
5 september  Penang


Frank heeft zijn vuurdoop goed doorstaan en we zijn veilig en op tijd in Penang aangekomen. 

Hier komen Eric en Harry de crew versterken en zoals ik van hem gewend ben, komt Eric als een 
wervelwind aan boord en Harry doet niet voor hem onder! Als we zijn bijgepraat maken we een 
plan voor wat we in Penang te doen hebben.

Met Eric rij ik tevergeefs naar de Royal Thai Embassy voor een 60 dagen visum (niet de juiste tijd 
voor een aanvraag) en Frank wijdt Harry in over de geheimen aan boord.

’s Avonds gaan we Georgetown in om wat te eten. Ik was hier 10 jaar geleden voor het laatst en 
het kost wat moeite om het befaamde Chinese restaurant met de eeuwenoude boom in de 
ingang, woks op metershoge vlammen, koks in rubber laarzen en fantastisch lekker eten, terug te 
vinden. Onze taxichauffeur denkt het te kennen maar hij kan het ook niet vinden. Weggesaneerd 
door moderne hoogbouw! Penang is in 10 jaar bijna onherkenbaar veranderd.

Maar Little India is niet veel veranderd en daar vinden we een goed restaurantje.

Dankzij Google Maps weet ik Chulia Street terug te vinden en daar drinken we een lekker biertje. 
Er is zelfs keuze uit allerlei speciale bieren, je zou bijna denken dat we niet in het islamitische 
Maleisië zijn!  




Met Harry, Frank en Eric aan een biertje in Chulia Street 

Harry is een vriend van Eric uit Kota Kinabalu waar hij werkzaam is als mensenrechten advocaat, 
als hij voor dat werk niet ergens anders op de wereld bezig is. Een enthousiaste en behulpzame

crew erbij!


De volgende dag gaan Harry en Eric, met mijn voorraadlijst bij de hand op de smart phone, 
inkopen doen. Frank verkent Georgetown en ik doe wat klusjes aan boord. 




Aan het eind van de dag hebben weer voldoende diesel en benzine aan boord, een berg groenten, 
brood voor een paar dagen, vleeswaren en zelfs spek!  We hoeven de komende dagen niet op een 
houtje te bijten!


7 september  Op weg naar Langkawi


We gaan vroeg op pad want we hebben bijna 60M voor de boeg. Het duurt een paar uur voor de 
wind opsteekt maar dan kunnen we de drifter zetten. Halverwege merk ik ineens dat we het 
groene modderige zeewater van Malacca Strait achter ons hebben gelaten. Bij een stel visstaken 
leggen we ALK even vast aan een boeitje om te kijken of er in het blauwe zeewater vis is te zien. 
Die staken liggen met een ankertje vast en rond de palmbladeren onderwater verzamelen zich 
scholen vis als het goed is. Er zit inderdaad een grote school trevallies rond de staken en het zicht 
is heel redelijk. Heerlijk opgefrist zeilen we na een half uurtje verder.

De jachthaven in Kuah op Langkawi gaan we vandaag niet halen voor donker maar aan de 
oostkant van Pulau Tuba vinden we een bruikbare ankerplaats voor de nacht.


Door de stroming staan de staken scheef en ze trekken inderdaad veel vis aan. 
 


Voor we de volgende dag afmeren in de Royal Langkawi Yacht Club gaan we in de baai van Kuah 
eerst op zoek naar diesel wat in Langkawi belastingvrij zou moeten zijn. 


De baai is vergeleken met 10 jaar geleden enorm druk geworden. Niet zozeer met veel meer 
zeilboten maar vooral met lange, snelle veerboten waarvan sommige niet meer lang zullen drijven! 
Geen al te opwekkend gezicht maar dat hoort bij het moderne Maleisië….


