staat zijn gestoten. Gezien 
het troebele water is het een wonder dat hier überhaupt nog koraal groeit! 

Op de kiel van ALK kan ik niet meer dan een nieuw krasje ontwaren.


Later in de middag lopen Esther en Piet binnen met hun Acalephe. 

Onze bijboot ligt opgevouwen aan dek, dan maar zwemmen om even bij hun te buurten. Zij 
hebben er twee dagen en nachten op zitten met zijn tweeën en wij hebben een mooie vis in de 
koelkast. Ik nodig ze uit om bij ons te komen eten en ondanks de vermoeidheid hoeven ze daar 
niet lang over na te denken. Zo wordt het weer een heel gezellige avond aan boord! Onze koks 
heb ik niet kunnen inseinen, maar Sjors en Marijke maken wat meer tomaten/komkommer salade, 
sajoer boontjes en vis klaar en na de sashimi vooraf hebben we meer dan voldoende eten!  

Met de laatste fles Australische witte wijn die we nog ontdekken in de voorraad, een super 
equator etentje!


14 aug   Van Pulau Kentar naar Pulau Mesanak


Vanochtend ontdek ik dat één van de onderwanten, 
die het midden van de mast op zijn plaats moeten 
houden, ernstig uit elkaar begint te vallen. Er zijn al 
meer dan 5 tiertjes van het RVS draad gebroken. Het 
stag heb ik 7 jaar geleden vervangen en dreigt nu aan 
de bovenzijde, waar de invloed van zoutwater het 
minst is, te breken. 

Daar is toch geen touw aan vast te knopen?


Een paar dagen daarvoor brak er ook al een RVS  
beugeltje van een blok bovenin de mast en kwam de 
drifter gedeeltelijk naar beneden. Het zeil konden we 
toen gelukkig normaal bergen en het beugeltje kon ik 
eenvoudig vervangen.

RVS blijft een verraderlijk materiaal!


Ik heb nog een gebruikt onderwant aan boord en 
nadat ik dat heb gemonteerd, kunnen we met een 
geruster hart op weg gaan.

   




In het passeren nemen we afscheid van Esther en Piet en gaan we op weg naar Mesanak. Als de 
motor een uurtje heeft gedraaid, hijsen we de zeilen. Er staat niet teveel wind voor de drifter en 
daarmee gaan we van start voor deze dagtocht. 


Als we net lekker op weg zijn met Ineke aan het stuurwiel, horen we een flinke knal en voor we het 
weten, sleuren we de hele drifter door het water. 

Hoe kan dat nou? 

Is de val gebroken of de kop uit het zeil gescheurd? Gelukkig maken we niet veel snelheid en lukt 
het Sjors en mij om het zeil heelhuids aan boord te trekken. 

Dan zien we ook wat er fout is gegaan. 


De wartelende bronzen sluiting die permanent aan 
de bovenkant van het zeil is bevestigd, is 
gebroken! Geen kwestie van slijtage maar 
misschien heeft de zeilmaker een te licht soort 
sluiting gebruikt. Marijke en Ineke hebben 
ondertussen de motor gestart om 
manoeuvreerbaar te blijven en niet teveel tijd te 
verliezen terwijl Sjors en ik de zaak aan dek 
opruimen en de uitgeboomde genua hijsen.

Never a dull moment aan boord!


Tegen het eind van de middag gaan we voor 
anker achter het eiland. Er loopt een lichte deining 
de ankerplaats binnen en we liggen niet zo rustig 
als ik verwacht had, maar we hebben wel eens 
slechter gelegen.

Ook al hebben we nog meer dan genoeg spaanse 
makreel in de koelkast liggen, vanavond gaan we 
voor de houdbare hamburgers van Unox. Die 
smaken niet slecht, helemaal niet op de verse 
broodjes van Sjors!


De gebroken wartelende sluiting van de drifter 

15 aug.  Van Pulau Mesanak naar Sembulang


Voor de gebroken wartelsluiting die in de top van het zeil zit genaaid, heb ik geen vervanging aan 
boord en voor we vandaag vertrekken, bekijk ik of we hem kunnen repareren. Hij lijkt te zijn 
gebroken, dat is niet helemaal duidelijk. Maar er is nog genoeg schroefdraad over om hem met 
een M8 moer en locktite weer in elkaar te zetten. Hopelijk blijft die zo goed in elkaar zitten. 

