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Zoals ik in het vorige verhaal al memoreerde, zal de nieuwe trip heel anders worden. Mijn ervaren 
crew, Marijke, Ineke en Sjors zijn in Senibong Marina in het zuiden van Maleisië van boord gegaan 
en de volgende etappe ga ik maken met Frank wiens ervaring met de zee niet verder gaat dan een 
overtocht naar Engeland met de veerboot! 


Het begin loopt niet helemaal als gepland….

Rond middernacht landt Frank op Johor Bahru maar tegen de tijd dat hij in Senibong zou moeten 
aankomen, taal noch teken. Tot ik ver na middernacht een telefoontje van hem krijg met de vraag 
waar de ALK nou precies ligt. De beschrijving die ik geef van mijn ligplaats komt niet erg overeen 
met waar Frank staat en al snel komen we erachter dat hij in Sebana Cove Marina, helemaal aan 
de andere kant van Singapore, is aangekomen. Shit, hoe kan dat nou? 

We hoeven niet lang te soebatten om te besluiten dat hij beter in Sebana kan blijven en daar een 
kamer in het resort boeken. De volgende dag kan ik wel alleen terug naar Sebana varen want ik 
moet toch die kant op. 


Dit is n.l. niet de enige kink in de kabel. Bij aankomst in Senibong een paar dagen eerder, kwam ik 
erachter dat je niet langs de noordkant van Singapore naar de Straat van Malacca kan varen 
omdat er naast een brug met 25m doorvaarthoogte ook een 'causeway' in de weg ligt. Bij de 
voorbereidingen thuis had ik de doorvaarthoogte van die ‘causeway’ gecheckt en volgens Google 
was dat 25m. Foutje, want dat bleek om de Second Link Road te gaan. Die brug dus! 

Aan Google Translate heb ik meer want daarin vind ik dat ‘causeway’ in het Nederlands ‘dam’ 
betekent. Daar kom ik dus echt niet onderdoor met de ALK!


Na een kort nachtje gooi ik al vroeg de trossen los. Het tochtje naar Sebana zal 5/6 uur kosten en 
ik wil Frank niet te lang laten wachten. Op de stuurautomaat laveer ik in mijn eentje opnieuw 
tussen enorme zeeschepen en boorplatforms door, ik begin de weg te kennen, en om één uur ’s 
middags maak ik vast in Sebana Cove Marina. 


De route van Senibong Cove naar Sebana Cove en rond Singapore. De causeway ligt 5M ten W van 
Senibong en de Second Link Bridge is de 2de verbinding met het vasteland waar je met een zeilboot wel 
onderdoor kan. 



Als ik even heb uitgerust van mijn toch wel inspannende tripje, loop ik naar het restaurant om te 
zien of ik Frank kan vinden. Sebana Cove Resort is weliswaar groot genoeg om het hele eerste 
van Ajax met alle supporters te kunnen accomoderen maar vandaag is het aantal gasten op de 
vingers van één hand te tellen en Frank zit relaxed in zijn eentje aan een tafeltje. Lichtelijk verrast, 
geven we elkaar een stevige mannenknuffel voor wij onze reisperikelen bespreken! 


Zo komen we erachter waarom hij hierheen is gereden met de taxi. Ik had hem de positie van 
Senibong Cove Marina geappt maar daarbij abusievelijk over Sebana Cove Marina gesproken! Op 
het vliegveld was het hem niet gelukt internet te regelen en kon hij de taxi niet naar de positie 
laten rijden die ik had geappt en kwam zodoende in de verkeerde ‘Cove’ aan! 

Eind goed, al goed want hij heeft zijn eerste nacht in de tropen in een comfortabele air-
conditioned kamer kunnen slapen ipv van midden in de nacht in de warme kajuit van ALK.

Sebana is weliswaar een ‘failed resort’ maar de kamers zijn prima en het ligt mooi midden in de 
mangroven.

Als ik hem wegwijs heb gemaakt aan boord, is er nog tijd over om een stukje op weg te gaan.

Na een paar mijl door de mangroven, gaan we bij Tanjung Pengelih, waar ik eerder ben ingeklaard, 
voor anker. Een goed begin van de eerste dag aan boord. 


