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Correspondent in Bonaire 

De Zeezwaluw vertrekt naar ….. 

 

et laatste bericht van de Zeezwaluw bemanning; “Vandaag, 28 april vertrekken we uit 

Curaçao Marine richting Sint Maarten. Eerst een nachtje in-slingeren op Klein Curaçao, 

voor we de rest van de reis gaan maken”, werd vanuit Curaçao Marine verzonden. Ook de 

correspondent werd op de hoogte gebracht. Net na het verzenden van dit bericht werd de 

weersverwachting opnieuw bekeken. 

Ondanks dat de bemanning helemaal klaar stond om te vertrekken, wordt er besloten om pas de 

volgende dag, zondag 29 april te vertrekken. De wind zal dan net iets minder krachtig zijn. 

Zondagmorgen om 10 uur worden eindelijk de lijnen losgemaakt en vertrekt de Zeezwaluw uit CM. 

De bemanning wordt uitgezwaaid door de Engelse buren en Ed van de “SY True Bleu”. 

De Koningin Emmabrug (pondjesbrug) draait op verzoek direct en de koers naar buiten, kan 

zonder wachten worden vervolgd. Zodra de brug gepasseerd is en de Zeezwaluw in dieper 

vaarwater is, wordt het grootzeil gehesen. Het 2de rif was van te voren al ingeschoren. Tijdens 

het hijsen wordt het 3de rif ingeschoren Buitengaats blijkt er toch 23 kn wind te staan. Een 

6Bft. De high-aspect fok wordt een stukje uitgerold en de motor kan af. 

 

Met de gekozen zeilvoering kan de bemanning met de huidige O/SO-wind een koersje van 180°-

200° zeilen, zuid dus. Ja, Sint Maarten ligt echt in het noord-oosten zoals iedereen weet. Dat 

wordt dus slagen maken (kruisen) tot de 

zuidpunt van Bonaire is gerond. 

Om zo scherp mogelijk maar met behoud 

van snelheid te zeilen, sturen ze zelf. 

Overdek staat er gemiddeld tussen de 

18-25kn wind. De scherpe klutsgolven 

komen ook uit oostelijke richting en 

zorgen met enige regelmaat voor een 

flinke duik in de golven en een zoutwater 

douche voor dek en bemanning. 

Het is echt inslingeren en de landbenen 

moeten nog even zoeken naar het zee 

ritme. 

De van te voren gemaakte boterhammen 

komen goed van pas (evenals de zeeziekte pilletjes voor Ineke) 

 

 

H 
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Er worden slagen van 3-5 mijl gemaakt en in de loop van de dag worden de slagen iets gunstiger 

doordat de wind iets meer zuid van oost draait maar niet afneemt. Om de beurt een half uur 

sturen geeft de armen wat rust en gestaag ploeteren ze verder naar de zuidpunt van Bonaire. 

Door het kruisen verdubbelt de te zeilen afstand wel, hummm. Om 5 uur in de middag kruist de 

Zeezwaluw ter hoogte van het Spaanse Water. Effectief 10 mijl van de St Anna Baai. De 

bemanning besluit naar Klein Curaçao te gaan en daar de nacht door te brengen en een nieuw 

weerbericht op te halen. Er blijkt meer wind te staan dan voorspelt en de golven hebben diepere 

kuilen dan ingeschat. 

Al slagen makend nadert de Zeezwaluw langzaam de ankerplek terwijl het zonnetje in het westen 

ondergaat. De vuurtoren begint te knipperen en als leidraad voor de richting van de ankerboeien 

fungeert het ankerlicht van een andere boot. Pas om 20.30 uur, na 42,3 gezeilde mijlen, wordt er 

in het donker een lijntje vastgeknoopt aan een vrije ankerboei aan de westzijde van Klein 

Curaçao. Pffffft! 

Motor-af, beetje puinruimen en dan een welverdiend drankje voor de warme maaltijd van Pesto 

pasta met kip door de twee hongerige zeilers wordt verorberd. Niet veel later is het ook donker 

en stil aanboord van de Zeezwaluw want de bemanning ligt uitgeteld te kooi. 

 

De volgende morgen zien ze 

pas hoe Klein Curaçao 

eruitziet. Het lijkt precies 

een plaatje uit de reiscatalogi 

die reizen naar de Carieb 

aanprijzen. 

 

De ankerboeien liggen redelijk dicht 

bij de wal in kristal helder azuur 

blauw/groen water. Op de wal staan 

met palmbladeren getooide houten 

constructies, een uitkijktoren en een 

verlaten en in desolate toestand 

geraakte vuurtoren. 
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Aan de oostkant uitstekend boven 

palmbladerdaken, spot de 

bemanning de verroeste 

accommodatie van een gestrand 

koopvaardijschip.  