 

De drifter is ons meest gebruikte zeil op deze trip. Voordat we hem weer kunnen gebruiken, moet 
hij eerst opnieuw in de slurf worden getrokken. Dat blijkt niet zo eenvoudig te zijn als het lijkt. De 
eerste keer dat we het zeil willen zetten, ontvouwt het niet. De lijn waarmee je de slurf opstroopt, 
zit ergens gekruist. Als we de zaak aan dek goed bekijken, zien we dat er twee aparte lijnen door 
de slurf lopen en pas als we die helemaal goed hebben ingeschoren, ontvouwt het zeil zich goed. 
Weer wat geleerd! 




De reparatie van de sluiting houdt zich voorlopig 
goed en de drifter sleurt ons vlot naar 
Sembulang, onze voorlaatste ankerplaats in 
Indonesië.


Voor de wind zeilend staat de drifter het best als hij is 
uitgeboomd en hier lopen we 5/6 knopen in 3/4 Bft 
wind. 

Snorkelend valt er in dit deel van de Indonesische wateren weinig te beleven. Het zicht is 
minimaal en de boot zie je onder water pas terug als je er met je neus bijna tegenaan zwemt.

Toch neem ik altijd even een kijkje onder water om te zien of het anker goed ligt. In Sembulang 
liggen we in een modderige zandbodem op 7m. Als ik een stukje doorzwem, naar waar we op de 
sonar konden zien dat het te ondiep werd, stuit ik zowaar op een strook koraal dat nog niet 
helemaal is verstikt door detritus. Voorbij de smalle strook begint een eindeloos veld wuivend 
zeegras dat blijkt te groeien op dood koraal. Triest om te zien hoe het onderwaterleven hier door 
toedoen van de mens in de afgelopen 50 jaar zo sterk is aangetast. 


16 aug.  Van Sembulang naar Nongsa 


Vandaag hebben we echt een kippeneindje voor de boeg maar we gaan toch vroeg op pad. 
Ontbijten doen we onderweg wel want we willen rond het middaguur in de marina van Nongsa 
aankomen zodat ze daar nog dezelfde dag onze uitklaring uit Indonesië in orde kunnen maken.




Hoe dichter we bij Nongsa komen, 
hoe drukker het scheepvaartverkeer 
wordt en langs de kust zien we steeds 
meer industriële activiteiten.


Deze vrachtvaarder groet ons vriendelijk 
met zijn scheepshoorn 



Nongsa Point is een marina en 
resort met een luxe uitstraling die je 
niet zou verwachten in Indonesië en 
een oase van rust.

Als we de marina binnenvaren, zien 
we al snel jongens van de haven 
wijzen waar we kunnen afmeren en 
ze staan klaar om onze lijnen aan te 
pakken.

Afmeren gaat vlot en als ik mijn 
nette kleren heb aangetrokken, ga 
ik op weg naar het havenkantoor. 


Ik heb al eerder email contact 
gehad met Mr. Prakash, de 
manager die me in het 
havenkantoor opwacht. Terwijl wij 
een praatje maken, gaat één van 
zijn mensen ondertussen aan de

 slag met mijn papierwerk. 


Ik hoef me daarna nergens meer mee te bemoeien, de marina regelt de uitklaring en vanavond 
liggen mijn papieren klaar bij de receptie. Voor mij ongekende service waar ik graag de kosten van 
1 miljoen rupiah (€ 64) voor betaal. Ik geniet van deze luxe! 


De eerste levensbehoeften van moderne jachten in een marina zijn stroom en water, maar dat 
hebben we allemaal niet nodig. ALK redt zich wel een dagje zonder mij en wij zoeken een 
schaduwrijk tafeltje op in het gigantische restaurant om lunch te bestellen.

De rest van de middag brengen we luierend in het zwembad door tot het tijd is voor de 
avondmaaltijd. Op zijn tijd is zo’n luxe jachthaven goed te doen!










17 aug.  


Singapore Strait is een van de drukst bevaren scheepvaartroutes in de wereld en die steken we 
vandaag over. Dat is goed opletten en de AIS is hierbij een fantastisch hulpmiddel. Maar er zijn 
zoveel schepen om ons heen dat de situatie op de elektronische zeekaart soms niet overeen lijkt 
te komen met wat we buiten zien. Het blijft goed opletten! 


