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H

et is alweer een tijdje geleden dat ons laatste reisverslag van de toetst rolde. In 2016 om
precies te zijn. Niet dat we niet geschreven hebben trouwens.
Sinds het laatste reisverslag over Grenada heeft de nieuwe Nederlandse website vorm
gekregen en zijn er vele “Zeezwaluw Suffertjes” verschenen. De nieuwe website is in
een geheel nieuw “jasje” gestoken en had wat aanlooptijd nodig voordat de huidige
vormgeving geperfectioneerd was. Ondertussen zijn we al in Bonaire aangeland maar
aan de avonturen in Martinique zijn we tot nu nog niet
toegekomen.

Martinique W.I.

Nu is Martinique eindelijk aan de beurt voor een uitgebreidere
beschrijving van onze ontdekkingen naast de al verschenen: “Suffertjes”
van 2017, met korte impressies. In de link Martinique vind je meer
informatie over het Franse Caribische eiland. Aangezien we door de dreiging
van de Tropische Storm (TS) overhaast van Carriacou naar Martinique zijn
gezeild hadden we ons nog niet echt ingelezen over dit eiland. Waarom
overhaast?
Wel, op de ankerplaats in Woburn bleek dat een deel van onze
ketting slechter bleek te zijn dan op de werf was ingeschat. Tijdens het
ankerop gaan, “hipten” de schakels over de ankerlier heen. Dit hoort niet. Bij
onderzoek bleek dat de dikte van de schakels dusdanig verminderd was dat de
schakels “te ruim” voor de lier waren geworden en “hipten”. Daarom wilden we
niet met een slecht stuk ketting de tropische storm met voorspelde
windsnelheden van 45-50kn in Carriacou uitzitten.

Marina, ankerketting en TS-sores

In een ruk dus van Carriacou naar de marina Le Marin op Martinique. Geen pretje door de
weersomstandigheden zoals we in het Zeezwaluw Suffertje nr 8. al beschreven. Gelukkig had de
marinero in de late zondagnamiddag na wat passen en meten een plekje voor ons omdat we “pech” (de
ankerketting) hadden. Het bleek dat de marina overvol was met veel mede TS vluchtelingen. De
Zeezwaluw kreeg een mooi plekje langszij de binnenzijde van de kopsteiger en
dat was helemaal perfect om een nieuwe ankerketting aanboord te krijgen.
Maandagochtend moesten we eerst inklaren in Martinique voor we op
strooptocht konden gaan. Inklaren in Martinique is een fluitje van een cent.
Je vult zelf alle gegevens in op speciale computers in het kantoor van de
marina. Na op “submit” te drukken, als alles is ingevuld, rolt het document uit
de printer van het marina kantoor. Na stempelen, het zetten van een Marina
employé haar handtekening en het doneren van €5,= zijn we helemaal legaal in
het land. Piece of cake!
De aankoop van 70m nieuwe 10mm gegalvaniseerde ketting ging eveneens heel gemakkelijk.
Er waren namelijk 2 watersportzaken die de juiste maat en hoeveelheid “op de plank” hadden liggen.
Omdat beide zaken
hetzelfde merk hadden ga je als echte Nederlander toch voor de
portemonnee
vriendelijkste aankoop, wat in dit geval toch €4,=/m scheelde.
’s
Middags om 3 uur werd de ketting naast de boot op de steiger
gedeponeerd en konden we aan de slag. Elke 5m wordt een merkteken
(tie-rap in kleurenpatroon) aangebracht. Hierna kan de oude ketting naar de
steiger verhuizen, voor de nieuwe aanboord wordt gesjord en in de ankerbak
verdwijnt. Nog even de nieuwe aanwinst met het anker verbinden en alles is weer pico bello
in orde voor de ankermode!
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We zijn net op tijd gereed, maar nog niet gewassen en opgepoetst, als medezeilers en liveaboards Jan en Doug arriveren voor de geplande “sundowner”. Maar dat lost zich snel op,
even de handen en gezicht wassen en we ploffen neer in de kuip met een welverdiend
hapje en drankje. Na een gezellige avond vertrekken onze gasten roeiend naar de “SY
Hanna” en wij verdwijnen niet veel later onderdeks en te kooi. Het was een welbestede
en drukke eerste dag in de marina.

