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Als je lang van huis wilt, en zeker met een jacht,

komt daar nogal wat bij kijken. Edith en René zijn

na een tocht van 5100 mijl met de Alondra in India

aangekomen en vertellen in het kort wat daar

voor nodig was en waar je aan moet denken.

En misschien ook wel waaraan vooral niet.
Tekst: René Tiemessen
Foto’s: Edith Jelluma

een lange reis,
hoe doe je dat?

De Alondra
het vervolg

Tja, denk je dan, zullen we dan maar eens?

Als je een tijd lang in min of meer hetzelfde

gebied hebt gevaren, komt ongetwijfeld die

vraag wel eens bij je op. Je ziet jachten om

je heen vertrekken, je hoort de verhalen van

jachten die passeren en spreekt met vrienden

over hun belevenissen. Al snel voelt het, door

alle indrukken, alsof je helemaal opnieuw zou

moeten beginnen met zeilen. Of althans, dat

denk je. Natuurlijk is dat laatste maar ten dele

waar. Tenslotte zit je al lang op je jacht, heb je

al veel meegemaakt en zitten er al heel veel

zeemijlen op. Dus wat stopt je? Wat houdt je

tegen? En waarom uiteindelijk toch niet?

DE VOORBEREIDING

Nadat duidelijk is geworden dat je gaat, ontstaat

vanzelf een periode van voorbereiding. Geloof me,

deze periode is altijd te kort en toch is er altijd

weer tijd genoeg. Natuurlijk, een jaar de tijd

nemen om alles tot in de puntjes te onderzoeken

is mooi. Maar als je dat wilt kan het ook in een

paar maanden.

Zoals bij ons. Toen duidelijk was dat we met de

Alondra van de Middellandse Zee naar India

zouden varen, kwamen de vragen en de daarbij

behorende antwoorden als vanzelf. Via internet,

via reisverslagen, alles werd onderzocht.

En we hebben wat afgelezen, kan ik je melden.

Die antwoorden leidden vervolgens weer tot

voorbereiding. Wat moesten we doen aan onze

motor, de zeilen, proviand, papieren, gezondheid?

Veel hing natuurlijk af van het gebied waar we

naartoe gingen. Het gebied vanaf Turkije tot aan

India. Voor deze tocht viel er dus wel wat te

regelen. In landen als Egypte, maar zeker

Soedan, Eritrea en Jemen zou het lastig zijn om

benodigdheden te krijgen. Daar waar de

Med (Mediterranee, red.) een soort Mekka voor

jachten is, lijkt het echte Mekka vooral niets met

jachten van doen te willen hebben. Alles was

schaars of niet te krijgen want jachten doen nog

maar steeds mondjesmaat dit gebied aan.
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DE MOTOR

Tuurlijk, we zeilen het héle stuk. Ja ja! Voor de

negentig procent dat er niet gezeild wordt, is

een betrouwbare en vooral gemakkelijke motor

met een bak met onderdelen een pré. Ik dook

dus alvast maar eens de machinekamer in

om te kijken wat we zoal op voorraad moesten

hebben. Extra dieselfilters, oliefilters en water-

filters zijn het minste. Ook een extra dynamo

(tweedehands) leek me handig. Voor de rest

verving ik alvast alle slangen waar ik niet meer

zo zeker van was en liet een wierpot maken die

beter tegen een stootje kan dan de standaard

plastic wierpot.

STROOM, DIESEL EN WATER

Er werd gecontroleerd of alle accu’s nog mee

konden. De vraag of onze voorkeur uitgaat naar

droge of natte accu’s, voor iemand die het

interesseert, is moeilijk te beantwoorden. Ze gaan

uiteindelijk allebei wel een keer stuk en de keuze

tussen de goedkope natte of de duurdere

gel-batterijen laat zich op termijn pas goed zien.