Diesel blijkt nog steeds geleverd te worden door een tankschip dat in de baai voor anker ligt. Toen 
ik hier voor het laatst heb getankt, lag het er ook al in dezelfde deplorabele staat van onderhoud. 
De vergelijking met tankstations van Shell in Nederland gaat op zijn zachts gezegd, een beetje 
mank! Maar het bord staat er misschien al jaren op zonder dat Shell daar weet van heeft. De 
diesel ziet er echter mooi licht uit en we nemen maar aan dat de tanks, waar het uit wordt 
overgepompt, niet al te vervuild zijn.




Met vereende krachten is het tanken van 400 ltr diesel snel geregeld!


Op onze marifoon oproep voor de jachthaven van de RLYC wordt niet gereageerd en we meren 
op eigen inzicht maar op een geschikt vrij plekje aan de steiger af voor superjacht 'Skade’.


ALK is maar een nietig bootje in vergelijking met het 46m lange superjacht Skade. Maar ze zijn wel allebei in 
Nederland gebouwd! 



In Langkawi hoeven we niet lang te blijven want we willen duiken. Een dagje is genoeg om de 
voorraden aan te vullen met bier en wijn, wat hier belastingvrij is en ik heb tijd om een paar 
yachties te spreken die mij informatie kunnen geven over de mogelijkheden om ALK hier uit het 
water te halen. Maar eerst ga ik vandaag de achterstagen in om de ophanging van de 
zonnepanelen, waar de kraanlijn altijd in blijft hangen, aan te passen. Als we dat klusje samen 
geklaard hebben, gaan Eric en Harry op weg om inkopen te doen. Ze komen terug met een paar 
traytjes bier, rode en witte wijn en ze hebben zelfs Zuid-Afrikaanse boerenworst gevonden. Het is 
duidelijk dat we geen honger gaan leiden de komende 10 dagen, dit wordt een culinair tripje!


In de Pool Bar van Nederlandse Jerry en zijn Duitse partner Eva, kom ik diverse oude bekenden 
tegen. Soms is dat even goed kijken want het is lang geleden dat ik hier regelmatig kwam. Het is 
een erg gezellige middag en aan het eind ben ik ook wat wijzer.




Frank en Eric houden me met 
twee lijnen op twee lieren in de 
lucht terwijl ik mezelf met een 
schuivende hulplijn aan de 
achterstagen heb vastgebonden. 
Harry is de fotograaf! 

Aan het eind van de middag is er nog tijd om te 
chillen in de 'Pool' van de Royal Langkawi Yacht 
Club! 



9 september


De handwasjes zijn gedaan, de watertanks gevuld en de rekening van de jachthaven betaald. We 
zijn zover om op weg te gaan naar de Butang eilanden. Deze Thaise eilanden liggen op 40M van 
Kuah en in het verleden heb ik daar, snorkelend met Marijke, genoten van het onderwaterleven. 
Maar daarna heb ik mogen proeven van de biodiversiteit in de Koraal Driehoek. Onze 
verwachtingen zijn dan ook niet hooggespannen….


Bij de uitgang van Bass Strait, waar we in de open zee tussen de Butang eilanden en Langkawi 
komen, worden we overvallen door een rommelige zee. De golven komen van alle kanten zonder 
dat er genoeg wind is om de zeilen te hijsen. We liggen flink te rollen. Het ZW seizoen is duidelijk 
niet de beste tijd van het jaar om hier te zeilen. Maar een gegeven moment komt er wat orde in de 
chaos en kunnen we de zeilen hijsen. Een paar uur kunnen we aardig zeilen tot we in de buurt van 
Koh Lipe komen. In het goede seizoen lig je daar altijd aan de zuidkant voor anker voor een mooi 
strand met gezellige restaurantjes maar wij lopen de noordkant aan. Daar zien we een 
aanlegplaats voor snelle veerboten en een gigantische vloot van de bekende Thaise longtail boten 
voor het strand liggen. Het toerisme in Thailand is behoorlijk gegroeid!


