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Het een-na-laatste traject van de Alondra
met Edith en René aan boord, voert langs
het zuiden van de Rode Zee, via de straat
van Bab el Mandeb richting Yemen en
Oman. Deze maand het vijfde verslag
van hun reis van Turkije richting India.
Over piraten, qat kauwend Jemen en hoe
een Sultan zijn land er boven op kreeg.

in Jemen en
Oman, een

onbekend
stukje Arabië

Tekst: René Tiemessen
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We liggen bij de zuidelijke havenstad Assab in

Eritrea voor anker. Het weer is niet goed. 30 tot

35 knopen wind gieren over het water en de

ketting staat strak. Het eiland waarachter we

liggen biedt bescherming maar lekker voelt het

niet. En vooral, er lijkt geen einde aan te komen.

Dagelijks worden de ‘gribfiles’ via een satelliet-

telefoon binnengehaald en kijken we naar een

mogelijke gat in de wind-voorspelling. Het lijkt er

te komen en we wachten dus af. Vijf dagen

gaan voorbij en we verkennen het kleine eiland

tot uitentreuren. Een enkele visser brengt heerlijke

vis en de laatste verse groente gaat in de pan.

We hebben moeten ploeteren om hier te

komen. Geen lekkere dagjes uit zeilen. Nee,

hard werken en kleine stukjes per dag hebben

ons hier gebracht. Nu moeten we ‘het gat’ door.

Bab el Mandeb is de doorgang in de Rode Zee

en vanaf hier nog zo’n 45 mijl.

DE WIND ZAKT

En dan is het plotseling windstil. We vertrekken

onmiddellijk in het midden van de nacht en navi-

geren tussen de eilanden en riffen door de Rode

Zee op. Radar en plotter draaien overuren en

het licht van de maan helpt iets. Gek. Waar

30 knopen tot nu toe de graadmeter leek te zijn

is het nu windstil. We genieten en doen net of

het normaal is. We varen op de motor en steken

recht over richting Jemen om daar de verdere

kust te volgen. Oppassen nu. Waar de wind

gaat liggen, steekt piraterij op. Niemand weet

precies waar ze vandaan komen maar duidelijk

is dat we hier voorzichtig moeten zijn. Iets na de

En dan is het
plotseling
windstil
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bedenkend wat er allemaal onder die Burka zit.

Jemen heeft ook een probleem. En dat

probleem heet qat. Qat is een blad van een

plant dat wordt gekauwd en het vrijkomende

sap werkt hallucinerend. Iedere Jemeniet is

daardoor na twee uur ‘s middags nauwelijks

nog aanspreekbaar. Als een soort zombie liggen

ze her en der verspreid in de stad, achter hun

bureau of in hun winkel compleet van de wereld

te zijn. Het hoofd van de security doet alsof er

niets aan de hand is maar een gesprek met hem

is als praten met iemand die stomdronken is.

Zo zien we nóg maar eens een land waar het

allemaal nét niet helemaal lukt.

VISSERS OF PIRATEN?

We vertrekken naar de zuidelijke stad Mukallah

en dit stuk, eigenlijk tot aan Salalah in Oman,

houden we rekening met mogelijke piraterij.

Vanaf nu varen we in konvooi van vijf jachten en

houden oogcontact. VHF-verkeer gaat op laag

vermogen en posities worden gegeven in code,

refererend aan vaste punten die we ‘Alpha’

noemen of ‘Mc Donalds’. Iedereen is gespitst.

Op de tweede middag komen er snelle motor-

boten op ons af. Ik schrik me rot als ik zie dat de

mannen aan boord zwarte bivakmutsen dragen!

Edith en Nadia, onze crew, gaan onmiddellijk

naar binnen en ik blijf buiten en geef gas.

Een van de andere jachten komt direct nog

dichterbij en de motorboten komen hard op ons

af. Op vijf meter van ons vandaan blijven ze

naast ons varen en maken met hun hand een

beweging naar hun mond. Ze willen water.

Ik gooi ze een fles en geef aan dat ze ons met

rust moeten laten. Het werkt, ze gaan. Later

zien we er nog meer maar het blijken vissers te

zijn die hun gezicht bedekken tegen de zon.

Mafkezen. Dat het gevaar reëel is blijkt later.

Op de plek waar wij varen wordt een Frans

zeiljacht met bemanning gekaapt. We lezen het

nieuws in de krant en zijn blij er doorheen te zijn.

middag komen we door Bab el Mandeb heen

en laten de Rode Zee achter ons. We drinken

op onze aankomst in de Indische Oceaan,

preciezer: in de Golf van Aden. Met een klein

briesje vervolgen we onze weg. We zien de

indrukwekkende kust van uit het water geëxplo-

deerde bergen. Majestueus steken ze hun

koppen in de lucht en onheilspeelbaar vertellen

ze hun verhaal aan de zee. Wow!