Weigerende en vervagende elektronica vernieuwd
Zoals jullie je misschien nog kunnen herinneren van het reisverslag
“Atlantische Overtocht”, gaf de windmeet-set bovenin de mast de geest.
Het grootste gedeelte van de tocht moest de wind geschat worden. In het
Suffertje nr 8 met filmpje, hebben we al vermeld dat de windmeet set én
de kabel in de mast ook nog “even” in de marina zijn vervangen.
Op de reis van Carriacou naar Martinique, vervaagde de uitlezing op het
display van de diepte- en snelheidsmeter meer en meer. Gelukkig lag een
nieuw display voor ons bejaarde systeem ook “op de plank”. Na weer een
dagje hard werken was ook die geïnstalleerd.
De tropische storm die over de zuidelijke eilanden is gescheerd heeft
Martinique volledig links, eigenlijk rechts
laten liggen. Zelfs geen harde rukwind
gehad.
Na 6 dagen hard werken in de marina vertrekken we met volle
watertanks en boodschappen naar de ankerplek net buiten de marina.
We kunnen weer de diepte en snelheid aflezen (toch wel handig met
ankeren) en weten hoe hand het waait op het moment dat het anker
met de nieuwe ketting in het zilte nat verdwijnt. We zijn toe aan een
paar dagen gewoon “even nix doen”.

Klussen en inkopen op de ankerplaats Le Marin
De eerste dag net als we de kant op willen, krijgen we bezoek van Melinda en Mark van “SY Bolle” uit
Groningen. Ze hadden ons al gespot in de marina maar omdat we zo druk bezig waren, waren ze nog niet
langs geweest. We drinken gezellig koffie en wisselen wederwaardigheden uit voor we naar de wal naar
de Digicel winkel gaan. Ons telefoontje wil ineens
niet meer naar internet of hotspot. Gelukkig is het
euvel snel verholpen en kunnen we na wat inkopen bij
de supermarkt eindelijk aanboord “nix gaan doen”.
Maar ook dat mag niet…. Als het ‘s nachts plenst
merken we dat de buiskap doorlekt, de impregneer is
blijkbaar weer uitgewerkt in de hete zonnige Carieb.
Zodra het droog is wordt de buiskap weer
geïmpregneerd om droog te zitten tijdens het “nix
doen”.
Omdat het regelmatig regent hebben we alle tijd om de bijeen
gegraaide informatie over het eiland Martinique door te nemen en
lokaal te ontdekken wat waar is en hoe je er kan komen.
We vinden heel veel supermarkten op loopafstand van
dinghysteigers en ook veel watersport gerelateerde bedrijven die
ons doen watertanden. We worden er helemaal hebberig van. Er
zijn veel spullen tegen normale prijzen te koop en 99% is uit
voorraad leverbaar.
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Op regendagen verzamelen we alle dingen die al erg lang op onze wensenlijst staan en niet te krijgen of
achterlijk duur waren. Kortom, gedurende de tijd die
we op Martinique zijn worden aardig wat inkopen
gedaan. O.a. een nieuwe Dremel als vervanging van de
compleet versleten 35 jaar oude, een 12V
stofzuigertje, 4 nieuwe kajuitspotjes, kit voor de
dekluiken en teakplanken voor wat dek reparaties.
Bij de Decathlon in Fort de France worden nieuwe
bootschoenen en 2 paar sandalen/pp, zwemkleding en
shirtjes voor de komende tijd gekocht. We hebben ons
dus helemaal uitgeleefd in de nieuwe aanschaf van spullen en zijn er erg blij mee. Uiteraard hebben we
alle dozen bewaard zodat we ze in december onder de kerstboom kunnen leggen.
Verder vermaken we ons met boodschappen (eindelijk weer boursin, stokbrood, paté en andere Franse
delicatessen), wat zwemmen en huishoudelijke beslommeringen. De watermaker staat regelmatig aan
tijdens droge zonnige dagen terwijl de regenopvang een goede tweede is, tijdens tropische regenbuien.
De dagen glijden als zand door onze vingers.