Na een rustig nachtje varen we door naar de passage tussen Koh Rawi en Koh Butang. Daar staat 
altijd veel stroming maar we liggen er prima aan een degelijke mooring. Frank heeft nog weinig 
gesnorkeld maar hier trekt hij de stoute schoenen aan. Hij is helemaal enthousiast over wat hij 
onderwater allemaal aan gekleurde vis en koraal tegenkomt. En dat is niet onterecht want het is 
nog steeds een mooi plekje. Geen enorme diversiteit aan koralen maar dat hoort bij zo’n plek met 
veel stroming en ik zie geen beschadigd koraal. Een goede plek om snorkelend mijn nieuwe 
Olympus camera uit te testen.


Een Stinkdier anemoonvisje bij zijn anemoon en zacht koraal. Vraag me niet waarom hij in het Engels 'Skunk 
anemone fish' heet, want ruiken doet hij niet! 



Zandbaarzen zijn tamelijk nieuwsgierig en dit exemplaar poseerde graag. 

Lipvissen zitten nooit stil maar deze Schaakbord lipvis wilde wel wat dichterbij komen. 



Eric is minder geboeid door het kleine visleven en gaat met de harpoen in de bijboot op stap. Om 
vis te jagen moet je meestal op kapen zijn die aan diep water grenzen en hij is uren uit zicht, maar 
komt niet met lege handen terug!  

Naast een paar kleine konijnvissen, waar ik mijn handen nooit aan vuil maak omdat ik ze niet zo 
lekker vind, komt hij terug met een prachtige 'Snubnose pompano', een Stompe neus pompano, 
een lid van de stekelmakrelen familie.  





Op een strandje dat we 
helemaal voor ons alleen 
hebben, kunnen we 
genoeg drijfhout vinden 
om een mooi vuurtje te 
stoken. Aan een stok 
geregen en langzaam 
gegaard, smaken de 
konijnvissen heerlijk. 
Maar de hoofdprijs gaat 
naar de in moten gegrilde 
snubnose pompano!

Met een glaasje wijn erbij 
en aardappels uit het 
vuur, een godenmaaltijd.

We genieten alle vier met 
volle teugen!




De tweede nacht in ons mooie 
plekje begint de wind van ZW naar 
W en N te draaien. Tijd om te 
verkassen naar Koh Sawang, het 
zuidelijkste eilandje van de groep. 
Ook hier kunnen we weer 
vastmaken aan een degelijke 
mooring. 

Harry en ik maken er samen een 
duik vanaf ALK. Er staat wat 
stroming maar dat is niet waarvoor 
we op ons hoede moeten zijn. Terwijl 
ik bezig ben een foto te maken van 
een murene die beschutting had 
gezocht in een grote bekerspons, zie 
ik vanuit mijn ooghoek ineens 
allemaal lijnen in het water en er 
duikt plotseling een andere duiker 
op met een harpoen! Harry komt een 
tweede duiker tegen. Het zijn Thaise 
compressor duikers die in een hoog 
tempo ieder gaatje in het koraal 
afstropen om vis te schieten. Ik 
groet mijn onderwatervriend om er 
zeker van te zijn dat hij me niet per 
ongeluk voor een mooie vis aanziet! 
Eric vertelt later dat hij prachtige 
groupers in hun longtail zag liggen 
die ze trots lieten zien. 

Goede business voor die jongens!




Onze route kris kras door de Butang eilanden in 7 dagen 



Bij Koh Sawang probeer ik mijn 
geluk met de harpoen. Ik moet 
tenslotte een beetje in conditie 
blijven want met deze jongens aan 
boord, hoef ik geen zwaar werk te 
doen. Ik word bijna een manager!