We kruisen het pad met tankers 
van 340m, enorme 
containerschepen, fast ferries, 
serviceschepen voor de olie 
industrie en dan ook nog een 
sleepboot met een bak achter 
zich aan die tussen het geheel 
doorkruist. 

De wind neemt al snel toe tot 
20 knopen en met alleen het 
grootzeil op, zeilen we voor de 
wind mooi tussen alle 
scheepvaartverkeer door naar 
Pengelih, Maleisië.


De 150m lange pijplegger met 1200 ton kraan vaart vrij van ons, maar er is meer in aantocht over 
stuurboord! 



De AIS targets op onze zeekaart zijn een ware legpuzzel. Ons rode spoor is nog net zien terwijl we vlakbij 
Pengelih (het ankertje op de kaap) zijn. 



Bij een groot gebouw met blauw dak, heb ik op Noonsite (de website voor zeezeilers in de hele 
wereld) gelezen, moet je zijn om in te klaren. Er liggen drijvende pontons waar we met ALK blijken 
te kunnen afmeren. Rond het gebouw is geen mens te bekennen en ik vraag me af of mijn 
informatie wel klopt. Ik moet er wel bij zeggen dat de verzengende hitte ook niet uitnodigt om 
lekker in het zonnetje te gaan zitten! 


Eenmaal binnen gonst het van de activiteit en mensen. Het blijkt een ferry terminal te zijn voor een 
bootverbinding naar Indonesië en overal staan mensen in de rij of liggen tussen hun bagage. Na 
wat rondvragen, leidt iemand mij naar de Jabatan Laut, de havenmeester, die ergens op een 
etage bovenin het gebouw kantoor houdt. Ik word vriendelijk ontvangen, vul een paar formulieren 
in en word dan naar Customs geleid. Dat is ook alleen maar een kwestie van wat formulieren 
invullen, niemand voelt zich geroepen aan boord te komen. 


De laatste stap is Imigresen, een groot kantoor waar een hele rij magere en zielig ogende kleine 
Indonesiërs geheel passief en onderdanig zit te wachten tot de, in vergelijking met de Indonesiërs, 
imposant ogende, weldoorvoede Maleise Immigratie ambtenaren het belieft hun paspoorten te 
stempelen. Terwijl de arme Indonesiërs minzaam worden behandeld, mag ik als Europeaan de 
hele rij voorbij lopen en wordt beleefd en vriendelijk geholpen. Het verschil in behandeling is 
gênant. Voor onze paspoorten gestempeld kunnen worden, moeten onze vingerafdrukken worden 
gescand. Daarvoor moet de hele crew komen opdraven. In een tempo dat past bij de temperatuur 
haal ik mijn crew op van boord en lopen we in colonne over de steiger terug en laten in de 
comfortabele koelte van het gebouw onze vingerafdrukken afnemen. 

We zijn ingeklaard in Maleisië!


De hele procedure is veel sneller gegaan als ik had verwacht en de vraag is nu wat we gaan doen. 
Doorvaren naar onze eindbestemming Senibong Cove is net iets te ver om voor donker te halen 
en we hebben nog een paar dagen speling. Maar hier blijven liggen is ook geen aantrekkelijk 
perspectief. Ik herinner mij dat er ook nog een jachthaven in de mangroven in de buurt is en 
Sebana Cove blijkt maar 7M verder te liggen. Daar hoeven we niet lang over na te denken, we 
gooien de trossen los en gaan op weg naar de mangroven.


Sebana Cove is een enorm groot complex met hotel, golfbaan, zwembad, luxe villa’s, jachthaven  
etc. en het ligt erg mooi middenin een ongerept mangrove gebied.  In de jachthaven liggen echter 
niet veel jachten en wij kunnen uitkiezen waar we willen gaan liggen. Op de enige steiger waar wat 
leven is te bekennen, meren we af bij een zonnetent waar een aantal yachties genieten van 
sundowners. Geen marina personeel te bekennen en Ben, één van de yachties helpt met afmeren. 
Daarbij verdwijnt zijn zonnebril onder water. Jammer, maar hij maakt zich er niet druk over. Als we 
eenmaal goed liggen, duikt Sjors er met duikbril en snorkeltje in en komt bij de eerste poging al 
weer boven water met de zonnebril op.

