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Reisverslag 3 - 2018 

 

oals beloofd in het vorige reisverslag van Curaçao, een Caribisch stukje Koninkrijk der 

Nederlanden deel I volgt nu de rest van onze omzwervingen op dit mooie eiland. Maar éénmaal 

aan het schrijven geslagen en foto’s “inplakken” zagen we al snel dat het Curaçao verslag te lang 

zou worden. Daarom dit keer niet één maar twee reisverslagen. 

 

Sociale interacties 
Op het Spaanse Water is veel meer inter-actie tussen de zeilers dan we het afgelopen jaar 

meegemaakt hebben. Oké, als je aan allerlei georganiseerde 

evenementen zoals bijv. de wekelijkse Domino, quiz, karaoke of 

jamsessions deelneemt dan ontmoet je veel medezeilers in 

Grenada en de andere Windward eilanden. We denken dat 

het komt omdat daar over het algemeen veel Amerikaanse en 

Canadese zeilers vertoeven. Deze zeilers vinden het in het 

hurricane seizoen erg prettig als er 

dagelijks aan allerlei georganiseerde 

sociale evenementen meegedaan kan 

worden. Ook spontaan even een praatje maken met 

anderstaligen ligt niet echt in de lijn van deze zeilers merkten we en 

gebeurde dus zelden. 

Wij zijn meer mensen die zelf graag op ontdekking gaan en dingen uitpluizen. 

 

Op het Spaanse Water (SW) is het totaal anders, medezeilers komen spontaan een praatje maken en 

zich voorstellen. Ze maken je direct deelgenoot van alles wat er te doen is. Naast deze contacten is 

het dagelijkse “boodschappenbusje”, vertrekt om half negen bij de vissershaven, een uitstekende 

gelegenheid om contracten te leggen. Als iemand iets zoekt op het gebied van watersport, wordt die 

vraag in het busje getackeld. Meestal komt er wel een goede raad of oplossing uit. 

Het Curaçao Cruisers Netje, elke dag om 8 uur op marifoonkanaal 72 is ook een mogelijkheid tot inter-

actie en voor vragen op allerlei gebieden zoals; :”waar kan ik mijn gasfles vullen?”, Weet je waar een 

wasserette is?” “waar kun je waterladen?” enz. 

Op donderdag avond is in Restaurant “The Pier” vlak 

bij de vissershaven om 5 uur Happy Hour en rond half 

7 een “Captains Dinner”. We vonden het erg leuk om 

dit mee te maken. De sfeer is gezellig en onder het 

genot van een drankje (voor half geld) maak je aan de 

bar kennis met andere zeilers of voormalig zeilers 

die nu “aan de wal” wonen. Sommigen komen alleen 

voor een babbeltje maar de meesten blijven ook eten. 

 

 

 

 

Voor deelname aan het Captains diner meld je je aan 

bij de bar. Er is geen keuzemenu, iedereen krijgt 

hetzelfde eten voorgeschoteld. Dat is simpel en houdt 

ook de prijs binnen de perken. De 5de week merken we 

dat diner nr. 1 weer op het menu staat. Omdat diner 3 

en 4 ons minder aanspreken, gaan we alleen naar het 

Captains Dinner als er knapperige frietjes met salade 

en kipsaté of biefjes zijn. 

 

Z 

Domino 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/09/curacao-een-carbisch-stukje-koninkrijk-der-nederlanden-deel-i.pdf
https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/09/curacao-een-carbisch-stukje-koninkrijk-der-nederlanden-deel-i.pdf
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Er worden ook regelmatig “sun downers” met tapas/hapjes snacks en/of etentjes op de boten onderling 

georganiseerd. Dat is altijd erg gezellig en meestal wordt het laat. Gevolg, het ankerlicht brandt al 

voor vertrek want anders vind je je bootje maar moeizaam terug op die grote donkere plas water! 

 

Avonturen met de Elza bemanning 
Met Elise en Christ van “SY Elza” hebben we regelmatig 

(WhatsApp) contact voor vragen of afspraken over 

gezellige dingen samen doen of boodschappen halen met 

de auto. Meestal als we ergens heen gaan, krijgen we ook 

een extra bezienswaardigheid van Curaçao te zien. Ze 

weten namelijk erg veel omdat ze hier al lang zijn. 