In de eerste plek waar Eric me met 
de bijboot dropt, stroomt het veel 
te hard om onder te duiken. Met 
moeite kan ik me aan een rots 
vasthouden tot hij me weer komt 
ophalen en op een plek meer in de 
luwte dropt. Veel vis kom ik echter 
niet tegen. Ik zwem tussen wat 
rotsen door naar de andere kant 
van een eilandje. Het zicht is hier 
minder. Maar als ik al een tijdje met 
ingehouden adem tussen twee 
rotsen lig te wachten, komt er een 
Geelrand trekkervis voorzichtig 
mijn kant op. Rustig wacht ik tot hij 
dichtbij genoeg komt en binnen 
schootafstand is. Dat wordt hem 
fataal want ik raak hem goed 
achter de kieuwen. Ik heb nog 
nooit een trekkervis geschoten, 
want normaal houden die altijd 
afstand, maar nu heb ik een flinke 
jongen geschoten. Als ik nog met 
hem aan het worstelen ben, komt 
Harry aangevaren met de bijboot. 
Precies op het juiste moment zodat 
ik de vis in de bijboot kan ‘lozen'.




Aan boord ga ik samen met Frank aan de slag om hem te ontleden en schoon te maken. Zijn 
maaginhoud blijkt te bestaan uit kleine mosseltjes die hij met schaal en al heeft opgeslokt. Zijn 
huid is zo taai dat je er met geen mogelijkheid met een mes doorheen komt. 

Hoe gaan we dat aanpakken? 

Met een stevige schaar lukt het om zijn huid centimeter voor centimeter door te knippen en 
daarna kunnen we de stukken losscheuren van het vlees. Het begint op het slachten van een 
zoogdier te lijken! Ontdaan van de huid kunnen we er nu filets van snijden maar gemakkelijk gaat 
het niet. Hij blijkt een enorme lever te hebben die we apart houden voor de ware visliefhebbers.


Voor Frank wel iets anders dan een kant-en-klaar gefileerd visje op de markt kopen, maar volgens 
mij heeft hij wel goed opgelet hoe ze dat doen want in eendrachtige samenwerking snijden we er 
mooie filets van.

Het vlees is heel erg stevig en Frank snijdt er hapklare brokken van die Eric ’s avonds klaar maakt. 
We zijn het er allemaal over eens dat hij heerlijk smaakt. Het lijkt bijna niet meer op visvlees. Ook 
de lever smaakt goed, alhoewel dat toch meer iets is voor Eric en mij. 




Stukje bij beetje kunnen de huid losscheuren van het vlees. Geen klusje om alleen te doen! 

Bij de voorbereidingen van deze reis in Nederland heb ik op internet informatie verzameld over 
allerlei dive sites in de Butang groep die ik mijn kaarten heb ingebracht met rode duik icoontjes. 
De coördinaten blijken allemaal goed te kloppen maar het is niet het goede seizoen.

We zitten in de transitieperiode van de ZW naar N moesson en dat merken we!


 




14 september


Onze volgende duik site Jabang is goed gemarkeerd en we kunnen er aan één van de moorings 
die er omheen zijn gelegd, vastmaken. Het moet een soort onderwaterbergje zijn met mooie 
zachte koralen. Eric en ik zwemmen er v.a. de boot, tegen de stroming in, naartoe. 

Het staat er inderdaad helemaal vol met zachte koralen die zich tegoed doen aan het voedsel dat 
de stroming hun kant op stuurt, maar het zicht is niks. Op 5m afstand ben ik Eric al kwijt! Maar 
toch een lekker duikje, relaxed hangend aan mijn rifhaak terwijl Eric fotografeert.  


De duiksite aan het N puntje van Koh Adang laten we links liggen want vanwege de noordenwind 
staat er een wilde zee. Hopelijk vinden we bij Koh Bitsi, een paar mijl verder, beschutting ook al is 
het een erg open plek. Aan de oostkant blijken we goed te kunnen liggen, tenminste zolang de 
wind niet draait. Als duikplek is het niet de moeite waard om er met de flessen in te gaan. 

Eric gaat met Harry en de harpoen in de bijboot op stap naar een stel rotsen in de buurt en komt 
uren later met een mooie buit terug.