Om hiervandaan naar de dichtstbijzijnde volgende ankerplaats in Maleisië te varen, moeten we 
helemaal om Singapore heen varen. Dat is meteen de vuurdoop voor Frank. Vijftig zeemijlen die 
we in één dag moeten afleggen want onderweg kunnen we nergens stoppen omdat we niet zijn 
ingeklaard in Singapore. Nog sterker, we kunnen onderweg controle van de Singaporese 
kustwacht verwachten want zij houden de grens scherp in de gaten. Ik weet van zeilvrienden die 
teruggestuurd werden naar de Indonesische kant omdat ze te dicht langs Singapore voeren. Daar 
zitten we niet op te wachten. De Straat van Singapore is het drukste vaarwater ter wereld en die 
wil je niet twee keer moeten oversteken! Ik heb bedacht om aan de Singaporese kant van de 
scheepvaartroute te blijven in de hoop dat controle of erger, ons bespaard zal blijven….


25 augustus  Op weg rond Singapore


Kort nadat de zon is opgekomen gaan we op weg op de motor. Er is weinig wind maar 
gaandeweg neemt die toe. Zonder zeilen liggen we flink te schommelen in de verwarde zee 
veroorzaakt door de tientallen schepen in de scheepvaartroute. Daartussendoor schieten dan nog 
snelle veerboten, de nodige sleepboten met gigantische laadbakken en tientallen vissers in kleine 
bootjes met buitenboordmotor. De Straat van Singapore is een waar gekkenhuis! Frank houdt zich 
kranig achter het stuurwiel en een gegeven moment denk ik dat we het wel aankunnen om het 
grootzeil erbij te zetten.


Deze reus van 330m lang en 40m breed ging dwars voor ons stilliggen nadat hij ons eerst had ingehaald. 
Wat te doen, voor of achter langs? 



Daarmee liggen we wat rustiger terwijl onze snelheid op peil blijft. Zo schommelen we rond 
Singapore. De AIS houdt ons aardig bezig en het navigatiescherm van de laptop is één grote 
wirwar van groene en gele pijltjes die de positie van varende of voor anker liggende schepen 
aangeven. 


Mijn elektronische zeekaarten zijn niet van de meest recente datum en dat is te merken want er is 
ontzettend veel land opgespoten voor nieuwe havens in Singapore, maar ook in Maleisië. 
Gelukkig heb ik van al die plekken satellietkaarten waarop al die pieren, dijken en havens in 
aanbouw, goed te zien zijn.


Aan de westelijke kant van het vaarwater tussen Singapore en Maleisië varen we langs een 
eindeloze rij gigantische gastankers, waaronder enkele supertankers van 400m lang en 65m 
breed! Onvoorstelbaar wat een hoeveelheid zeeschepen dit deel van de wereld aandoen. 

We maken goede voortgang en het zuidelijkste puntje van het Maleise vasteland, waar een 
geschikte ankerplaats moet zijn, laten we aan stuurboord liggen. Hier wordt een heel nieuw eiland 
opgespoten en het schijnt zelfs een natuurpark te moeten worden…

Aan ambitie en bouwplannen geen gebrek in Azië!


Inhalend verkeer. Deze 'kleinere' tanker van 180m komt dichterbij dan ons lief is! 

Bij Pulau Kukup komen we terug in een wereld die meer bij ons past. Op het vasteland huizen van 
modale afmetingen, een kade met menselijke maat en een natuurpark op het eiland. Tussen 
tientallen uit de kluiten gewassen viskwekerijen varen we door tot we bij een ruime opening 
komen waar we een plekje vinden om voor anker te gaan. Onze eerste lange dag samen zit erop! 
En er is nog tijd over om de bijboot klaar te maken om naar de kant te gaan voor de duisternis 
invalt. 




Bij de kade van de veerboten kunnen we gemakkelijk aan land gaan. 

Maar kunnen we nog door de toegangspoort van het havengebouw als we later in de avond 
terugkomen?

Ik vraag het een paar man die we bij de uitgang tegenkomen en krijg meteen een tegenvraag naar 
onze papieren. Daar zit ik niet op te wachten! Als ik verklaar dat we netjes zijn ingeklaard in 
Pengelih en geen illegale immigranten zijn, maar op zoek zijn naar een goed visrestaurant, vraagt 
de vriendelijke jongeman van de marine niet verder en legt ons uit waar we moeten zijn. 

