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René en Edith doen mee aan de Vasco da

Gama rally 2008. Deze rally, waar twintig

jachten aan deelnemen, begint in Turkije

en doet op weg naar India verschillende

landen aan. In dit deel beschrijven ze

het begin van de rally. De tocht langs de

oostkust van Turkije en de oversteek

naar Larnaca in Grieks Cyprus.

De Alondra
van Turkije
naar Cyprusdeel 2

Tekst: René Tiemessen
Foto’s: Edith Jelluma
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Wat een hoop ervaren zeilers, mijmer ik. We

luisteren naar rallyleider Lo tijdens de briefing

aan het begin van de rally in Gekova. Alle twintig

deelnemers zitten in een kring en ik taxeer

iedereen. Ik schat op minstens duizend jaar

ervaring en zie ons vooral als beginners.

Een duidelijk gevoel van onderschatting.

Maar ja, de onzekerheid sluipt er met zekerheid

in als je voor een tocht als deze staat.

De komende zes maanden zullen we onderweg

zijn, en van hier naar India zo’n vijfduizend mijl

varen. Het is een bont gezelschap van rallydeel-

nemers. De gemiddelde leeftijd ligt boven de

vijftig maar er zijn toch ook wat jongere stellen

die meegaan. Gelukkig! In ieder geval gaan we

nu echt beginnen. Technisch zijn we er klaar

voor. Wekenlange voorbereiding, de Alondra

klaar maken en foerageren zijn voorbij.

We zijn ongeduldig. Gekova is overigens

prachtig. Een heerlijke baai, veilig en fantastische

natuur met een klein dorpje tegen de heuvels.

En natuurlijk de ‘Sunken City’ met haar Lycische

Graftombes, alles in kristalhelder water.

WE GAAN BEGINNEN

De eerste etappe is negentien mijl richting

Finike, een naam die je direct ook weer kunt

vergeten. Anders dan een dode haven waar de

glorie af is en een dorp met niks is er hier niets.

Van hier uit vertrekken we twee dagen later in

de middag voor het eerste serieuze traject van

143 mijl naar Bozyasi. Bozyazi ligt ten oosten

van Alanya en Antalya. Als je verstoken wilt zijn

van massatoerisme wordt het vanaf hier leuk.

Vergeet dus ook Alanya en Antalya maar.

We zeilen oostwaarts, op bijna negentig

graden. De avond valt en aan boord eten we

‘foeksandijviestamppot’ waar we de laatste

varkensspek uit Rodos door bakken. De wind is

inmiddels gaan liggen. We genieten en gaan

met wachtlopen en de motor aan de nacht in.

Drie uur op, drie uur achterwacht en drie uur af.

Alles gaat goed. We liggen voorop en de

rallyboten om ons heen zien we op de radar of

dichterbij door hun navigatielichten. Zo nu en

dan roept er iemand wat en dat geeft een

veilig gevoel.

Achter de ramen van
sommige winkels is de tijd
letterlijk gestopt
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MOTORPROBLEMEN

Ik lig om half een op bed om wat te slapen en

slaap eigenlijk net als Edith me wakker maakt.

“René! René! De motor hapert!” F..k, denk ik en

spring klaarwakker uit bed. Dat hadden we

net even nodig. De eerste echte passage!

Buitengekomen is de motor inmiddels

afgeslagen. Ik check de vitale delen in de

machinekamer: water, olie, temperatuur en

druk. Alles in orde. Edith oppert dat we

misschien geen diesel meer hebben. Diesel?

Dat kan niet waar zijn. We hebben het zo goed

uitgerekend en hebben nog minstens...

Afijn, een minuut later constateer ik een lege

tank door een stomme rekenfout en schakel

over op onze tweede tank. Edith duikt op de

ontluchtingspomp en ik probeer in een rollende

deining de motor te ontluchten. Na een paar

pogingen lijkt het te gaan lukken. In mijn

enthousiasme draai ik nét te hard het boutje

dicht. “Krak”, zegt het boutje en daarmee

ook de kans om de motor weer te starten.