Deze keer heeft hij een horsmakreel met gele vinnen geschoten. Voor ik hem kan opzoeken in de 
visboeken, gaat hij al onder het mes!


Ik snorkel over een uitgestrekt veld 
van harde koralen in ondiep water, 
naar het prachtige strandje wat 
echter weer vreselijk ontsierd wordt 
door afval. Ik moet daar zo 
langzamerhand op voorbereid zijn 
maar kan er nog steeds niet aan 
wennen. Plastic drinkwaterflessen, 
slippers, visnetten, styrofoam, het 
hele strandje ligt ermee bezaaid. De 
ergste zooi mik ik in een hoek waar 
het tenminste uit het zicht ligt. 

Wij liggen er nu alleen, maar het is 
zeker een plek waar de Thaise 
longtailboten toeristen brengen en ik 
begrijp niet dat ze dit laten liggen. 


Eerder waren we op een andere 
ankerplaats in de Butang een 
gegeven moment plotseling omringd 
door een grote ‘wolk’ zwerfafval die 
met de stroming werd aangevoerd. 
Dat spul lag duidelijk al meer dan een 
jaar in zee.

Zal het tij ooit keren? 


      




15 september


Als zo’n superverse vis een nachtje in de 
koelkast heeft gelegen, smaakt hij nog beter 
voor de sashimi die voor vandaag op het 
menu staat. 

Ik gebruik de dag om brood te bakken en ik 
kneed er voor eerst broodjes van. Het rijst 
deze keer erg mooi en de broodjes komen 
helemaal aan elkaar gebakken uit de oven.

’s Avonds smullen we, na een voorafje van 
sashimi, van heerlijke Unox hamburgers met 
verse broodjes! De wijn vloeit rijkelijk en ook 
al zijn de weersomstandigheden niet super, 
we hebben het helemaal naar onze zin! 


16 september 


Frank vertrekt morgen pas aan het eind van de dag maar gezien het weer varen we vandaag al 
terug naar Langkawi. We hebben weer een knobbelig zeetje maar kunnen een gegeven moment 
toch een paar uur lekker zeilen met de drifter. Net voor donker lopen we de jachthaven van Rebak 
binnen. Er is geen kip te bekennen en we meren af aan een vrij ponton. Dan komt er toch iemand 
naar ons toe om een plekje aan te wijzen. De haven ligt aardig vol maar er zijn nog wel een paar 
vrije boxen. 

Vanavond hebben de koks aan boord van ALK vrij. In het restaurant van de jachthaven eten we 
een prima maaltijd.


17 september


De laatste dag voor Frank en we hebben we alle tijd om rond te kijken in de jachthaven en op de 
werf. De marina ligt erg mooi, omgeven door de jungle en mangroven, maar er staat geen zuchtje 
wind. Een ideale plek voor rustzoekers. Er staat een aardige rij jachten op de kant. Het werfterrein 
is keurig bestraat en er is hier en daar ook een schuurmachine te horen maar dit is niet het soort 
werf voor ALK.




Aan het eind van de middag stappen we met 
Frank in de snelle veerboot waarmee we naar 
het vasteland van Langkawi varen. 

Eric gaat mee om wat belastingvrije drank in te 
kopen in Pantai Cenang, het toeristen strand 
tegenover Rebak eiland. 


Frank pakt hiervandaan een taxi naar het 
vliegveld dat vlakbij ligt. 

In Starbucks nemen we afscheid van elkaar. 
De laatste twee weken van zijn trip waren weer 
heel anders dan met zijn tweeën en dat klikte 
ook erg goed. 


Ook al zat het weer niet mee, hij heeft een 
prachtige reis gemaakt waar hij nog lang op 
kan ‘teren’.