Als we even later het hoofdstraatje verkennen, komt onze marineman achter ons aan om te 
zeggen dat de bijboot toch niet helemaal op de goede plek ligt. Ik spring achterop zijn brommer, 
samen rijden we terug naar het havengebouw en varen de bijboot naar een betere plaats aan de 
kade. Een prima ontvangst in Kukup en wij kunnen met een gerust hart aan een heerlijke 
vismaaltijd met een grote fles koud bier beginnen!


26 augustus. Onze eerste nacht in Malacca Strait


Malacca Strait staat niet bekend als een gebied waar het vaak hard waait en in de N moesson kun 
je in de ondieptes aan de kust voor de nacht ankeren. Met de drukke scheepvaart en vele 
visnetten is dat veiliger dan ’s nachts doorvaren. Wij zitten echter nog steeds in het ZO seizoen 
waarin we mooi kunnen zeilen maar niet aan lagerwal voor anker kunnen gaan. We zijn afhankelijk 
van havens of riviermondingen om beschutting te vinden voor de nacht.


Onze eerstvolgende haven is Malacca waar weliswaar een soort marina is, maar met een erg 
ondiepe ingang. Van Pulau Kukup een afstand die we in een dag en een nacht varen kunnen 
doen. Na het super drukke vaarwater van de Straat van Singapore, de volgende vuurdoop voor 
Frank!


We beginnen op de motor want de wind moet nog ‘wakker’ worden. In de loop van de dag steekt 
hij echter op en kunnen we mooi zeilen met de drifter. Tegen het eind van de dag, als het land 
begint af te koelen, steekt de landwind op waarvan we weer goed gebruik kunnen maken met de 
drifter. De tweede helft van de nacht krijgen we stevige onweersbuien over ons heen met wind op 
de neus. Op de motor komen we er goed doorheen. Als de buien zijn overgetrokken, draait de 
wind weer terug naar het ZO. 




In de vroege ochtend waait het stevig als we Malacca aanlopen en er lopen aardige golven stuk 
op de kust. Niet veilig om in deze omstandigheden uit te vogelen of we de haven wel of niet in 
kunnen. Wat te doen? 

Op de zeekaart ontdek ik dat er een paar mijl voor de haven een paar rotsen liggen, de naam 
eiland niet waard, maar achter Pulau Panjang vinden we genoeg beschutting om er voor anker te 
gaan en wat slaap in te halen. De wind zwakt in de loop van de ochtend af en als we een beetje 
zijn uitgeslapen, is de zee tot bedaren gekomen en gaan we op weg naar de marina. De ingang is 
inderdaad erg ondiep en we gaan voor de ingang voor anker om poolshoogte te nemen. Niet de 
beste plek blijkt al snel want aan bakboord worden we door veerboten ingehaald en aan 
stuurboord door een sleepboot met een grote laadbak bagger. Ze blijken allemaal door de 
modder te ploegen en laten een flink spoor na. Als het water iets is gestegen, wagen we het er op. 
ALK heeft een sterke motor en wij kunnen ook wel door de modder ploegen! We laten inderdaad 
een flink modderspoor na maar eenmaal door de ingang wordt het dieper en kunnen we, 
weliswaar op een meter afstand vanwege de blubber, langszij een drijvende steiger in de vrijwel 
lege marina afmeren.


De vrijwel lege jachthaven van Malacca afgezien van ALK en Souljourner helemaal achterin 

De 'Souljourner' van Williard uit de VS ligt hier ook. Hij woont met zijn Thaise vrouw Joy tijdelijk in 
een appartement in de buurt. ’s Avonds drinken ze een biertje bij ons aan boord en we eten 
samen in een food court in de buurt. Williard heb ik anderhalf jaar eerder ontmoet in Bali toen ik 
daar een dagje was op doorreis naar Cairns in Australië. We kennen elkaar nauwelijks maar dat 
maakt voor zeezeilers niet uit. Het wordt een erg gezellige avond!


Malacca is een oude Hollandse enclave uit de 17de eeuw en het toenmalige ‘Stadthuys’ staat er 
nog steeds en huisvest nu een leuk historisch museumpje. Mooi om een dagje door te brengen in 
de buurt, maar Malacca heeft geen noemenswaardig ‘Little India’ zoals Johor Bahru of Penang.