 

Als eerste nemen Elisa en Christ ons mee naar “De Seinpost” niet zo ver van het SW. Deze seinpost 

heeft een schitterend uitzicht over het SW en een deel van het eiland. De weg naar de seinpost is op 

een gegeven moment zo steil en vol met gaten, dat we lopend verder gaan. Hoewel de seinpost een 

aardige ruïne is, is het uitzicht fenomenaal. 

In de verte aan de andere kant van het SW ligt de Tafelberg waar fosfaat wordt gewonnen. (fosfaat is 

eeuwenoude vogelpoep). 

Maar volgens de eilandbewoners 

lijkt De Tafelberg tegenwoordig 

meer op een “bijzettafeltje”. 

We hebben oude foto’s op het 

internet en onze eigen foto’s 

vergeleken en constateerden 

dat de eilandbewoners helemaal 

gelijk hebben. 

 

De mijnbouw is nog steeds in 

volle gang. Af en toe horen we 

explosies van de berg rollen en 

is er weer een stukje Tafel in 

gruzelementen geblazen. 

Uitzicht over het Spaanse Water vanaf De Seinpost 

De Tafelberg 
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De volgende bezienswaardigheid brengt ons in Brievengat, een klein dorpje aan de noordoost zijde van 

het eiland. 

Eerst gaan we naar een stuk kust wat flink is “aangevreten” is door wind en golven. Hier is een mooie 

brug tussen de zee en een holte in de lava kust. De zee deining loopt in golven onder deze brug door en 

knalt met kracht in het gat en spuit omhoog. Op de foto’s is het goed te zien. 

Brug bij Brievengat 

Vlak bij deze vreemd gevormde en lawaaierige kust is een schitterend verlaten strand en een piepklein 

haventje waar de rust overheerst. We zijn de enige wandelaars. 

Brievengat verlaten strand en haven  

 Een restauratie project voor de D.I.Y. liefhebber 

 

Op de binnendoor route van Brievengat naar SW kamen we langs 

een gerestaureerd landhuis waar meerdere roofvogels op de weg 

en in de boom zitten. We zien een dode hond of geit 

(contouren zijn niet zo helder meer) langs de kant van de weg 

waarvan ieder voor zich een stukje wil verslinden. Blijkbaar 

storen we ze tijdens bij hun “diner”. 

Rustig rijdend om ze niet te laten schrikken rijden we 

voorbij terwijl we een aantal foto’s maken. 

Het is toch heel bijzonder dat je zo dicht in de buurt kan 

komen van zulke majestueuze wilde vogels. Na een klein half 

uurtje zijn we weer terug bij de dinghy. 
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Kerst lunch te Barber 
Voor we het weten is het alweer december en komen de feestdagen dichterbij. 

Begin december leren we Pam van Engelshoven kennen. Een goede vriendin van Rob 

van Boxtel (oud-collega van Ineke) die op Curaçao woont en het eiland uitermate 

goed kent. Na doorgeven van Pam’s emailadres nemen we contact op en het “klikt” 

gelijk. Er blijkt op zondag 10 december een Kerstlunch met plaatselijke 

delicatessen in Barber te zijn. Pam vraagt of we het leuk zouden vinden om er 

ook heen te gaan. Zij kan voor menukaartjes zorgen. 

Snel zoeken we uit waar Barber ligt en hoe we er kunnen komen. Barber blijkt 

halverwege Westpunt en Willemstad te liggen en lastig bereikbaar met openbaar 

vervoer op zondag. Pam biedt aan om ons met de auto op te pikken aan de westkant 

van de Pondjes brug in Willemstad en gezamenlijk te gaan. 

 

Op zondagmorgen gaan we met de eerste bus van SW naar Willemstad en wandelen door een erg stille 

stad naar de overkant van de Anna baai, waar Pam al met de auto staat te wachten. We rijden een 

stukje met Pam en haar vriendin die al in de auto zit, naar een kennis die buiten de stad woont en ook 

meegaat. Met 5 man in de VW Polo is een beetje veel, dus stappen wij over in de auto van de kennis 

(naam helaas vergeten). Achterelkaar aan rijdend bereiken we Barber rond 12 uur. Naast de 

parkeerplaats is een groot gebouw waar het al redelijk druk is. 

