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Correspondent in Spaanse Water, Curaçao 

Restje Bonaire en aankomst Curaçao  

 

n het vorige Zeezwaluw 

Suffertje had de 

bemanning de belofte 

gedaan iets meer te vertellen 

over het onderwater leven van 

Bonaire. Wel, dat was heel erg 

bijzonder en kristal clear. 

 

Aangezien de Zeezwaluwtjes 

niet duiken en alleen snorkelen 

is het water rondom de 

Zeezwaluw en de ankerbal het 

gebied wat uitgebreid bekeken 

is. Helaas hebben ze geen onderwater camera en kunnen er geen mooie plaatjes van de mooie 

gekleurde tropische vissen tevoorschijn toveren. Maar neem maar aan dat het schitterend is. 

 

Het kristal heldere blauwe water en 

de vele kleuren vissen van heel klein 

tot behoorlijk grote, zwemmen rustig 

in het rond. Onder de Zeezwaluw die 

vlak bij de kant ligt, is het toch nog 

4m diep en de bodem is van wit koraal. 

 

Op 3m van de kant ligt onderwater 

een koraal rif met een holle ruimte 

waar veel vissen zich verschuilen. 

Bang zijn ze niet voor de langs 

dobberende snorkelaars want ze 

blijven gewoon snoepen van wat er 

groeit op het koraal of zwemmen 

sloom hun rondjes. 

Het is alsof je in een aquarium zwemt, ongelooflijk mooi! 

 

Er vaart vanaf Karl’s Beach Bar een leuke rode duikboot c.q. Glass bottom boat rond, die 

toeristen het onderwaterleven tussen het platte eilandje Klein Bonaire en Bonaire laat zien. 

Zelfs daarvan worden de vissen of de schildpad niet bang. 

  

Uiteindelijk hebben de Zeezwaluwtjes 9 weken in dit aquarium op Bonaire vertoefd. Vooral door 

de wandelverkenningen hebben ze genoten van dit gortdroge winderige eiland. 

 

I 
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De speciale gevleugelde bewoners zoals de dagelijks langs vliegende pelikanen, visarenden en 

fregatvogels zijn een lust voor het oog. 

Ook de elegante roze flamingo’s in hun beschermde omgeving was een lust voor het oog.  

De vegetatie bestaat voornamelijk uit cactussen en vetplanten afgewisseld met palmbomen. 

 

Op de laatste dag van oktober was het Halloween. Voor de 3de keer maakte de bemanning het 

kinderspektakel mee. In het ankerveld waren veel “kinderboten” en uiteraard werd er voor hen 

“trick-or-treat” georganiseerd. De Zeezwaluwtjes hadden wat typische Nederlands snoepgoed 

ingeslagen, zoals pepernoten, drop, mars etc. en in plasticzakjes verpakt. Bij het vallen van de 

duisternis kwamen 3 kind-gevulde dinghy’s langs de schepen varen. Alle kinderen waren 

schitterend verkleed en hadden plezier in het “trick-en-treat” gebeuren. Er was een scuba diver, 

een zeemeermin, koningin en prinsessen evenals een lego-man en piraat. Heel erg leuk om te zien. 

Halloween  

De dag na Halloween, 1 november alweer, werd er uitgeklaard bij de vriendelijk Nederlandse 

Marechaussee. Op 2 november om 8 uur ’s ochtends vertrekt, de Zeezwaluw uit Bonaire en zeilt 

heerlijk “voor het lapje” naar Curaçao. Vlak voor aanlopen van het Spaanse water bij redelijk wat 

deining heeft de bemanning Curaçao op de horizon gefilmd. Even meedeinen??? Klik dan HIER. 

Om 4 uur ’s middags valt het anker in het Spaanse Water op Curaçao. Omringt door vele 

Nederlandse en Duitse schepen genieten ze van hun eerste zonsondergang in onbekend water. 

https://youtu.be/gJHAvobgYZE
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De volgende dag 

wordt er ingeklaard 

in Curaçao en dat 

ging erg 

gemakkelijk. 

 

De Zeezwaluwtjes 

worden door Christ 

en Elisa van de 

Nederlandse “SY 

Elza” met de auto 

gebracht en ze zien 

zelfs een glimp van 

de stad Willemstad NA. 

 

___/)___ 