De park-achtige Chinese begraafplaats is echter de moeite waard en we trotseren de 
verzengende hitte om prachtige grafmonumenten in de heuvels te bewonderen. 

Gelukkig kunnen we daarna met de hulp van de Grab app, de Aziatische equivalent van Uber, snel 
in een taxi stappen om wat af te koelen!




Het ‘Stadthuys' van Malacca in avondlicht 

29 augustus   Op weg naar Port Dickson


Na een dag zijn we zover om verder te gaan naar Port Dickson. Toen ik daar 10 jaar geleden was 
voor de verjaardag van ene ‘Captain Marty’ was het een ‘failed marina’ met een ‘failed’ 
appartementen complex. De witte gevels waren overwoekerd door zwarte schimmel en van de 
bijna honderd appartementen was maar een handjevol bewoond. 

Na een wat ongemakkelijke tocht waarin we voor de stevige wind aardig lagen te rollen, komen 
we aan bij een verzorgd uitziend luxe vakantiecomplex met een jachthaven vol glimmende 
jachten. 


De ingang van de jachthaven van Port Dickson 



Niet een soort plek waar ik me thuis voel en zeker niet in het zwembad waar we aan het eind van 
de dag verkoeling zoeken. Maar het is een veilige en comfortabele plek om uit te rusten van de 
zeemijlen van vandaag. In het zwembad worden we geconfronteerd met een hele rij 
'verkeersborden' met kledingvoorschriften en ik voel me niet helemaal thuis tussen de boerkini’s 
en mannen gekleed in hansop!


30 augustus   In dagtochten naar Pangkor


De afstand van Port Dickson naar Pangkor is 150M, anderhalve dag en een nacht varen. Na ons 
eerste nachtelijke tocht door Malacca Strait kijken we daar niet naar uit. Liever breken we de 
afstand op in dagtochten. Overdag hebben we tot nu toe nog steeds ZO tot Z wind waarin we 
met de drifter tussen de 5 en 6 knopen kunnen zeilen. De stroom doet er soms nog een schepje 
bovenop en 60M in een dag is te doen. 


Als we na ons vertrek uit Port Dickson in de buurt van onze eerste tussenstop bij Port Klang 
komen, zeilen we prachtig met de drifter en we hebben nog een paar uur tot de zon ondergaat. 
Zonde om nu al te stoppen. Op de zeekaart kan ik echter geen alternatieve ankerplaats 
ontdekken die we nog in daglicht kunnen halen. Maar op de satellietkaarten van dit gebied, die ik 
bij de voorbereidingen van mijn tocht heb gedownload, ontdek ik een doorvaart tussen Pulau 
Ketam en Pulau Tengah waar we waarschijnlijk wel kunnen liggen. 


Maar eerst moeten we de vaarroute van Port Klang, één van de grootste havens van Maleisië, 
kruisen. Dat gaat niet geheel zoals het hoort!

Er komt een groot containerschip uit de haven stomen waarmee we op aanvaringskoers liggen. Ik 
roep hem op de marifoon op met het verzoek of hij achter ons langs kan varen maar krijg niet 
meer te horen dan dat er een loods aan boord is. Gaandeweg wordt de zaak penibel. We varen 
met een dikke 6 knopen voor de wind met de drifter en kunnen niet van koers veranderen. Maar 
het schip wijzigt zijn koers niet!

Een gegeven moment zie ik aankomen dat we hem ergens midscheeps zullen rammen. We 
moeten iets doen! Frank snelt naar het voordek en terwijl ik de schoot laat vieren, trekt hij de sok 
over de drifter. Gelukkig blijft de sok nergens hangen, dat lukt niet altijd even vlot. Pfff… de vaart 
is eruit en we varen ruim achter onze dwarsligger langs!




Route rond de eilanden en ondieptes bij Port Klang. Het rd/w baken heb ik zelf aan de kaart toegevoegd.  