Kerstlunch in Barber 

Menukaart  

 

Binnen zien we allemaal kraampjes waar gekookt wordt en rondom staan 

tafels en stoelen waar je kunt zitten om te eten. Pam legt uit dat 

eetkraampjes hun eigen “hoekje” hebben met tafels en stoelen. Pam 

brengt ons naar het tafeltje waar ze ons menu heeft besteld en de 

menubonnetjes worden door een vriendelijke dame opgehaald. 
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Met een koele dronk en gezellig kletsend wachten we tot ons eten gereed is. 

Dat wachten duurt niet lang want even later worden de piepschuimbakjes gevuld met de lunch 

gebracht. Allebei hebben we iets anders gekozen (Komkommer Stoba en Papaya Stoba) zodat we van 

elkaar kunnen proeven. Rijst met diverse soorten groente en fruit en vlees. Het vlees heeft een hoger 

vetgehalte dan we gewend zijn maar smaakt goed. Door lokale groente en fruit samen met de kruiden is 

het een smakelijke Kerst Lunch. 

Zodra we weer buiten het gebouw zijn, hoort Pam dat er elk moment een stoet van een soort “Carnavals 

wagens met knetterharde muziek” langzaam richting Willemstad zal vertrekken. Als we daarachter 

zouden belanden, duurt het wel even voor we weer in Willemstad zijn. Niet lang geaarzeld (ons Barber 

wandelingetje schiet erbij in) en hop in de auto’s en weer terug naar Willemstad waar we weer in de 

auto van Pam overstappen. 

 

Omdat Pam bekend is met veel baaien op Curaçao, vraagt ze ons 

of we Pescadera baai ook kennen. In die baai is een marina en je 

kunt er de kant op voor onderhoud (wat we nog moeten). Wij 

dachten dat het te ondiep voor Zeezwaluw zou zijn maar Pam 

neemt ons mee naar een man die lokale informatie heeft. 

Volgens deze man zouden we er prima kunnen ankeren en zou 

het tot aan de werf diep genoeg voor ons zijn. Hmmm, even over 

nadenken of het een mogelijkheid zou kunnen zijn naast Curaçao 

Marine in Willemstad. 

 

In elk geval 

is het een 

schitterende 

baai. 

Momenteel 

wordt er wel 

een heel luxe 

Resort 

gebouwd 

maar is verre 

van gereed. 

 

Na de Pescadere baai rijden we verder naar Willemstad en gaan er een zalig 

ijsje eten terwijl we uitkijken over de Anna baai naar zee. Aan alle gezellige 

dingen komt een eind, ook aan deze dag. We nemen afscheid van elkaar, zodat 

wij op tijd zijn om de bus terug naar het SW te nemen. 

 

Omdat Pam voor ons een heel gezellige dag had verzorgd nodigen we haar uit 

voor een bezoekje aan de Zeezwaluw op het Spaanse Water. Helaas viel dat 

een beetje in het water. De wind was te hard (20kn) en te vlagerig (20-35kn) 

zodat we continue lagen te hobbelen. Daarnaast zou het heen en terug met de 

dinghy van de wal naar de Zeezwaluw een te natte tocht. Dus geen bezoek aan 

de Zeezwaluw dit keer maar wel een hele gezellige koffietijd en lunch bij “De 

Pirat’s Nest”. 

We hebben heel gezellig over uiteenlopende dingen zitten kletsen en elkaar 

daardoor wat beter leren kennen. Pam had verschillende soorten lokaal fruit 

voor ons meegenomen om te proeven. Geen van deze vruchten hadden we 

eerder gegeten. Van de doorgesneden vruchten hebben we een foto gemaakt 

omdat het zo’n kleurig geheel was. 

Pescadera Baai 

Pescadera Baai 
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Kerstvoorbereiding in Curaçao 
Na onze Kerstlunch met Pam, plopt toch de vraag bij ons op van: “Wat gaan we doen met de kerstdagen 

en Oud en Nieuwjaar?” Na wat rondvragen blijkt er geen georganiseerd Kerst “zeilers gebeuren” op het 

Spaanse Water in de maak te zijn. Wel zijn we met 3 Nederlandse zeilboten die prima met elkaar 

overweg kunnen en allemaal de feestdagen in SW zijn. nl: Elisa en Christ (Elza), Ada en John 

(Rhapsody) en wij. Om samen Kerst te vieren met een lekkere maaltijd lijkt ons wel 

gezellig. Maar… “hoe”, “waar” en “wat?” 