Diesel loopt uit de ontluchting. We leggen

contact met de rally via de VHF om onze situatie

te melden en voelen ons direct schuldig.

Chris van de Roterik, een twaalf meter kotter,

biedt aan ons te slepen. We nemen zijn aanbod

aan en even later liggen we weer op koers,

achter een lange lijn. Ik duik weer de machine-

kamer in en probeer het gat te repareren.

Maar met de lekkende diesel lukt het niet.

Zo worden we de 55 resterende mijlen

gesleept en komt de Alondra kreupel de haven

van Bozyasi binnen. De andere rallyboten

liggen er al en hebben een plek vrijgehouden.

Gelukkig, we zijn er. En nog beter, zónder

grote brokken.

VAN BOZYASI TOT MERSIN

Bozyasi is een kleine haven met een dorpje op

twee kilometer afstand. Van hieruit kun je prima

het Anamur fort bezoeken, een ruïne van een

kruisvaarders fort. Dit fort is een van de grootste

en best bewaarde langs de Turkse oostkust.

De mensen hier zijn anders. Nog aardiger dan

de Turken over het algemeen al zijn, zo lijkt het.

Behulpzaam word ik geholpen aan een nieuw

exemplaar van ons afgebroken boutje. Op de

lokale ‘Sanay’, het industrieterrein, blijkt het zo

maar op voorraad te zijn. Een Perkins motor

heeft zo zijn voordelen, onderdelen zijn overal te

krijgen. Kosten: € 0,75! De dagen daarna

varen we langs kleine havens met nóg meer

vriendelijke mensen. We kunnen duidelijk

merken dat er weinig tot geen toeristen komen

in plaatsen als Aydincik, Aga Limani en Tascucu.

Overal lachende gezichten, goede voorzieningen

en gastvrijheid. De lokale lantaarnpaal levert

stroom en water komt via een lange slang uit

het theehuis. 160 mijl verder komen we in

Mersin aan. Mersin is een grote stad met een

nog grotere haven. Het is niet aan te raden om

hier in de nacht aan te komen. Dit door de vele

schepen die in en uit varen, waarvan sommige

kleine boten onverlicht. De nieuwe jachthaven is

bijna, maar nog niet helemaal klaar. We moeten

dus naar de huidige, kleine vissershaven in de

noordwest hoek van het havengebied, midden

in de stad. Een grote menigte staat ons bij

aankomst op te wachten. Het is het begin

van het suikerfeest en de mensen zijn vrij.

De kustwacht maakt overuren om ons te

helpen. Speciaal voor de rally zijn twee pontons

ontruimt. Hier en daar worden snel nog wat

vissersnetten weggehaald. Mersin laat zich van

haar beste kant zien. De dagen die volgen laven

we ons aan de laatste hamburgerketen, een

grote supermarkt en het tanken van water.

Ik spring
klaarwakker
uit bed
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OVER NAAR CYPRUS

Op de avond voor vertrek richting Larnaca in

Cyprus brieft Lo ons over de route van 125 mijl.

Weg blijven uit Turks Cyprus is het devies.

Van Grieks naar Turks Cyprus varen kan wel

maar andersom levert geheid problemen op.

Niet doen dus! Tenminste, als je niet wilt dat je

voor een paar dagen wordt vastgelegd en een

bekeuring wilt krijgen die, naar het schijnt, niet

misselijk is. Grieks Cyprus beschouwt de Turken

nog altijd als bezetters. En zo vertrekken we.

In de nacht is de overtocht behoorlijk wild.

We varen met een windje 4 tot 5 van achteren.

Er staat een flinke ‘swell’ die van alle kanten lijkt

te komen. We slingeren fors heen en weer en

vragen ons af hoe het op de andere jachten

gaat. Wij hebben tenslotte een zware boot maar

hoe zal het gaan op de lichtere jachten?

Zoals bijvoorbeeld op de tien meter lange

Gustavus Vasa? We hebben qua tijd goed

gerekend. Rond dageraad krijgen we Larnaca in

zicht. En als de wind zoals verwacht toeneemt,

koersen wij onder de beschutting van het land,

met een knoop of acht op de haven af.