Onze natte cellen (950 Ah totaal) hebben zich

uiteindelijk goed bewezen. Een goede drie-traps

lader van voldoende capaciteit en de wijze van

laden is hiervoor van belang. Zonnepanelen of

een windgenerator zijn een nuttige aanvulling, al

hebben wij hierover niet beschikt. Ondanks

onze goed functionerende generator heb ik voor

alle zekerheid ook een kleine mobiele generator

in de machinekamer opgeborgen. Voor diesel

en water zijn extra lege jerrycans handig.

Voor onze watermaker, die we lange tijd niet

Reken er vooral op dat je
niet het hele stuk kan zeilen

hadden gebruikt, werden nieuwe membranen

besteld. Ondanks ons zuinige watergebruik was

deze eigen watervoorziening een welkome luxe

die we niet hadden willen missen. Het is lang niet

overal mogelijk om aan de kant de watertanks

bij te vullen en veelal moet water middels

jerrycans aan boord worden gehaald. Op lange

stukken, zoals tussen Soedan en Jemen, waar

op een traject van achthonderd mijl geen diesel

te krijgen is, zijn extra jerrycans niet alleen

handig, maar vooral ook nodig. Uiteraard is

dit afhankelijk van het verbruik van je motor.

Reken er voor alle zekerheid op dat je niet het

hele stuk kunt zeilen!

PAPIEREN

Edith heeft zich bezig gehouden met de papieren.

Kopieën in tienvoud werden gemaakt van crew-

lijsten, pasfoto’s, paspoorten en bootpapieren

voor de incheckformaliteiten. Lang niet overal

zijn kopieerapparaten. Uiteraard moesten de

gezondheidsverzekering en bankpasjes op orde

worden gemaakt. Een creditcard, die wereldwijd

wordt geaccepteerd, werd aangeschaft. Contant

geld in de vorm van dollars werd besteld. Om aan

land wat schaarse groenten te kunnen kopen en

niet te blijven zitten met bijvoorbeeld incourante

Soedanese ponden werd een grote hoeveelheid

dollars in kleine coupures ingeslagen. Ingescande

documenten hebben we als PDF via internet

opgeslagen zodat deze overal bereikbaar

waren als het ooit nodig mocht zijn. En de

bootverzekering van de Alondra moest worden

uitgebreid. Aangezien uitbreiding voor dit gebied

bij de oude verzekeraar niet mogelijk was, werd

gezocht naar een goede en betaalbare nieuwe.

Veel verzekeraars, om niet te zeggen bijna

We hebben
wat afgelezen,
kan ik je
melden!
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alle, huiveren voor het gebied rond de Rode Zee

en dus moet je rekenen op een fors duurdere

polis. Vroegtijdig oriënteren is daarom geen

overbodige luxe.

PROVIAND

We hebben etenslijsten gemaakt van wat we

op voorraad hadden, datgene wat we zouden

gebruiken en waar we het (ook onderweg)

konden kopen. Doel was gevarieerd en vooral

lekker eten. Daarvoor moesten aankopen lang

houdbaar zijn, het liefst buiten de koelkast

bewaard kunnen worden en niet al te veel ruimte

innemen. Dat zorgde ervoor dat we voor vertrek

een grote inslagactie hebben gehouden en

wisten waar we wat (niet) konden aanvullen.

We vertrokken richting supermarkt om daar bier,

gin, wijn en whisky (tja, we drinken kennelijk wel

het een en ander), maar ook koffie, zakjes

gist, voorverpakte maaltijden, legio groenten in

blik, koffiemelkpoeder, en zo meer te halen.

We rekenden er op dat we onderweg maar

schaars verse dingen konden krijgen en zijn er

vanuit gegaan dat we niet snel teveel voorraad

zouden hebben. Tenslotte konden we alles lang

bewaren en anders was er altijd wel iemand

anders blij mee. Onderweg bleek meer verse

groente verkrijgbaar dan verwacht en hebben we

toch veelal zelf gekookt. In Eritrea is uiteindelijk een

groot gedeelte van de kant-en-klaarmaaltijden

en blikgroente weggegeven.