Als we van de schrik zijn bekomen, hijsen we de drifter weer voor de laatste 11M mijl naar de 
passage tussen de eilanden. Op de zeekaart is niet te zien hoe diep het hier is en op de gok varen 
we de laatste mijlen naar binnen. Een gegeven moment wordt het te ondiep om in volle vaart met 
de drifter door te zeilen. De sok komt echter niet goed naar beneden en met de val moeten we het 
hele spul aan dek laten vallen. Daarbij komt de schoot in het water terecht en draait rond de 
schroef. Oei! Eerst het zeil bergen en daarna met een snorkeltje overboord. In het modderige 
zeewater zie ik geen hand voor ogen maar op de tast lukt het om de schoot vrij te maken zonder 
schade. We kunnen weer verder varen op de motor!

 

In de verte zien we een groot baken staan dat de ingang lijkt te markeren en er varen ook kleinere 
vissersschepen naar binnen. Lange tijd hebben we niet meer dan een halve meter onder de kiel. 
Het moet niet ondieper worden! Ik gok erop dat we in het vaarwater tussen de eilanden in dieper 
water terecht zullen komen. Dat blijkt gelukkig te kloppen. Langzaamaan zien we de diepte 
toenemen en net voor zonsondergang laten we het anker in 7m vallen bij een kleine inham in de 
mangroven. Al met al een spannend uurtje, de aanloop van deze ankerplaats! In de verte zien we 
op Pulau Ketam een vissersdorpje en de nodige fish farms liggen maar zover varen we niet door. 
Hier liggen we prachtig beschut en rustig! Het is rond hoogwater en ik stel me voor dat de 
ondiepe vlakte waar we overheen zijn gevaren met laagwater helemaal droog zal vallen!

Vanaf Port Dickson hebben we 55M afgelegd, bijna helemaal onder zeil met een snelheid van 6,2 
knopen, een prachtig daggemiddelde!




Onze volgende dagtocht is weer een flinke 
afstand, 62M naar de riviermonding van 
Sungai Bernam. Hierna blijft er nog maar 
33M over naar Pangkor waar we een 
jachthaven is.

We vertrekken kort na zonsopkomst en 
gelukkig is het dan ook HW. Het duurt 
weer eindeloos lang voor we dieper water 
onder de kiel hebben, maar we lopen 
nergens vast. Met de drifter zeilen we de 
hele dag als een speer tot de wind draait 
en toeneemt. Met de uitgeboomde genua 
over de andere boeg leggen we de laatste 
mijlen af. De monding van de Bernam 
rivier is gelukkig dieper en voor een mooi 
strandje laten we net voor donker het 
anker vallen. Wederom mooi gezeild maar 
vanwege stroming vandaag maar 5,4 
knopen gemiddeld. In de stroming op 
onze ankerplaats zorgt bioluminicentie van 
miniscule organismen voor de prachtigste 
en meest bizarre lichtshow van blauwe 
figuren in het zeewater. Zelden zo’n mooie 
show van de natuur meegemaakt! 


Met 6 knopen onderweg met de drifter. Het 
grootzeil gebruiken we niet met deze 
zeilvoering met als voordeel is dat de grote 
zonnetent kan blijven staan voor wat meer 
schaduw aan dek. 



Op 1 september lopen we Pangkor Marina binnen. Onderweg kwamen we gigantische nieuwe 
haven installaties tegen maar in de marina is daar niets van te zien. Het lijkt iedere dag wel wat 
warmer te worden en het helpt niet om een windbeschutte jachthaven te liggen. ’s Avonds zoeken 
we een restaurantje met air-conditioning uit. Verkoeling gaat voor kwaliteit van het eten!


De volgende dag gaan we ieder ons eigen weg. Frank neemt de veerboot naar Pangkor eiland 
waar nog restanten van een Nederlands fort te zien moeten zijn en ik verken de omgeving met een 
brommertje. Pangkor is een mogelijke plek waar ik met ALK op de kant kan gaan. Mijn 
verkenningstocht levert niets bijzonders op en ik eindig in een grote shopping mall voor…. 
verkoeling. Frank heeft de benen lekker gestrekt maar was niet onder de indruk van het fort. 


Op de werf ontmoet ik een Nederlands stel en als we elkaar goed aankijken, herkennen Sjoerd en 
ik elkaar. Tien jaar geleden lagen we allebei in Miri Marina op Borneo! Aan het eind van de dag 
praten we bij onder het genot van een koud biertje en een waanzinnig grote ventilator die voor 
windkracht 5 op het terras zorgt!