Ontmoeting met vrienden van vrienden van vrienden
Als live-aboard is het vaak een hele kunst om in contact te komen met lokale bewoners, zeker als je ten
anker ligt. In Martinique was dat dit keer geen probleem. Na onze Engelstalige aankomst email, gingen
erop afstand en zonder dat we het wisten, wat raderen werken. Hoe?
Tijdens onze overwintering in Gagliari (Sardinie) in 2009-2010,
overwinterden daar ook Ann en Kevin op de “SY Sailaway”. Regelmatig
kregen ze bezoek van familie en vrienden uit de UK. Sommige daarvan
ontmoetten we voor een drankje in de bar of “Gazebo” genoemd. Ook
een vriend van A & K, Mo Brewster uit Schotland (zijn boot stond op de
kant in Cagliari) leerden we kennen. Hij vond onze Zeezwaluw zo mooi
dat hij een rondleiding kreeg waarna een gezellige babbel in de kuip de
middag afsloot. Sindsdien volgt hij onze avonturen via de Engelstalige
website terwijl we elkaar af en toe mailen. Omdat Mo had gelezen, dat
we in Martinique aangekomen waren seinde hij Monica en Patrick,
vrienden die daar woonden in over onze aankomst. Dezelfde dag nog
kregen we een e-mail van Monica met de vraag of we elkaar ergens
konden ontmoeten.
Van elkaar wisten we niet hoe we eruit zagen dus dat werd gokken. Als we bij het terras waar we
afgesproken hadden, zoekende mensen zagen keken we elkaar aan en zeiden: “ zouden ze…..?” Gelukkig
was het bij aanspreken de eerste keer raak. Monica had nl een T-shirt aangetrokken met een grote
Britse vlag voorop omdat ze docente Engels is in het volwassenen onderwijs.
Na de eerste ontmoeting volgden er nog vele, het klikte namelijk gelijk. Alleen jammer dat ons Frans en
Patricks Engels van dezelfde kwaliteit is (bar slecht dus) waardoor communicatie moeizaam ging.
Monica vertaalde en met het beetje Frans van ons ging het toch nog redelijk.

Uit eten aan eigen tafel
Omdat Monica en Patrick geen zeilers zijn vonden
we het gezellig om hen aanboord van de Zeezwaluw
uit te nodigen voor een uitgebreide zondagse lunch.
Met de dinghy hebben we ze opgehaald van de
steiger en zijn naar de boot gevaren. We hadden
ons helemaal uitgesloofd in lekkere hapjes maken
en ook de tafel gezellig gedekt (met Wedgwood).
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Wij hadden een paar typische Nederlandse gerechten gemaakt
en Monica en Patrick brachten typische delicatessen van
Martinique mee. Het was erg gezellig en de middag vloog
voorbij onder het genot van de hapjes en een koel wijntje. Te
veel wind voor een zeiltochtje of een verfrissende duik helaas.

Met onze speciale lokale gidsen door Fort de France

Op een van de dagen dat we een autootje hadden gehuurd om naar de Yamaha Dealer te gaan voor een
nieuw opvoerpompje voor de BB-motor, zijn we ook bij Monica en Patrick op bezoek geweest. Zij wonen
in Schœlcher, aan de noordzijde van Fort de France de hoofdstad van het eiland. Ze hebben ons op een
voettocht meegenomen door het centrum van Fort de France en veel bijzonderheden van de stad met
ons gedeeld.
De Schœlcher bibliotheek, een schitterend oud en nog steeds in gebruik zijnde bibliotheek die ooit in
Parijs heeft gestaan.

Schœlcher Bibliotheek (Eiffel ontwerp)

Later is het gebouw in stukken gedeeld en naar Martinique verscheept en in Fort de France weer
opgebouwd. Deze bibliotheek evenals de schitterende Kathedraal, zijn door Eiffel gebouwd wat direct
door Riens gespot werd!