 

Het uitzicht is rustgevend ondanks de 

loeiende wind door het want. Ze 

besluiten om een dagje te blijven liggen 

en genieten van dit tropische Bounty 

eilandje. 

 

Rond 9 uur, koerst de eerste, met 

dagtoeristen volgeladen 

trippermotorboot “Mermaid” naar een 

eigen ankerboei. 

Even later volgen nog 2 kleinere 

motorboten en 2 catamarans, de 

“Jonalisa Two” en “Black & White” 

die de zeezwaluwtjes al regelmatig 

op het Spaanse Water voorbij 

zagen komen. 

 

Onder het genot van een kopje 

thee in de kuip bekijkt de 

bemanning het afmeren, volladen 

van de bijbootjes met toeristen en 

het afzetten op het strand, waar de toeristen zich de hele dag prima vermaken met zwemmen en 

zonnen. 

De bemanningsleden van de tripperboten zijn ondertussen druk bezig met op en neer pendelen 

van het moederschip naar het strand. De voorraden voor de BBQ moeten ook aan land gebracht 

worden. Er is nl geen winkeltje om dat te kopen. De “landploeg” zit ook niet stil want rond 12 uur 

bereiken de heerlijke geuren van de BBQ de Zeezwaluw. 

 

Om 12.30 uur toetert de scheepshoorn en klingelt de scheepsbel de dagtoeristen “aan tafel”, 

ieder naar de “eigen” BBQ set-up. Rond 14.30 zijn de roodverbrande en moegezwommen toeristen 

weer aanboord van de diverse tripperboten die één voor één vertrekken naar de thuishaven op 

het Spaanse water in Curaçao. Een dagje toerisme op Klein Curaçao is ten einde gekomen. Een 

paar security mensen van de dagtrip organisaties blijven voor de nacht evenals de paar 

geankerde zeilboten. 

 

Omdat er geen mobiel telefoonsignaal is op Klein Curaçao, (dus geen internet) 

worden op dinsdag 1 mei de Gribfiles via de satelliettelefoon opgehaald. Uit de 

nieuwe informatie blijkt dat de wind uit het oosten tussen de 20-25kn met hardere 

vlagen blijft doorstaan. Geen verbetering voor de tocht naar Sint Maarten dus. 

Vervolgens worden elke dag de Gribfiles per satelliettelefoon binnengehaald om de 

vertrekdag te bepalen. 
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Er lijkt op donderdag 3 mei een gaatje te zijn om rond Bonaire te zeilen en omhoog te steken uit 

het gebied met harde wind.. Dit gunstige weerwindow blijkt op woensdag weer verdwenen en het 

weerbeeld van de afgelopen week duikt weer op. Oké, nog steeds afwachten. 

 

  

Het ingekochte verse brood begint aardig te slinken en de bemanning bakt alvast 

een heerlijk bruinbrood voor onderweg. De rest van de dagen worden 

doorgebracht met lezen en luieren en uitrusten van de weken hard werken op de 

kant en in de marina. Een beetje vakantie vieren dus! 

 

Pas op dinsdag 8 mei komt er een vertrek mogelijkheid. Ook de dagen daarna lijkt de wind in de 

hele Caribische Zee wat af te nemen naar O-OZO 15-20kn. Zou het eindelijk lukken om weg te 

zeilen na 8 dagen van Klein Curaçao te hebben genoten? 

 

Dinsdag 8 mei vertrekt de Zeezwaluw om 14 uur van Klein. De wind zou afnemen maar een maar 

vrij van het kleine eiland is de wind over dek toch nog steeds tussen de 24-28kn. Niet echt fijn. 

Maar met een beetje geluk kan 30-30° koers gestuurd worden en brengt ze keurig tussen 

Curaçao en Bonaire door. Echter, het is min of meer voor duikboot spelen i.p.v. zeilen. Aangezien 

de weersvoorspelling voor de komende dagen gelijk blijft, besluit de bemanning om de koers te 

verleggen naar Bonaire. Woensdagnacht 9 mei om 1 uur, knopen ze de lijnen vast aan een vrije 

mooring boei bij het hun welbekende Kralendijk. Rust in de boot! 

 

De volgende morgen krijgt de correspondent het nieuws van de veilige aankomst va de Zeezwaluw 

en haar bemanning in Bonaire te horen. Een nieuwe vertrekdatum is nog niet geprikt gezien de 

huidige weersituatie. 

 

___/)___ 
 