DE ALONDRA KLAAR

Samen met Edith en Nadia, onze crew, besprak

ik wat we aan de Alondra nog verder moesten

doen om haar reisklaar te krijgen. Een goed

gevoel om er voor zo’n reis klaar voor te zijn, of er

naartoe te werken, voelt absoluut als opsteker.

Van antifouling (vervang dit voor je vertrekt!) tot

verstaging, wandputtingen, bevestigingen van

alles, alle bouten aan dek, pompen, de zeilen,

enzovoorts, alles is gecheckt. Je kunt het zo

gek niet opnoemen of we liepen er samen

langs en bespraken het. Wat nodig was, werd

gerepareerd of vervangen. Dit blijkt helaas geen

garantie. Dingen gaan stuk, altijd en dus ook

bij ons. Onderweg begaf de mast-giekverbinding

het. Een dikke roestvrijstalen bout in een

scharnier. Vooraf was er van de buitenkant niets

aan te zien maar binnenin bleken beide kanten

finaal doorgerot. Zo lagen we midden in de

Rode Zee, ergens in een verlaten baai, met de

giek op het dak en met de gereedschapkist op

het voordek. Met veel duw en trekwerk, goede

wil, creatief denken en wat vloeken, hebben we

de giek uiteindelijk toch weer aan de mast

bevestigd. Na afloop een fles Griekse wijn uit de

overvolle voorraadkast opengetrokken om de

reparatie te vieren.

NAVIGATIE

We hebben vooraf besloten alleen op elektro-

nische kaarten te varen. De Alondra is uitgerust

met een Raymarine C80 plotter met radar

overlay. Voor veel geld hebben we de digitale

kaarten aangeschaft die onderweg al snel hun

dienst bewezen. Voor ons meer waard dan ze

uiteindelijk hebben gekost. Het grote voordeel is

dat je altijd direct op de kaart afleest waar je

bent. Alle overige aandacht kan gericht worden

op andere dingen, vooral op wat je ziet. Eerst je

positie op je kaart moeten plotten klinkt leuk,

maar is volgens ons niet meer van deze tijd.

Dat is misschien jammer voor al die fervente

papieren schippers. Om helemaal zeker te zijn,

hebben we vooraf als back-up Maxsea (met een

muis-GPS) op onze twee laptops geïnstalleerd

en waren we daarnaast voorzien van een extra

hand-GPS. Dat moest voldoende zijn. En dat

was het ook. Enkele jachten om ons heen zijn

met name door het niet genoeg of onjuist hand-

matig bepalen van hun positie in de problemen

gekomen. Een getal op de kaart fout aflezen of

overnemen, is zo gebeurd. Je zit zo een mijl

teveel naar rechts of naar links, met alle gevolgen

van dien. Op een rif bijvoorbeeld. Een verdere

noodzakelijke aanschaf waren de pilot-boeken

(Imray). Deze gidsen geven goede informatie over

ankerplaatsen, havens, in- en uitklaring formaliteiten

en de lokale regels. Alhoewel gedateerd en niet

volledig, geven deze pilots toch een goed beeld

en zijn ze een welkome hulp.

Voorraad uit nederland Lekker eten aan boord, verse tonijn salade

De markt in Eritrea

Dingen
gaan stuk,
altijd en
dus ook
bij ons
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Voor het bezoeken van de verschillende landen

hadden we Lonely Planet’s aan boord en veel-

(zijdige) landeninformatie voor zeilers is bovendien

te downloaden op de reissite www.noonsite.com.