Opgedirkt in een restaurant zitten wil niemand, een Boat crawl (van de ene boot 

en dinergang naar de andere) is niet echt handig op het winderige Spaanse Water. 

Een strand BBQ lijkt iedereen wel een leuk idee. 

Oké, welk strand dan? 

Elise en Christ komen met de ultieme optie, op het strandje naast “Sail Adventures Curaçao” of te wel 

bij Daan Diepenveen. Daan vindt het goed want hij is toch gesloten tijdens de kerstdagen. We kunnen 

dan zelfs gebruik maken van de stoelen en tafels onder een rieten 

parasol, BBQ etc. Dat lijkt iedereen perfect voor een min of 

meer posh-Kerst BBQ en geen “met je kont in het zand zitten 

BBQ”. De Kerst BBQ wordt bepaald op 1ste kerstdag en start 

rond 5 uur. Het menu wordt kortgesloten zoals wie maakt wat. 

Zo dat is geregeld en iedereen gaat heerlijke recepten uitzoeken! 

 

Kerstversierselen 
De Zeezwaluw hebben we dit jaar niet versierd en waarom? Wel, het is de tropische warmte waardoor 

we ons niet echt in Kerstsfeer voelen komen, het is dat de kalender het ons verteld ….. Daarnaast 

zitten we i.v.m. de warmte ’s avonds eigenlijk nooit binnen in de kajuit, maar buiten in de kuip. We 

hebben nog even gedacht om ballen in de kuip op te hangen maar daarvoor waait het eigenlijk te hard. 

Alleen 2 kerstmutsen zijn opgegraven om te dragen tijdens de BBQ. 

 

Elise en Christ komen de 21ste december langs of we zin hebben om ’s avonds lichtjes te gaan kijken in 

Willemstad. Het schijnt elk jaar een bijzonder spektakel te zijn hoe de huizen en gebouwen versiert 

zijn. Een wandeling door de stad is dan een heus “licht” evenement. 

Als we met de 

auto de 

buitenwijk van 

Willemstad 

bereiken zien we 

al veel huizen 

versiert. Net 

met 1 of 2 

knullige 

lichtsnoeren, 

maar helemaal 

opgetuigd in veel 

kleurige snoeren 

en 

knipperpatronen, 

geweldig! 

De auto wordt 

geparkeerd en 

we gaan te voet 

het centrum in. Het stadsdeel Punda is schitterend versierd vooral rond de Pondjesbrug, Handelskade 

en overzijde aan de Otra Banda kant. 

https://www.sailadventurecuracao.com/
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Zodra we de Pondjesbrug over zijn 

vergapen we ons aan het pleintje 

tegenover de brug in Otra Banda. 

 

We herkennen het nu amper! Er zijn 

Sneeuwpoppen, Kerstmannen, 

kerkklokken en mega verlichte 

sneeuwlokken, vreemd gezicht in 30°. Er 

is zelfs een treintje dat rondom een 

kerk op een berg in sneeuwlandschap 

rijdt. Het is er erg druk met ouders en 

kleine kinderen die er niet genoeg van 

krijgen om te kijken. 

Na het pleintje lopen we richting Rif Fort waar de 

grote cruiseschepen liggen afgemeerd. In dit fort is 

een groot winkelcentrum wat ook schitterend 

verlicht is. Van de fortmuren kijken we neer op het 

winkelende publiek, voornamelijk toeristen. 

 

Zonder wat gekocht te hebben verlaten we dit 

extravagante winkelcentrum en wandelen via het 

Kura Hulanda hotel terug naar de auto. 

 

De terugweg naar SW verloopt via een omweg zodat we nog meer van de versierde stad zien. 

 

Dan is het bijna 1ste Kerstdag …. 
De 23ste gaan we met het gratis boodschappenbusje mee voor de 

kerstinkopen. Het gaat gesmeerd en ’s middags kunnen we al het een en 

ander voorbereiden. Ja, wat gaan we dan maken zullen jullie je afvragen. 