Kathedraal van Eiffel
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in Fort de France
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Slenterend over pleintjes en langs vele kleine winkeltjes wandelen we nog even de overdekte markt
binnen. Na al haar geuren en kleuren te hebben opgesnoven, gaan we weer verder.

Via het mooie voormalige Paleis van Justitie en
Stadhuis, beiden zijn door nieuwe gebouwen
vervangen, komen we weer bij de auto uit.
Vlak bij Monica & Patrick’s
appartement
in
Schœlcher staat het
beeldhouwwerk
van
“Schœlcher” (1804–
1893),
die
in
Frankrijk en in alle
overzeese
Franse
gebiedsdelen op 27
april 1848 voor de
afschaffing van de slavernij heeft zorggedragen Het wordt ook wel
abolitionisme genoemd. Elk jaar wordt de dag van de afschaffing van de
slavernij, nog gevierd.
Na een heerlijk koud biertje en een kopje thee met eigengemaakte cake in
het appartement van Monica en Patrick, vertrekken we weer zuidwaarts,
richting Le Marin en de Zeezwaluw.
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Toeristje spelen
Nadat we uitgerust zijn en gereed waren met “nix doen”, hebben we opnieuw een autootje gehuurd. We
wilden wat zware boodschappen inslaan. De grote supermarkten zoals de
Hypermarche en Huper-U zitten allemaal in de buurt van het vliegveld.
Dat is ruim noord van Le Marin. We hadden via het
toeristinformatiebureau gehoord dat de bussen naar het noorden
sporadisch gaan en nooit stoppen waar je heen wilt.
De Renault met airco, want het is nu zomer en gemiddeld 32°C en de
ongeëvenaarde Franse (Europese) infrastructuur met rechts rijden
volgde de route op ons slimme telefoontje perfect en bracht ons
moeiteloos op alle gewenste adressen. Wat een uitvinding die telefoontjes
met slimme apps, hadden we jaren eerder moeten aanschaffen!
Na een dagje shoppen en zeulen, gaan we de
tweede dag op sightseeing tournee naar het
noorden. We volgen de kustweg met allemaal
scherpe bochten langs afgronden maar met
schitterende vergezichten. Onderweg zien we op
diverse plekken veel geparkeerde auto’s langs de
weg en wachtende mensen op stoeltjes in de
schaduw. Vandaag wordt de “Tour de Martinique”
te verreden. Blijkbaar gaan we voor het
wielrennersveld uit want we hebben er (nog) geen
last van.
Eénmaal aangekomen bij de oude hoofdstad Saint-Pierre kunnen we slechts de verplichte route volgen.
Ergens parkeren blijkt uitgesloten en zelfs met een tweede rondje stad lukt het niet. Wel jammer
omdat ons doel was het plaatselijke museum en de gevangenis was.

Foto’s door autoruit genomen van hoofdstraat
De uitbarsting van Mont-Pelee
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en parallel straat in Saint-Pierre

Bij een uitbarsting van de vulkaan Mont Pelée op 8 mei
1902 verzwolgen gloedwolken de toenmalige hoofdstad
Saint-Pierre en kwamen vrijwel alle inwoners van de
stad en de directe omgeving, ongeveer 30.000 mensen
om, op twee na. Die twee personen zaten opgesloten in
de gevangenis die als enig gebouw de verwoesting
doorstond. Tijdens onze zoektocht naar een
parkeerplaats zagen we gelukkig 2x een glimp van de
oude gevangenis.

Martinique, Caribisch Frankrijk
Dan maar direct door naar ons tweede doel, Mont
Pelee. Vanaf zeeniveau zien we af en toe een
puntje van de vulkaan Mont-Pelee. De weg slingert
zich langzaam via leuke stadjes en mooie groen
omzoomde wegen steeds hoger en hoger en
verder van de zee vandaan.
Op een parkeerplaats stopt de weg, maar we zijn
nog niet boven, humm??? De laatste paar honderd
meter moet je klimmen en klauteren blijkt, daar
hadden de Zeezwaluwtjes even niet op gerekend.
Geen bergschoenen, stokken en extra water of
eten waren meegenomen.