Frank is klaar voor vertrek uit Rebak Marina 

18 september


Vanochtend vroeg zwaai ik Eric en Harry uit. Zij gaan vanaf Langkawi verder met een veerboot 
naar Penang en vliegen vandaar terug naar Kota Kinabalu. Harry heeft enorm genoten en hij was 
een altijd opgewekte crew die zijn handen uit de mouwen kon steken, zoals allemaal trouwens.

Het zal stil worden aan boord van ALK!




Afscheid van Eric en 
Harry in de snelle 
veerboot voor een kort 
tochtje naar het 
vasteland van Langkawi 



Apotheose


Op 19 september vaar ik alleen weg uit Rebak op weg naar Kuah. Een klein stukje varen dat ik 
gemakkelijk alleen kan doen. Onderweg ga ik voor anker bij de B&V Shipyard in Bass Strait, een 
werf waar ALK mogelijk uit het water kan. Die ziet er meer uit als het soort werf waar ik aan ALK 
zou kunnen werken. De kosten van in en uit het water gaan en de sta kosten op werf vallen mee. 
Maar ik zou deze keer wel wat werkzaamheden willen laten doen en de kosten daarvan vallen niet 
mee. 


Als ik de laatste mijlen naar de ankerplaats in Kuah vaar, word ik er aan herinnerd dat alleen varen 
toch een ander verhaal is….

Een vlaggetje van een visnet, dat vlak voor de boeg van ALK opdoemt, zie ik te laat en kan ik niet 
meer ontwijken. Normaal ’glij’ ik daar meestal langs maar nu zie ik het vlaggetje niet meer boven 
komen achter ALK. Niets aan te doen en ik zet de motor weer in zijn werk om verder te varen. De 
schroef draait normaal maar ik merk dat ik niet vooruit kom. Ik blijf ergens aan hangen. Er zit niets 
anders op dan een kijkje te nemen met een snorkeltje. Een beetje ongemakkelijk idee om 
overboord te springen terwijl ALK gewoon in een grote baai drijft! 

Onderwater kom ik de vlag weer tegen. Er is een lijn achter een zinkanode blijven hangen en de 
vlag wordt strak tegen het roer gedrukt. Waar ik nou precies achter blijf hangen, is niet te zien in 
het troebele water maar er is geen lijn in de schroef gedraaid en ik kan de zaak klaren zonder dat 
er een mes aan te pas hoeft te komen. Ik klauter weer aan boord en vervolg mijn weg, een nieuwe 
ervaring rijker!

Op gepaste afstand van een aantal megalomane bouwwerken zoals je die alleen in Maleisië 
tegenkomt, ga ik veilig voor anker bij Kuah.


Naschrift


29 september


Inmiddels heb ik twee dagen in Satun doorgebracht om daar twee werven, PSS en Lee Ha Poh te 
bezoeken. Beiden zouden een goede plek zijn om aan ALK te werken maar de werven zijn allebei 
niet de plek waar je aan boord wil blijven wonen. Maar er zijn verschillende mogelijkheden om 
voor €100-150 per maand een kamer of appartementje te huren. 

Waarschijnlijk wordt het Lee Ha Poh, waar Australiër Juha een bedrijf voor onderhoud aan jachten 
runt. We bekijken samen zijn verfspuitwerk van twee jachten op de werf en ik heb wel vertrouwen 
in zijn deskundigheid. Arbeidsloon in Thailand is aanmerkelijk lager dan in Maleisië en als je er zelf 
bij blijft, kun je er goed werk laten doen.


Ik ben nu in blijde verwachting van een nieuwe ‘Forward Looking Sonar’ uit Engeland en omdat ik 
toch bezig ben, ga ik ook een Autopilot bestellen die ALK ook onder zeil in toom kan houden. 
Onderweg heb ik vaak gedacht aan een sterkere Autopilot en de display die ik voor de sonar 
nodig heb, kan daar ook voor gebruikt worden dus de kosten vallen mee.

Als dat spul allemaal aan boord is en ik de benodigde verf en anti-fouling aan boord heb, vaar ik 
dan naar Satun.   