Uiteindelijk is het, met wat iedereen gemaakt heeft en meeneemt, een 

meer-gangen Kerst BBQ geworden. 

Rond 5 uur, als het zonnetje al begint te zakken, 

is iedereen aanwezig. Elisa en Christ hebben de 

tafel al gedekt en de stoelen bijgeschoven terwijl 

de BBQ al is opgestookt. 

 

De koelkast wordt gevuld met de diverse etenswaren 

want we gaan eerst genieten van een lekker glaasje 

koele witte wijn met stokbrood en Italiaanse 

kruidenboter.  

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/12/het-zeezwaluw-suffertje-2018-nr-1.pdf
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De heerlijke broccoli soep van E & C volgt. Na de 

soep is de BBQ heet genoeg en de eerste lading 

vlees gaat er op. Onze spiesjes met gemarineerde 

varkenshaas en appel-mosterd saus en bonte kip 

spiesen worden afwisselend gebakken. Voordat we de 

volgende lading/gang op de BBQ kunnen leggen 

moeten we eerst verkassen naar de tafel onder de 

parasol vanwege een korte maar hevige regenbui. 

 

Als volgende lekkernij zijn de garnalen spiesjes van Ada en John aan 

de beurt Onze gerookte zalm met komkommersalade, groene salade 

en knoflook krieltjes vinden ook prima aftrek. Regelmatig worden de 

bordjes en glaasjes gevuld terwijl het om ons heen steeds 

donkerder wordt. 

 

Als iedereen voldoende heeft gegeten is de BBQ ook zo goed als uit. 

Maar, …..maar er zijn nog heel veel spiesjes 

over. Maar het is tijd voor het Elza-

toetje, vanille ijs met stoofpeertjes, 

jammie! Met een kopje koffie of 

thee wordt het gezellige en lekkere 

kerstdiner van 2018 in Curaçao 

afgesloten. 

Rond 22 uur wordt het strand van Daniel opgeruimd en gaat ieder met zijn eigen left 

overs (genoeg voor nog een kerstmaal) terug naar de boot. Het was een gedenkwaardige kerst en 

iedereen heeft genoten! 

 

Oud en Nieuw 
Oliebollen bakken hoort bij Oudejaarsdag, ook al is het snikheet! Christ gaat bij Daan oliebollenbakken 

en iedereen is van harte welkom vanaf een uur of 4. Ook wij gaan er met de dinghy heen maar weten 

eigenlijk niet wat de bedoeling is. 

 

Als we aankomen, zit er al een 

aardig gezelschap aan de grote 

ronde tafel, en de oliebollen en 

poedersuiker staan erop. Het blijkt 

dat het vooral een gezellig 

samenzijn van zeilers is. Het doel is 

onder het genot van een Daans 

biertje de verse oliebollen met en 

zonder krenten/rozijnen te 

verorberen. Dat lukt aardig moeten 

we zeggen. 

 

Christ blijft druk aan het bakken 

tot alle door Elise aangeleverde 

beslag helemaal op is. Het is erg 

gezellig en rond 6 uur zijn de 

oliebollen allemaal op en de laatste korrels worden opgesnoept door een brutale over de tafel hippende 

vogel. Bijna iedereen is alweer weg en we helpen Elise en Christ even met de rommel opruimen, voor ook 

wij weer naar de Zeezwaluw terugvaren. 
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De bemanning van de Rhapsody is oudejaarsmiddag per auto naar Willemstad vertrokken, om de 

jaarwisseling op de Pondjesbrug met honderden anderen te vieren. Wij blijven gezellig aanboord want 

we hebben gehoord dat er rondom het Spaanse Water ontzettend veel vuurwerk wordt afgestoken. 

Niet het kleuterspul maar professioneel. 

We kijken eerst wat vreemd op als rond 7 uur ’s avonds er al veel vuurwerk de lucht in gaat. Dan 

realiseren we ons dat het 12 uur is in Nederland en het Nieuwe jaar daar al begonnen is. Vreemd!!! 

 

Net voor twaalven worden onze glaasje gevuld met een koel 

drankje en begeven we ons aan dek. 