Mont-Pelee vanaf zeeniveau

Van de nood een deugd
makend, hebben we
een frietje met en een
magnum op het terras
van het restaurant
gegeten terwijl we van
het
uitzicht
naar
boven (met de noeste
klimmers) en naar
beneden genieten.
Net als we op het
bankje-buiten-metuitzicht
zitten,
schuift
er
een
donkere heiige wolk
voor
de
zon
en
ontvouwt zich voor ons
over het dal een heel
mystiek schouwspel.
Uitzicht vanaf ons bankje het dal in

Onder woorden brengen lukt niet zo goed, dat moeten de foto’s doen. De Mont-Pelee is magnifiek maar
ook is er een spectaculair uitzicht over het dal naar beneden. Heel in de verste is zelfs de zee te zien.

© SY Zeezwaluw 2017

Martinique, Caribisch Frankrijk

Uitzicht over het dal van Mont-Pelee

Op onze rit naar beneden, stoppen we langs de kant van de weg nog even bij een informatie huisje. Het
blijkt dat er vandaaruit ook diverse wandelingen starten. Op de diverse borden zijn bijzonderheden
t.a.v. planten en dieren die op de route voorkomen, aangegeven, zelfs ananassen blijken er te groeien.

Naast het informatiehuisje zien we een soort parasietplant op een boom groeien,
heel apart en bijzonder. Op de omringende bomen zien we veel mos, net als in het
regenwoud op La Gomera.
Via de 4-baanssnelweg rijden we weer terug naar Le Marin.
De volgende dag maken we een
mooie rondrit naar Sint Anne aan de zuidkant van
Martinique. Het dorpje is klein en toeristisch maar
heeft veel charme. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat veel zeilschepen hier ankeren in plaats van in Le
Marin. Schoner water en een mooi strand voor de
deur, wat wil je nog meer.
Via Le Vauclin en Le François aan de oostkust,
stoppen we vlak bij Robert voor een picknick lunch
onder de bomen. Het windje waait zachtjes en in de
Saint Anne strand en ankerplaats
schaduw is het prima vertoeven. Zodra de zon om het
hoekje schijnt, stappen we weer in de auto met airco en rijden via een mooie binnendoor weg terug naar
de Zeezwaluw. We zijn halverwege de middag terug op het honk, morgenochtend alleen nog even de
auto inleveren waarna we weer op de benenwagen zijn aangewezen.
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De ankerplaats met haar charmes
Met ons bijbootje (lees: de auto) moeten we naar de wal om boodschappen
te halen, te wandelen of naar de diverse watersportzaken die er zijn, te
gaan.
De dichtstbijzijnde steiger is 2 minuten varen bij de
Leader Price supermarkt. Wel handig, kan je zo je volle
winkelwagentje in je bootje dumpen. Ook de Carrefour
supermarkt en een “Chinees” met handige spulletjes zijn vandaar aan te lopen. In de
marina zijn meerdere steigers waar je gebruik van kunt maken om aan te leggen met
je dinghy.
Maar onze favoriet is het kleine riviertje opvaren naar de Yes watersportzaak en de zeilmaker.

Het riviertje heeft een ondiepe drempel en is vanaf de ankerplek beboeid. Ga niet binnendoor want dan
loop je vast, zelfs met de dinghy (3x raden hoe we dat weten).

