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“Wat doen we nou?“, vraag ik bijna zeurderig

aan Edith. “Hoe bedoel je?“, zegt ze. “Nou, met

die rally! Gaan we nou mee of niet?” Het is de

hete zomer van 2007 aan de Zuid-Turkse kust

rond Fethiye en Göcek. Het kwik stijgt tot

51 graden en de sfeer daalt daarmee op zijn

minst een graad of wat. Het is alweer twee jaar

geleden dat de eerste rally is vertrokken en we

hebben er veel over gelezen. We kennen een

aantal van de eerdere deelnemers en ja, het

trekt. Bovendien hebben we hier in de afgelopen

drie jaar weliswaar niet alles, maar wel heel veel

gezien en komt er geen nieuwe uitdaging bij.

“En als het dus nog even duurt kunnen we net zo

goed in Turkije gaan wonen!”, voeg ik er voor de

sfeer nog even aan toe. Die daalt nog ietsje verder.

We pakken de rally website erbij (Vasco da

Gama was de ontdekker van de zeeroute naar

India) en wegen de ‘voors en tegens’ tegen

elkaar af. Wat doen we bijvoorbeeld met onze

gasten? Toch een vorm van inkomsten voor de

Alondra en wat moeten we allemaal doen om

ons voor te bereiden? Hoe gevaarlijk is het, er

zitten toch piraten op de route? Het kwik stijgt

weer, maar nu vanwege de spanning en de dis-

cussie over het hoe en wat. We lezen ons suf,

slaan alles op en gaan er nog maar eens

goed voor zitten. Ik slaap die nacht slecht.

Storm, piraten, motorpech! We besluiten om

het te doen. Weliswaar is de ‘Oost Route’ een

ongebruikelijke en gaan de meeste jachten

westwaarts via de Azoren naar de Carieb maar

ons trekt het niet. Gasten zullen ook in India wel

willen zeilen. En dat met die piraten lijkt mee te

vallen als je er alles over leest. Maar we willen

wel wat ‘extra’ doen. Dus besluiten we een

goed doel aan onze reis te koppelen.

Bevoorrecht als we zijn om deze reis te mogen

maken. We vinden op internet een Nederlandse

organisatie die zich in India inzet voor de

armste, gehandicapte kinderen en hun alleen-

staande moeders. We besluiten zoveel mogelijk

geld op te gaan halen door sponsors voor de

reis te vinden. Dat geld gaan we aanwenden

voor dit doel. Edith bouwt alvast een aparte

website en de eerste e-mails worden verzonden.

De Alondra
op weg

naar India
Als René in maart 2004 op internet de
Alondra vindt en Edith op dat moment
geen baan heeft, is de keuze snel gemaakt.
Drie maanden later al wonen ze aan boord
van deze prachtige 60 voet Philip Rhodes
Classic waarmee ze de hele oostelijke
Middellandse zee doorkruisen. En nu op
weg naar India, met als deelnemers aan
de Vasco da Gama Rally 2008.
In zes delen hun verslag van deze prachtige
en avontuurlijke reis.

Het kwik stijgt maar de temperatuur aan
boord daalt’

Tekst: René Tiemessen
Foto’s: Edith Jelluma
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DE RALLY

De Vasco da Gama Rally wordt voor de tweede

keer georganiseerd door Lo Brust. Lo vaart al

zeventien jaar op een 39 voet Westerley en

heeft de route inmiddels heen en terug een keer

of drie afgelegd. Het doel van de rally-organisatie

is een gezamenlijke tocht te organiseren voor

zeilers. Zonder winst te willen maken en zoveel

mogelijk voordeel voor de deelnemers te bieden.

Eigenlijk komt het organiseren door een vraag

van de overheid in India. Zij willen graag het

zeiltoerisme bevorderen en vonden in Lo een

goede en vrijwillige organisator voor een rally.

Maar hoe bereid je je voor en wat maak je dan

mee? De rally duurt zo’n zes maanden. Hij start

in Gekova en voert langs de Zuid-Turkse kust

tot Mersin. Dan via Larnaca in Cyprus naar Port

Said in Egypte. Vandaar door het Suez Kanaal,

de Rode Zee, Soedan, Eritrea, Jemen (piraten

dus!) en vervolgens via Oman richting Mumbay,

het vroegere Bombay in India. De rally eindigt in

Goa, in het zuidoosten, en zal rond eind april

2008 voltooid worden. De deelnemende

jachten voor deze tweede editie zijn van allerlei

makelij en afkomst, waaronder dus de Alondra.

De deelnemers komen uit Nederland (9),

Engeland (6), Zweden (1), Zwitserland (1), Italië

(1), Frankrijk (1) en Canada (1). Er wordt

gevraagd om: “Een goede boot met voldoende

uitrusting en bemanning waarvan verwacht mag

worden dat een dergelijke tocht gemaakt kan

worden.” En oh ja: “Natuurlijk met de wil om

samen voor de problemen onderweg te staan.”

Mmm, dat is alvast handig!

VOORBEREIDEN

Een goede voorbereiding is dus belangrijk.

Voor ons bestaat die vooral in het technisch op

orde brengen van de Alondra. Na het bekijken

van de deelnemerslijst, waarvan we een enkeling

na drie seizoenen in de Med varen wel kennen,

voelt het op zijn minst alsof weer he-le-maal

niet klaar voor zijn. Bovendien zijn we de groot-

ste en beschikken vooral over het oudste jacht.

Ja natuurlijk, dat heeft ook z’n voordeel.

De Alondra heeft zich niet alleen door haar

leeftijd wel bewezen, maar ook al door een

eerdere reis om de wereld. De moderne techniek

aan boord moet alleen wel werken. En nu goed!