Om 12 uur plaatselijke tijd barst het vuurwerk echt in alle 

hevigheid los. Een geknal en getoeter dat het een lieve 

lust is. Heel mooi luchtvuurwerk ontlokt ons menigmaal ah 

en oh. We hebben het gevoel dat we middenin het vuurwerk staan en komen ogen te 

kort. Het is schitterend maar na 1 uur kijken vinden we het welletjes. Nog een filmpje 

afkijken maar om 2 uur gaan we echt te kooi, maar …..het vuurwerk is nog in volle gang! 

 

Begin 2018 
Het nieuwe jaar is begonnen en nu moeten we gaan plannen voor; 

1. Zeezwaluw de kant op voor reparatie huiddoorvoer; 

2. Tripje naar Nederland boeken voor vervangen rijbewijs; 

3. Plekje zoeken waar Zeezwaluw veilig is als we weg zijn. 

Bovenstaande activiteiten hebben we al uitgebreid beschreven in het Zeezwaluw Suffertje 2 . 

 

Direct na onze terugkeer uit Nederland bleken we beiden de griep opgelopen te hebben. Na een 

langduriger herstelperiode dan gedacht, konden we pas op 26 februari naar de werf Curaçao Marine 

varen. In de middag staat de Zeezwaluw weer hoog 

en droog geparkeerd zoals al beschreven in 

Suffertje 2. Op de werf staan ook twee bekende 

schepen, de “SY Hanna” en “ SY Rafiki” en dat is 

wel gezellig. 

 

Nu de klus klaren. Niet 1 maar 2 bleek op onze trip 

van Spaanse Water naar de werf. De dieptemeter 

was helaas overleden na ongeveer 25 jaar trouwe 

dienst. 

Wat en welke dieptemeter we moesten hebben kostte aardig wat tijd door het speurwerk voor 

vervanging. Een sensor voor onze Raymarine dieptemeter bleek niet meer leverbaar en van de evt. 

compatible was de diameter te groot. Opnieuw speurwerk door Riens en uiteindelijk op 11 maart wordt 

een hele nieuwe set (diepte en snelheid) besteld bij SVB in Duitsland. Was een derde van de prijs hier. 

 

Het pakketje hebben we pas 28 maart ontvangen en 

het hele systeem, moet nu nog ingebouwd worden. 

De vervanging van de lekkende bronzen 

huiddoorvoer is naar wens verlopen, we hebben nu 

een Maralon huiddoorvoer. 

 

Het onderwaterschip is geschuurd, geplamuurd en 

weer van 3 lagen nieuwe antifouling voorzien 

(waterlijn nog een extra laag). De zijkanten (die we 

vorig jaar geverfd hebben) ziet er nog pico bello uit 

en hoefde alleen een sop- en afspuitbeurtje. 

Dieptemeter in de hull 

Buitenzijde hul 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/12/het-zeezwaluw-suffertje-2018-nr-2.pdf
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Daarna glimt ze weer als de bekende keutel in de 

maneschijn. 

 

De schroef is gesmeerd en de schroefas 

schoongemaakt en van nieuwe anodes voorzien. De 

andere normale onderhoudswerkzaamheden zijn 

intussen afgerond. 

 

Nu kunnen we ons op de inbouw van de nieuwe 

instrumenten richten. Zodra dat gereed is kunnen we 

pas te water en dat zal na de Pasendagen worden. 

 

Weer op pad 
Zodra we weer in het water liggen, zullen we nog een paar dagen nodig hebben om de boot op te ruimen 

en zeilklaar te maken. Daarna zetten we, met het eerste gunstige weer window zeil naar Sint Maarten. 

De oversteek van Curaçao naar Sint Maarten zal ongeveer 5-6 dagen duren. Geen voordewindse koers 

dit keer maar een aandewindse met stroom tegen! 

 

Na ons vertrek uit Curaçao kunnen jullie ons volgen op Marine Traffic zolang als we ons in bereik van 

VHF bevinden. In elk geval kunnen jullie zien wanneer we op Sint Maarten aangekomen zijn. 

 

 

 

Riens en Ineke Elswijk ab SY Zeezwaluw 

http://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:220822/mmsi:244020664/imo:0/vessel:ZEEZWALUW