AANKOMST IN JEMEN

Om een uur of twee ‘s nachts komen we in

Aden aan. Het is een verademing om te merken

dat alles hier werkt. De boeien liggen op hun

plek, ‘Port Control’ geeft gewoon antwoord en

onder escorte van de kustwacht varen we naar

een ankerplek. We drinken nog wat en vallen

moe in bed. Morgen maar inklaren. De volgende

ochtend zien we voor het eerst sinds lange tijd

weer een echte stad. We gaan aan land en

komen al snel een supermarkt tegen. Een s-u-

p-e-r-m-a-r-k-t! “Kijk! Sinaasappels! En kijk hier,

melk en zelfs Cola!” Als kleine kinderen verga-

pen we ons aan alledaagse dingen die we de

afgelopen maanden in Soedan en Eritrea

hebben moeten missen. We vertrekken lachend

met volle tassen en laven ons aan een verder

wat armoedige, maar leuke en drukke stad.

Opvallend zijn de vrouwen die allemaal en

zonder uitzondering volledig zijn bedekt door

hun burka. Gek genoeg betekent dat niet dat ze

geen contact willen. Nee, sterker, ze zoeken het

op en begroeten je met zwaar opgemaakte

ogen en met ingewikkelde hennapatronen

beschilderde handen. Ik groet terug, ondeugend

Niemand
weet
precies
waar ze
vandaan
komen

Ik zie dat de mannen aan boord
zwarte bivakmutsen dragen
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De wind in dit gedeelte van de Indische Oceaan

wordt gedomineerd door de monsoon of heer-

sende trade winden. In dit gedeelte van het jaar

heerst de noordwest monsoon en die is over

het algemeen rustig. Vlak onder de kust staat

vaak een lekker en bezeilbaar briesje maar verder

op zee is het vaak windstil. Mukallah is een ‘must

see’ als je er in de buurt bent. Heerlijk arabesk

met nauwe straatjes en overvolle marktjes met

honderden verkopers en gezellige (qat kauwende)

mensen. De ankerplaats is goed en we komen

een aantal jachten tegen die vanuit de

Malediven op weg zijn naar de Middellandse

zee. Hier kun je weer inkopen en diesel en

water, weliswaar met jerrycans, zijn goedkoop.

HET LAND VAN DE SULTAN

Na Mukallah varen we richting Oman.

Onderweg vangen we tonijn waar heerlijke sushi

van wordt gemaakt. In de ochtend van de derde

dag, na ruim 260 mijl te hebben gevaren vanaf

Mukallah, komen we aan. Opnieuw een

verassing. Het is druk in de superuitgeruste en

nieuwe haven. Weliswaar ontbreken de faciliteiten

voor jachten maar de ankerplaats is goed en

containerschepen varen af en aan. Hier moeten

we onze visa voor India gaan regelen. Door een

slechte organisatie zullen we er uiteindelijk

negentien dagen blijven. Genoeg tijd dus om

wat rond te kijken. Oh ja, en ze hebben er een

bar! Een echte Engelse pub met echt Engels

bier uit de tap (!) zorgt voor een lekkere avond

Als een
soort zombie
liggen ze
her en der
verspreid in
de stad
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WEERBERICHTEN

VHF: Oman radio

Navtex: Muscat

Gribfiles van UGRIB: goed!

www.grib.us

www.windfinder.com

www.windguru.com

JEMEN

Duidelijke haven

Reëel gevaar voor piraten

Redelijke organisatie

Goede provisie

Diesel en water aan de kade

HAVENS VOOR JACHTEN

Aden goed

Mukallah redelijk

OMAN

Strakke organisatie

Goed navigeren

Goede haven

Inkopen op 25 km afstand

Diesel in jerrycans, water aan

de kade

HAVENS VOOR JACHTEN

Salalah matig

Muscat zeer goed

uit. Oman is een modern land. Sinds Sultan

Qboos (spreek uit: Kaboes) in 1974 de macht

via een paleisrevolutie van zijn vader overnam,

gaat het hard. Gestudeerd in Engeland her-

vormt hij het dan nog arme land en brengt het in

sneltreinvaart op peil met westerse rijkdom en

een strakke organisatie. Als alleenheerser

bedenkt hij een paar rare maar aardige wetjes.

Zo moet iedere Omani zijn auto schoon houden

op straffe van een boete van ruim vijfduizend

euro. Onder het mom van ‘Als je een auto kunt

hebben, kan je hem ook wassen’, is het straat-

beeld dus opgeruimd en schoon. Verder scheldt

hij wat hypotheken kwijt (altijd goed) en eist

dat voor iedere functie Omanies worden

aangenomen, waardoor er veel betrokkenheid is.

Lekker. Het voelt goed om te zien dat het dus

ook anders kan. De natuur is afwisselend met

bergen, woestijn, prachtige oases, adem-

benemende stranden en moderne steden.

Het toerisme in Oman groeit en dat is niet

verwonderlijk. Voor ons zit de reis er nu bijna op.

Na negentien lange dagen wachten staat de

grote oversteek voor de deur. We doen weer

inkopen, vullen de Alondra en vertrekken voor

1100 mijl over de Indische Oceaan. De wind-

voorspelling is nul tot een beetje en dat in de

rug. Heerlijk na die stormachtige Rode Zee.

Vakantie! Volgende maand deel zes, India, de

aankomst in Mumbai en zeilen langs de kust.

[i] www.alondrasailing.com/prive


