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Correspondent in Bonaire 

Plannen opnieuw 180  gewijzigd 

 

e correspondent heeft nog nooit zo vaak gehoord van de uitdrukking “plannen worden bij 

eb in het zand geschreven”, met andere woorden de Zeezwaluwtjes hebben weer mooie 

nieuwe plannen voor komend seizoen. 

 

De bemanning had al veel 

tijd gestoken in de 

voorbereiding van hun reis 

naar onbekende oorden in 

de Westelijke Caribische 

Zee. De reis zou via 

Colombia, San Blas, 

Panama, Costa Rica, 

Nicaragua, en Honduras 

gaan en uit komen in 

Belize. 

 

Deze gebieden hebben 

heel veel moois te bieden 

dat de tocht de moeite waard maakt. De nog onopgeloste open einden van de tocht waren het 

doorstaan van de diverse regen seizoenen, waar het volgende hurricane seizoen door te brengen 

én waarheen na Belize. Want vanaf Belize gaat elke bestemming tegen de wind in. 

De regentijd was één van de grootste 

obstakels. Veel regen, hoge temperaturen 

weinig zon (panelen), alles aan boord 

beschimmelt. In een dergelijk heet klimaat 

waarin je maanden lang weinig of niets kan 

(wil) ondernemen.  

 

Het dubben van de Zeezwaluwtjes werd 

onderbroken door 

een berichtje van bootverzekeraar Panteanius. Naar aanleiding van de 

hurricane schadeposten in het Caribische gebied (Irma en Maria) van 

vorig jaar heeft Panteanius met ingang van 2018 haar 

bootverzekering voor de Caribische Zee drastisch 

gewijzigd. Naar aanleiding daarvan is de hurricane gebiedsindeling en de 

voorwaarden waaraan de bootbezitter moet voldoen, veel ongunstiger geworden. 

Daar bovenop komt het feit dat de jaarlijkse premie met bijna 80% wordt 

verhoogd. 

 

Voor de Zeezwaluwtjes was dit bericht een reden om diep na te denken. Zijn de 

bestaande plannen zo veelbelovend dat we met plezier een goed deel van ons 

budget inleveren bij de verzekeraar? Een uitspraak van Wim Zonneveld borrelt 

op uit een grijs verleden; “dat eet ik er niet aan af meneer Sonneberg” en dit 

galmt nog een tijdje na. 

De Zeezwaluwtjes realiseren zich al snel dat een tocht naar Europa qua 

verzekering, het prijsverschil in boodschappen en scheepsonderdelen een extra 

te besteden bedrag van €700.= per maand gaat betekenen. 

 

Heeeee, blije gezichten en gelijk bergen van nieuwe plannen voor de toekomst. 

 

D 
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Het eerste deel van het plan is om medio november van Caraibisch Nederland (Bonaire of 

Curaçao) oostwaarts te gaan naar de Windward eilanden en langzaam noord te gaan tot St 

Maarten of Antiqua. In april, mei of juni zal er zeker een mooi weerbeeld komen om naar de 

Azoren te zeilen. 

 

Ze verheugen zich nu alweer op de mooie wandelingen en de vriendelijke sfeer op de eilanden. De 

zomer blijven ze in dit gebied en ergens in augustus steken ze dan over naar Portugal. 

 

Daar gaan de verdere snode plannen gesmeed worden. 

 

~~~/)~~~ 
 