Naast de hoofdmotor, een Perkins, beschikken

we over veel extra’s. Een 8 kW generator (Onan)

voor energie in de accu’s, samen goed voor

800 Ampère stroom. Een watermaker voor

120 liter vers water per uur. Allerlei pompen

waaronder drie voor de bilge. Natuurlijk de

noodzakelijke navigatiemiddelen. Zo is er aan

boord een Raymarine C80 met 24 mijl radome

radar met Marpa (een tracking systeem om

andere schepen te kunnen plotten) en Maxsea op

de pc. Verder natuurlijk een VHF radio met DHC.

Een extra gps, autopilot, veiligheidsmiddelen

zoals zwemvesten, flares, brandblussers, rook-

melder, gasdetectie systeem en een life raft.

Vooral die laatste wil je niet hoeven gebruiken!

Het zeilplan van de Alondra bestaat uit een

grootzeil, genua, stormfok of jib, wat reservezeilen

en een spi van onmogelijke afmetingen. Iedere

keer als we hem gebruiken (en dat is al niet te

vaak), schrikken we ons te pletter als hij zich

ontvouwt. 184 vierkante meter felrood doek!

En alhoewel de Alondra bijzonder goed zeilt en

al veel wedstrijden won, lijken de zeilen nog van

het minste belang. Voor ons is destijds ‘tegen-

wind’ uitgevonden. Als wij draaien, draait de

wind mee. Lijkt het nou zo of hebben alleen al

die anderen altijd wind mee? Lekker zeilen,

beetje schuin, koud biertje in de hand. En dat

terwijl wij weer op de motor tegen de wind in

liggen te beuken.

HIER KUN JE NOG ALLES KRIJGEN,

MAAR STRAKS?

Omdat we nog in Turkije zijn waar alles te krijgen

is en we vooral niet weten of er in Egypte, laat

staan Soedan, Eritrea of Jemen nog voorzieningen

zijn, is de voorbereiding essentieel. Alles wordt

nagekeken, extra onderdelen ingeslagen, zaken

die kapot kunnen gaan uit elkaar gehaald en

nog maar eens gecheckt. Weken gaan voorbij

en lijsten worden afgewerkt. Toch weet je dat

er van alles kapot zál gaan en je de onderdelen

die er dán nodig zijn niet bij je zal hebben.

We moeten vertrouwen op inventiviteit, een

goede gereedschapkist en medezeilers. Nog

een reden dus om met een rally mee te gaan.

Voor het inslaan van proviand maken we

gebruik van alle ervaring tot nu toe. We varen

naar Rhodos voor goedkope drank, koffie,

pasta, knakworsten en ham in blik. Voor frisdrank

en water uit flessen, besluiten we, zijn er onder-

weg voldoende mogelijkheden. En ook alle

verse groenten en vlees moeten zoveel mogelijk

van lokale markten komen. Om het vlees nog

enigszins houdbaar te maken, maak ik een klein

vriesvakje in de koelkast. Goed voor een keer of

tien vlees. Het is geen technisch hoogstandje

maar het werkt.

Lijkt het nou
zo of hebben
alleen die
anderen altijd
wind mee?’
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CREW

Zo zijn we er langzaam klaar voor en beginnen

we steeds enthousiaster te worden. Ons crewlid

voor de zomermaanden, de 25-jarige Nadia uit

Zuid-Afrika, merkt dat ook. Op een dag, een

paar weken voor vertrek vraagt ze of ze…

We denken er een dag over na en besluiten dat

ze mee mag. Zo vertrekt de Alondra met drie

man ‘crew’ op 14 september uit haar vertrouwde

‘thuis’ in Fethiye naar de start in Gekova, zo’n

100 mijl oostelijker. De achterblijvende zeilers

zeggen ons ‘vaarwel’ en lokale vrienden nemen

afscheid (al dan niet met heel veel goede raad).

Piraten hebben we inmiddels uit ons hoofd

verdrongen en bestaan even niet meer. De twee

weken die we nog hebben tot Gekova gebruiken

we om te genieten van alle plaatsten waar we al

zo vaak zijn geweest. Fethiye, Gemiler,

Oludeniz, Kas, Kalkan, Kastelorizon. Mmm!

Dichterbij het startpunt neemt de spanning toe.

Wat een gaaf avontuur! Wie zijn onze rally-

genoten voor de komende maanden? Wat zul-

len we allemaal beleven? Wat gaat er stuk en

komen we ooit in India aan?

STEUNEN

Als we de baai van Gekova binnen varen zien

we de meeste deelnemende jachten direct liggen.

Organisator Lo staat op de steiger en roept ons

via zijn hand VHF radio op langszij te komen.

Even later liggen we en worden we uitbundig

begroet. Het eerste ‘ankerbiertje’ wordt

gedronken. Samen. Dit voelt goed. De rally kan

wat ons betreft nu meteen beginnen!

Meer weten of ons doel steunen?

www.alondrasailing.com/prive

Volgende maand deel twee, Turkije en Cyprus

en de Alondra op sleep!

ALONDRA OF LONDON

Aft Cockpit Sloop

Bouwjaar: 1965

Materiaal: Teak

Ontwerp: Philip Rhodes

Bouwer: Cheoy Lee

BEMANNING

René Tiemessen, 1963

Beroep: Ondernemer

Edith Jelluma, 1969

Beroep: Cesar Therapeute

Nadia Kruger, 1982

Beroep: Muzikant

VASCO DA GAMA YACHT RALLY

Van Turkije naar India

Organisator: Lodewijk Brust

[i] www.alondrasailing.com/prive

[i] www.vascodagamrally.nl
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