COMMUNICATIE

We beschikten al over een VHF (marifoon) van

NASA. Tijdens de reis is gebleken hoe belangrijk

het is dat vooral je VHF goed werkt. Een aantal

jachten om ons heen was niet of nauwelijks

verstaanbaar. Dat is riskant. Een goede check,

hoe simpel het ook lijkt, is belangrijk. Check

bijvoorbeeld eens hoe ver je zendbereik is.

Ik bedoel dan niet tot de volgende boei maar

het liefst tot een mijl of dertig verderop. Mocht je

onderweg hulp nodig hebben, of je moet te

hulp komen, is het laatste wat je kunt gebruiken

een VHF die het niet of onvoldoende doet.

En onderweg repareren of vervangen blijkt lang

niet altijd mogelijk. Onderweg hebben we een

satelliettelefoon aangeschaft waarmee het weer

via GPRS op de laptop opgehaald kan worden.

Via GRIB files werden we geïnformeerd over

naderende fronten, wind of geen wind en hebben

we onze tocht en de keuze om wel of niet uit te

varen kunnen bepalen. De consistentie van deze

GRIB files gaf een aardig betrouwbaar beeld

waarop het goed varen was. Zeker wanneer je

het beeld bekijkt voor een aantal dagen.

Achteraf blijkt dit overigens ook de enige goede

manier om aan weersvoorspellingen te komen,

zeker in het zuidelijke deel van de Rode Zee.

ONBRUIKBAAR

Heb je een navtex en wil je deze gebruiken op weg

naar India? Reken maar niet teveel op bruikbare

informatie. Soms komt er wat. Soms iets bruik-

baars maar vaak ook niet en dus is het niet

betrouwbaar. Wij hebben ervoor gekozen aan

boord geen kortegolf radio aan te schaffen en

daarmee geen gebruik te kunnen maken van de

bijbehorende sailmail (e-mail via de radio aan

boord). Ondanks ervaringen van anderen hebben

wij het niet gemist. Veel van de gesprekken die we

hebben gehoord waren zeer slecht te verstaan

of bleken mensen op het afgesproken tijdstip net

even niet bij de radio te zitten. Leuk communi-

catiemiddel, maar echt lekker contact is anders.

KLAAR? JA, KLAAR!

Uiteindelijk, na veel voorbereidingswerk maar

binnen de tijd, waren we klaar om te gaan.

Nog even een zeiltocht van honderd mijl in flinke

wind om te kijken of alles een beetje voldeed.

Dit bleek een goede test. Hier en daar knapte er

nog wat af, ging nog een naadje van het nieuwe

zeil loszitten en lekte er nog wat door. Na wat

laatste reparaties konden we weg. In de weten-

schap dat we natuurlijk niet aan alles hadden

gedacht, niet alles heel zou blijven en we

misschien spullen te kort zouden komen die

hard nodig zouden blijken. Dit moest het uitein-

delijk maar zijn. We hadden er veel, zoniet alles

aan gedaan. En het eindresultaat? We hebben

een schitterende tocht gehad en zijn veilig

aangekomen in India.

DOEN DUS!

Sta je zelf op het punt om voor lange tijd weg

te gaan, laat je dan niet van de wijs brengen.

Voor alles is een eerste keer en je zeilt tenslotte

al langer, nietwaar? Informeer om je heen,

kijk op internet en vooral: laat je gezond

verstand de rest doen en maak je niet te veel

zorgen. Vertrouw op jezelf en je boot. De wind

doet de rest. En anders helpt het gezegde:

‘Bij twijfel, gewoon doen’ je misschien nog wel.

Hup dus, varen!

[i] www.alondrasailing.com/prive

Degelijke ankerwinch is geen
overbodige luxe

Aankoop verse groente in Eritrea

DINGEN OM TE CHECKEN

» Motor

» Zeilen

» Pompen

» Communicatie

» Proviand

» Papieren

» Medicijnen

HANDIGE SITES

www.alondrasailing.com/prive

www.noonsite.com

www.imray.co.uk (pilot boeken)

www.grib.us (weer)
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