3 september


We beginnen de dag met een echt Hollands kopje koffie aan boord van de prachtige catamaran 
'Siska' van Lies en Sjoerd. Isis, de naam waaronder ik het schip ken, hebben ze vanwege 
associaties met de terreurbeweging verandert in Siska, de naam van hun dochter. Ze staan op de 
kant en normaal is dat warmer dan in het water maar ze hebben a/c anders zou het niet zijn uit te 
houden in de kajuit. Het is gezellig en vertrouwd bij hun aan boord en natuurlijk wisselen we ook 
de nodige praktische informatie uit, maar we moeten vandaag ook nog verder.  

Het marina kantoor is na twee vakantiedagen vanwege het islamitische nieuwe jaar vandaag voor 
het eerst weer open zodat ik mijn rekening kan betalen en kan informeren naar de prijzen om hier 
uit het water te gaan. 


Rond één uur varen we uit, op weg naar Penang. Vanwege onze afspraken en andere besoignes 
heb ik niet de tijd genomen om de kaart goed te bestuderen en dat wreekt zich! Nog in het zicht 
van de haven lopen we vast in de modder. Met een beetje ‘wrikken’ (op de motor voor- en 
achteruit slaan) komen we weer los maar even verder lopen we vlakbij een groene boei weer vast. 
Wat ik ook probeer, het lukt niet om voorbij de boei te komen. Waarom die hier ligt is wazig. 
Uiteindelijk lukt het met veel moeite om met behulp van ons oude track de weg terug naar dieper 
water te vinden. Er blijkt een grote ondiepe plaat in de weg te liggen en pas als we daar helemaal 
omheen zijn gevaren, komen we in een diepere vaargeul.  Volgende keer toch de kaarten wat 
beter bestuderen!


Al met al lopen we flinke vertraging op maar uiteindelijk gaan we nog ruim voor donker bij Pulau 
Talang voor anker.  De wilde tropische begroeing is prachtig maar het kleine strandje is volkomen 
overgroeid door….. afval! 


Om depri van te worden. Geen politiek correcte gedachte, maar mensen die zo met hun 
omgeving omgaan, verdienen het niet op onze mooie aarde te wonen!! Ik zou bijna een radicale 
klimaat fanaticus worden.😫 grrrr.

Bij aankomst zat ALK plotseling ook helemaal vol met vliegen en het is al dagen mistig vanwege 
de bosbranden in Sumatra met als gevolg drukkend weer en een ongezond hoge 'Air Pollution 
Index'. Wegwezen hier!!! 

4 sept


Nog voor het licht wordt, verlaten we onze ankerplaats bij het mooie, maar smerige eilandje. In de 
mist ontwaren we een enorme vloot vissersboten die plotseling en allemaal tegelijk als een speer 
naar hun visgronden scheuren. De Maleise vissersvloot is enorm gegroeid en ook hun motoren! 
Waarschijnlijk vangen ze meer subsidie dan vis want met hun dieselkosten zullen ze geen droog 
brood kunnen verdienen met hun schamele visvangsten…




Het is moeilijk voor te stellen dat er überhaupt nog vis zit in het troebele en ongetwijfeld ook 
verontreinigde water van Malacca Strait. 

Overal langs de kust zien we tot nu toe enorme industriële installaties afgewisseld door kleine 
oases van vakantiecomplexen. Ik word er cynisch van. 


Na een tijdje komt de landwind op en kunnen we de drifter zetten. Niet voor lang echter, een uur 
later is het gedaan met de wind. Een paar uur motoren verder komt hij echter weer terug, nu uit 
het zuiden. Sok van de drifter omhoog en al snel varen we 6 knopen. Frank zit helemaal verdiept 
in Het Achtste Leven en ik in De Churchill Factor van Boris Johnson. Achter ons ontwikkelen zich 
echter donkere wolken en die trekken niet ongemerkt voorbij! De wind neemt toe en we spuiten 
een gegeven moment met 8,5 knopen naar Penang. Tijdens een korte luwte kunnen we drifter met 
veel moeite in de sok krijgen voor hij aan stukken waait. De wind neemt verder toe en de regen 
komt met bakken uit de hemel. De drifter in de sok zwaait wild heen en weer tegen de voorstagen      
en we moeten het laten zakken. Dat gaat niet helemaal zoals de bedoeling is. Terwijl ik het zeil 
stukje bij beetje in de zeilzak prop, laat Frank de val plotseling heel snel slippen waardoor het zeil 
voor de boeg in het water terecht komt. Met zijn tweeën kunnen we het zonder schade weer aan 
dek krijgen. Maar de lijn van de sok is in het water terecht gekomen en ik voel dat hij door de 
draaiende schroef gepakt wordt. Snel zet ik de motor in neutraal en dan bergen we eerst de 
zonnetent voor die aan flarden waait.

