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Correspondent in Kralendijk Bonaire. 

Aangeland op Bonaire, een stukje Caribische Nederland 

 

e Zeezwaluw en haar bemanning zijn maandagmorgen 28 augustus om 1 uur plaatselijke tijd 

veilig aangekomen op Bonaire, het Caribische Nederland. In het donker werd in de marina 

afgemeerd tot het licht werd en de bemanning de ankerboeien kon zien. 

 

Het eerste vroege ochtend bezoek was een grote Iguana. 

De foto is toen hij/zijn op de kant zat, maar 5 minuten 

later zat “het” aan dek. Een langslopende marinero 

heeft “het” bij zijn staart gepakt en terug op de kant 

gezet, goddank! 

 

Na een zeilreis van 4,5 dag die dit keer gekenmerkt 

werd door weinig wind. Meestal tussen de 10-15kn en dat 

is leuk als je scherp aan de wind vaart maar plat voor de 

wind varend heeft de bemanning graag ietsje meer. 

Zelfs Mr Perkins moest er gedurende 18 uur aan het werk gezet worden. 

 

Het traject van Martinique naar Bonaire lijkt incourant onder zeilers. De bemanning of de AIS 

heeft geen enkele zeilboot gezien. Alleen 5 

commerciële schepen schoven langs de horizon op 

weg naar elders. Af en toe een regenbuitje klaarde 

de lucht op en gaf wat wind. Ook werd de donkere 

nachtelijke hemel (net na nieuwe maan) elke nacht 

spectaculair verlicht door onweer, gelukkig op grote 

afstand. 

 

Maandag werd er ingeklaard, wat een fluitje van een 

cent was omdat de bemanning in het Nederlands 

door de vriendelijk Koninklijke Marechaussee te 

woord werd gestaan. De gele vlag kan nu vervangen 

worden door die van Bonaire. Na het inklaringsritueel 

kan de bemanning naar hartenlust op verkenning gaan 

op dit tropische eiland, wat een stukje Nederlandse 

bodem in de Carieb is. 

 

 

Als voorproefje de eerste zonsondergang foto in 

het mooringveld bij Kralendijk. Maar in het volgende 

Zeezwaluw Suffertje volgt meer nieuws over hun 

avonturen op Bonaire laten de Zeezwaluwtjes aan de 

correspondent weten. 
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Eerste zonsondergang in Bonaire 