Eénmaal op het smalle mangroven omzoomde watertje, waan je je in de binnenlanden van Suriname. Zo
stil, zo groen en veel mooie bloeiende bomen. De eerste afslag aan stuurboord nemen en je bent weer
terug in de bewoonde wereld en voor de deur van de winkels.
Vanuit onze kuip hebben we uitzicht op een drijvend dok voor
schepen. Nog nooit hadden we gezien dat dat beschikbaar was
voor pleziervaart.
Maar we hebben menig charter catamaran het dok in zien
varen.
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Waarna een aantal dagen “hard” werken met 6-8 man volgden en
de boot was weer pico bello in orde voor de chartervaart, de
volgende huurder kan er zo weer mee opstap. Het dok vol en
leegpompen is een prachtig gezicht zeker als het zo
professioneel gebeurd als hier
Af en toe hebben we vlagerige wind op de ankerplek en
regelmatig hebben we schepen zien krabben. Wij liggen echter
als een dijk achter ons anker, geen centje pijn, totdat… we
moeten verkassen van de gendarmerie. Blijkbaar liggen we in de vaargeul (liggen er nog maar 3 week) en
we moeten achter de groene boeien ankeren. Geen probleem, anker op en na 2 keer pakt het anker pas.
Het blijkt dat op sommige plaatsen veel wier groeit en dan houdt het anker niet. Na 3 dagen, Ineke is
net weg om de was te doen, besluit ons bootje in een harde vlaag op stap te gaan. Eerst nog heel
voorzichtig, dus geen paniek bij de kaptein, maar het “wandelen” is goed te zien op de GPS. Gelukkig
komt Ineke net op tijd terug om te assisteren in de nieuwe ankermaneuver. Daarna hebben we tot ons
vertrek uit Le Marin weer als een huis gelegen.

Lokale watersport
In de zomer (het hurricane
seizoen) is het over het
algemeen mooi en zonnig weer,
maar de regen kan ook met
bakken uit de hemel komen.
Tijdens zo’n tropische zondvloed
maken we gebruik van ons
emmer-opvangsysteem
voor
regenwater.

Ja, we hebben een watermaker
maar het regenwater is hier
zelfs
zuiverder
dan
de
watermaker uit zeewater kan
maken of het water van de wal.
Kortom, een beetje inspanning
en een nat pak, levert toch
zomaar 150 liter water per
regenbui op.
En daarna kunnen we opdrogen
en genieten van een wal-tot-wal
regenboog!
Tijdens onze hele periode in Le Marin, zagen we regelmatig een overbemeten
en bemande zeilsloep met een enorm vierkant zeil van het strand voor de wind
wegvaren en slagen makend terugkomen. Geen motor en geen kiel maar een
handmatig bediend roer wat ook voor voortgang kon zorgen. De mannen zaten
buitenboord op lange palen om het schip in evenwicht te houden bij harde wind.
Monica vertelde ons dat het Yoles zijn, de typische met de handgemaakte
houten zeilsloep uit Martinique. De sloep die wij steeds zagen was de
deelnemer uit Le Marin die driftig aan het oefenen was.
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Binnenkort zou “de Tour de Yoles” plaatsvinden en één van de aankomst en vertrekplaatsen is Le Marin.
De start en de finish is namelijk op het strand tegenover de ankerplek van de Zeezwaluw. Perfect en
helemaal eerste rang voor ons. We hebben al een Zomergroet met een foto van deze Yoles verstuurd
maar we wilden jullie niet het spektakel onthouden van aankomst en vertrek. Aan de hand van de
diverse foto’s kunnen jullie daarvan meegenieten.

De winnaar bij aankomst in Le Marin

Nog een Yole bij aankomst in Le Marin

De finishlijn vlak voor het strand in Le Marin

De start van de 3de etappe

Vertrek Martinique

Na nog even een dagje “uitzitten” tot de tropische Storm Harvey (hier
slechts 32Kn) is gepasseerd, maken we ons klaar voor vertrek uit
Martinique. De voorbereidende werkzaamheden vlotten prima zoals; een
laatste was aan de wal draaien, boodschappen inslaan, een
afscheidsdrankje in de marina met Monica en Patrick, voorkoken van
maaltijden voor onderweg en de boot opruimen en zeilklaar maken.
We hebben ons voorgenomen om Martinique zeker nog een keer te
bezoeken, we hebben nog lang niet alles gezien!
Op 23 augustus gaan we aan het einde van de middag anker op. Net voor
het donker wordt zijn we de baai uit en is het grootzeil (met 1 rif) en
high aspect fok gehesen.
Nog ongeveer 460 zeemijlen te gaan voor we in Bonaire zijn.

Riens en Ineke Elswijk

© SY Zeezwaluw 2017

Bey,bey, Martinique