Een mooie binnenkomer in het sundowners gezelschap!


Als je op de vrij 
deplorabele staat 
van de steigers moet 
afgaan, kun je geen 
hoge verwachtingen 
hebben van het 
megalomane 
hoofdgebouw. Maar 
dat blijkt mee te 
vallen. Het is mooi 
verlicht, de tuinen 
zijn goed 
onderhouden en de 
twee restaurants zijn 
weliswaar vrijwel 
leeg, maar zien er 
verzorgd uit. Alles 
lijkt hier wat over 
bemeten te zijn!




Wij vallen min of meer met onze neus in de boter want er zit nog een klein gezelschap in het 
restaurant dat we hebben uitgekozen. Het bier is koud, Sjors en Ineke kunnen zelfs hun favoriete 
cocktails bestellen en drie Filippijnse zangeresjes vrolijken de boel op met leuke covers. 


18 aug.  Luieren in Sebana Cove


Sebana Cove bevalt ons wel en we 
hebben ondertussen ontdekt hoe 
je de rotte plekken in de steiger het 
beste kan ontlopen. De vorige 
avond hebben Sjors en Ineke 
bedacht dat ze de golfbaan wel op 
willen, maar de hitte vanmorgen 
heeft hun enthousiasme snel 
getemperd. Het zwembad ziet er 
aanlokkelijker uit! Daar overkomen 
ons geen nieuwe avonturen zoals 
op zee en daar zitten we ook even 
niet op te wachten. Een dag luieren 
in het zwembad dus. Behalve de 
schrijver dan want die brengt een 
groot deel van de dag achter zijn 
MacBook door in de bar, op zijn 
tijd voorzien van een glas koel 
water. Dit reisverhaal moet een 
keer klaar!


19 aug.  Van de mangroven naar Senibong


Wat valt er te vertellen over varen 
door mooie mangroven die bruut 
plaats maken voor een 
uitgestrekte zeehaven waarover 
enorme torenflats uitkijken? Voor 
hoge golven of harde wind hoeven 
we, varend tussen het vasteland 
van Maleisië en het eiland 
Singapore niet op te passen. Maar 
wel op boeien en ander 
scheepvaartverkeer. Na jaren geen 
boei te hebben gezien, moet ik 
nadenken hoe het ook al weer zat 
met een noord-kardinale boei!















Senibong Marina by night 

De ingang van de baai waarin Senibong Marina ligt, 
wordt versperd door een enorm veld blauwe tonnen 
voor mosselculturen, maar er is een opening 
vrijgelaten. 

De kleine marina ligt bijna helemaal vol jachten, maar 
oogt in eerste instantie verlaten. Gaandeweg komt er 
wat leven in de brouwerij en een gegeven moment 
duikt de havenmeester op die ons een beschikbare 
plaats toewijst.

Na vier weken en 1100M zijn we op onze 
eindbestemming aangekomen. 

Hier vandaan gaat Marijke, samen met Sjors en Ineke 
over twee dagen op weg terug naar Nederland. 


                                                                                            Onze fraaie drifter hangt te drogen 

Wij hebben een prachtige reis gemaakt met mooie ontmoetingen met Indonesiërs op de kleine 
eilanden die we hebben aangedaan, ondanks de technische problemen hebben we toch prachtig 
kunnen zeilen en de drukke zeehavens met imponerend grote zeeschepen waren indrukwekkend.  
En we hebben het comfort van marina's ontdekt!

Marijke, Sjors en Ineke waren geweldige crew en we hebben het heel gezellig gehad samen.

Ik blijf aan boord en ga mijn reis voortzetten met Frank die over vier dagen aankomt en mijn 
maatje Eric uit Kina Kotabalu die wat later in Penang aan boord komt. Dat zal weer een heel ander 
soort trip worden waarbij ik hoop dat we in het zuiden van Thailand weer in helder tropisch water 
kunnen duiken want als ik dan een minpuntje van deze trip mag noemen, is dat het troebele water 
en povere onderwaterleven in dit deel van de Indonesische wateren.

Zoals een bekende Nederlander ooit al zei, ‘Elk voordeel hep zijn nadeel’!

 


 