Op kanaal 16 roepen we Larnaca Marina op

en horen we dat we worden verwacht.

Het buitenbassin van de haven blijkt vanwege

de overvolle marina voor ons gereserveerd.

We leggen aan met een anker en de steven

naar de kant. Later die dag wordt er, vanwege

een opkomende storm, toch een plek voor

iedereen gevonden. Het lukt met moeite en van

boord gaan zal de komende dagen voor

sommigen wat lastig worden. Grieks Cyprus is

bijzonder modern. We kunnen dus nóg een

hamburgerketen aan doen! Nieuwe hotels,

ruime winkels en goede voorzieningen.

Bovendien is het klimaat het hele jaar heerlijk en

zacht. In de winter zelfs temperaturen van rond

de twintig graden. Het is dus niet voor niets dat

veel zeilers hier willen overwinteren. Al is dat

door de volle havens de laatste jaren wat

minder geworden. Er zijn wel behoorlijk wat

uitbreidingsplannen. Op dit moment wordt de

haven van Larnaca met zeventig plaatsen

uitgebreid en langs de hele kust staan een

viertal nieuwe marina’s gepland die binnen drie

tot vijf jaar klaar moeten zijn. Dat zou natuurlijk

mooi zijn maar eerst maar eens zien wat er van

die plannen terecht komt.

NICOSIA

Edith en ik gaan een dagje naar Nicosia, een

bijzondere stad. Aan één kant de moderne

stad met promenades. Een gezellig oud

stadscentrum waar we winkelend doorheen

lopen en ons tegoed doen aan een hapje en

drankje op een van de vele terrasjes. En aan de

andere kant, een paar straten verderop, wordt

het plotseling stil. We wanen ons net in een film

van Fellini. Hier heeft de tijd stil gestaan.

Plotseling staan we oog in oog met de

scheiding tussen Noord en Zuid, nog altijd

bewaakt door soldaten van de VN. Achter de

ramen van sommige winkels is de tijd letterlijk

gestopt. Deuren zijn halsoverkop gesloten tijdens

de uitbraak van de oorlog in 1974 en nooit meer

open gegaan. Hier en daar staan nog auto’s.

Er is een drukkerij. Een Mercedes dealer en iets

wat lijkt op een drogisterij. Met de goede sleutel

kun je er zo weer beginnen. Bizar! Dat de stad

aan de andere kant van de muur nog verder

gaat, is nauwelijks voor te stellen. Evenals het

idee dat daar Turks wordt gesproken en, zo

weten we uit een eerder bezoek van twee jaar

geleden, dat aan die zijde heel wat minder

welvaart is dan in dit Griekse deel.

Terug op de Alondra bereiden we ons weer

voor. De rally zet zich over enkele dagen voort

richting Egypte, Port Said. Onze watermaker is

stuk en die gaan we hard nodig hebben later in

de Rode Zee. We bestellen via internet nieuwe

membramen en laten ze naar onze inklarings-

agent in Egypte sturen. Voor de zekerheid bel ik

hem over de kosten die hij berekent voor het

in ontvangst nemen en afgeven van dit pakket in

de haven. “Niets”, zegt hij vriendelijk. Dat ‘niets’

blijkt later toch een beetje meer te zijn.

Veel meer...

MEER WETEN OVER DE ALONDRA?

www.alondrasailing.com/prive

Volgende maand deel drie: Egypte en de

Gustavus Vasa vast op het rif!

OOSTKUST TURKIJE

Goede havens

Redelijke voorzieningen

In- en uitklaren omslachtig

Goedkoop

Vriendelijke mensen

Weinig toerisme

Minder interessante kust

CYPRUS

Nog steeds in conflict

Havens vol

In- en uitklaren eenvoudig

Relatief duur

Zeer prettig klimaat

Goede technische faciliteiten

Plotseling staan we oog in oog met
de scheiding tussen Noord en Zuid

WEERBERICHTEN

VHF: Antalya Turk Radio - Cyprus Meteo

Navtex: Antalya, Haifa, Cyprus

www.usgrib.com

www.windfinder.com

www.windguru.com