Verder varen op de motor is met die lijn in de schroef geen optie, dus ik moet het troebele water 
in. Stuurloos in de wind ligt ALK flink te rollen maar ik moet erin. Bij de eerste duik vind ik het 
loshangende eind van de lijn en daaraan kan ik mij in het donker naar de schroef trekken. Het 
zicht is absoluut nul dus ik moet alles puur op de tast doen. Het lukt om het eerste stuk van de lijn 
vrij te maken van de schroef. Maar ik kan voelen dat er nog meer lijn om de schroefas gewikkeld 
zit. Daar moet een mes aan te pas komen. Na nog een paar keer 'koppie onder’ kan ik het restant 
van de lijn lostrekken van de schroefas. We kunnen de motor weer gebruiken! 

Het onderwaterschip is aardig begroeid met scherpe kokkels maar gelukkig heb ik niet meer dan 
een paar lichte krasjes op mijn arm overgehouden aan mijn niet geheel vrijwillige kielhaling.


Het is ondertussen droog geworden en nadat we de naar binnen gewaaide regen in de kajuit 
hebben opgedweild, gaan we weer op weg. Anderhalf uur later is de wind afgenomen tot de 
normale sterkte met een rommelige zee als nalatenschap.

In de loop van de middag breekt de zon door en kunnen we zeilen. Met de uitgeboomde genua 
leggen we de laatste mijlen af naar Pulau Rimau aan de zuidkant van Penang.


Onze route van Pulau Rimau in het zuiden van Penang naar Straits Quay Marina in het Noorden 



5 september


Vandaag hoeven we nog maar 15M te varen door de zeestraat die Penang van het vasteland 
scheidt. Er is één grote brug voor de snelweg naar het vasteland en wijs geworden door mijn 
ervaring bij Singapore heb ik voor de zekerheid de doorvaarthoogte goed gecheckt. In de verte 
zien we de brug al liggen. In de kaart heb ik een veilige koers uitgezet en de navigatie laat ik aan 
Frank over terwijl ik binnen computerwerk doe. Een gegeven moment merk ik in de kajuit dat er 
een schaduw over de boot valt, we varen onder de brug door. Maar als ik op de kaart kijk, ligt de 
brug nog veel verder weg. Er blijkt een nieuwe brug te zijn aangelegd die zelfs niet op mijn 
satellietkaarten is te zien! Met Google Maps op mijn smart phone zien we de brug wel, het is dus 
geen fata morgana 😀 




De Penang Bridge die wel op de kaart staat met de autosnelweg die Penang met het vasteland verbindt. 

Aan de noordkust van Penang komen we langs een enorm landaanwinningsproject waar de 
Straits Quay Marina deel van uitmaakt. Dat is wel terug te vinden in de satellietkaarten maar voor 
de zekerheid houden we de smart phone ook maar bij de hand.

In Maleisië weet je nooit wat voor verrassingen ze nog voor je in petto hebben!


Hier komen Eric en Harry de crew versterken. Om 14:00 zouden ze bij de jachthaven aankomen. 
Als een trein van NS uit het tijdperk dat die nog altijd op tijd reden, meren we precies om twee uur 
af in de jachthaven! 


Straits Quay Marina maakt deel uit van een gigantisch shopping complex en we liggen recht 
tegenover Starbucks waar we meteen in duiken voor een ice coffee. Als ik Eric app waar we zitten 
krijg ik bericht terug dat hij in een restaurantje naast ons zit en twee minuten later loopt hij 
Starbucks binnen!

De komende twee weken gaan we met zijn vieren door naar Langkawi en vandaar naar de Thaise 
Butang eilanden om te duiken. 

Wordt dus vervolgd!


