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NIEUWSUPDATE I & J OP ZEE d.d. 20-12-2014 

 

Beste lezers,  

 

Vliegende vissen, dolfijnen, walvissen, een deinend schip, golven van 6 meter hoog… dit maken 

onze dochters Isa en Josien nu mee op hun fantastische reis op de Wylde Swan.  

Aan boord hebben de meiden geen internet. Daarom hebben de moeders  hen beloofd twee keer 

een nieuwsupdate te sturen op basis van de  sailmails die wij 1 keer per week van hen ontvangen. 

Omdat zij allebei zo heerlijk beeldend schrijven, hebben we volop geput uit eigen werk… 

Lees en geniet! 

De reis 
5-7 december 2014 

                       
Vertrek op Schiphol                                                       Inschepen op Tenerife 
 
‘s Nachts op 5 december om 4.15 zijn Isa en Josien vanaf Schiphol vertrokken. Gehuld in de 
traineetruien van de Wylde Swan waren zij er helemaal klaar voor. In de loop van de ochtend 
arriveerde de club op Tenerife waar de Wylde Swan op hen lag te wachten. De totale 32-koppige 
bemanning bestaat uit: Crew, docenten, een arts en 14 trainees. Wat deden zij dat eerste weekend? 
Isa: “Vrijdag bleven we nog in de haven en werden de laatste groentes gewassen en aan boord 
gebracht (niet normaal, je kan je echt niet voorstellen hoeveel eten we hier hebben!), zaterdag 
zeilden we voor de eerste keer naar de noordkant van het eiland (daar gingen we voor anker), 
zondag gingen we nog even zwemmen, mastklimmen (helemaal tot bovenaan in een wiebelende 
boot!!!) en toen vertrokken we! Iedereen werd op het achterdek geroepen en toen zwaaiden we het 
laatste land uit voor de komende 3 weken!” 

7-12 december 2014 

                            
Aan het werk                                                             Op de Kaapverdische eilanden 
 
Op zondag 7 december zette de Wylde Swan koers richting de Carieb. Bestemming Barbados, due to 
be arrived 31 december…  Het schip lag zo goed op koers dat er voet aan wal gezet kon worden op 
de Kaapverdische eilanden. Aankomst vrijdag 12 december. En dat was een verrassing: “Oh mijn 
god, we hebben net geluncht en toen kwam Fosse binnen met de mededeling dat we veel sneller 
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gaan dan verwacht (soms wel 15 knopen! Als we sneller gaan dan 14, mag de kok voor iedereen 
cakejes bakken, vandaag hebben we de eerste gehad) en dat we tijd over gaan hebben. Dat betekent 
dat we naar de Kaapverdische eilanden gaan!!! OMG, we gaan én de oceaan oversteken, én naar de 
Caribbean en ook nog naar Afrika!!!(Isa)  

13 december 2014- heden 
Op zaterdagavond 13 december is de Wylde Swan begonnen aan de grote oversteek richting 
Barbados. We lazen dat de zee verandert, de wind toeneemt, de golven hoog zijn. Er zijn zeezieken, 
water golft over de reling, de safetylines zijn gespannen, borden vallen van de tafel, alles moet vast 
worden gesnoerd. Isa schrijft op de avond van 14 dec.: “…de golven worden hoger en het schip gaat 
steeds meer op en neer. Kastjes vliegen open, ik hoor gekletter van borden in de keuken en moet 
mijn laptop vasthouden om te voorkomen dat hij van de tafel schuift.De Wylde Swan gaat over de 
oceaan en krijgt deze avond de ontgroening, daar is geen twijfel over mogelijk.” De volgende 
ochtend, 15 dec.: “ De voorspelling was juist. Het was een heel onrustige nacht. Tijdens de late 
wacht zijn we met z’n vijven van de bank tegen de reling afgeschoven, niemand heeft geslapen, een 
aantal waren zeeziek en er rolden emmers door de mainhold. Het ontbijt was opvallend rustig en de 
huidige zelfstudie is een geklungel. Ik ben al in de bibliotheek gaan zitten, maar mijn boeken vallen 
continu op de grond en Josien ligt om de haverklap op mijn schoot. Kortom; na vandaag kan de 
Atlantische Oceaan alleen maar meevallen.” 
Ook dit maken onze meiden mee… Op dit moment weten we uit de tweede sailmail, d.d.16 
december, dat het schip goede wind heeft en dat ze misschien eind volgende week al in de Carieb 
zullen zijn. 

 

Life on deck 
Dagritme 

  
In de pantry, de eetruimte. Josien en Isa staan naast elkaar bij het buffet… 
Josien geeft een prachtige inkijk in het dagelijks leven aan boord: “Dit is hoe mijn dag er nu steeds 
ongeveer uit ziet: 7.00 ontbijt, 8.00-11.00 zelfstudie (eerste uur is helemaal stil, daarna mag je 
overleggen en na ieder uur hebben we (verplicht) pauze), 12.00 lunch, 13.00 happy hour (= 
schoonmaken), 14.00 centrale les, 18.00 eten, daarna wachten lopen en om 22.00 lichten uit. Je ziet 
dat er tussen door nog best wel wat vrije tijd is. Maar ik heb nog niet het gevoel dat ik heel veel vrije 
tijd heb gehad, maar dat komt natuurlijk ook omdat Isa en ik tussen de centrale les en het avondeten 
steeds met het onderzoek bezig zijn.” 

Wachtlopen 
Het wachtlopen doen de trainees in groepjes van vier. Tussen 20.00-02.00 in blokken van twee uur. 
Hoe dat is? Isa: “.. Ik was gisteren van 1800 tot 2000 en van 0000 tot 0200wel vermoeiend maar echt 
heel leuk! We hebben om 1900 de maan zien ‘opkomen’. Het was volle maan, en er kwam heel 
langzaam een grote rode bol tevoorschijn! En daarna zagen we ontelbaar veel sterren, heb ik een uur 
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lang in mijn eentje het schip bestuurd (!), leerde we hoe we het logboek moeten invullen en de 
gegevens op de kaart moeten intekenen, hebben we een aantal dekchecks en engineroom-checks 
gedaan en zeilen gehesen. “ en Josien: “Ik heb al superveel sterren gezien! Gisteravond zag je de 
meeste tot nu toe én: superveel vallende sterren! Ik heb er tijdens mijn wacht wel meer dan tien 
gezien! 

Slapen 
Op een deinend schip is dit heel anders dan in een comfortabel bedje thuis. De meiden schuiven in 
hun bunk (kleine slaapruimte/soort nisje) continu tegen de wand aan en zitten inmiddels onder de 
blauwe plekken. Er zijn hangmatten die wel meegeven. Josiens relaas: “..Vannacht heb ik daarom 
maar een hangmat uitgeprobeerd! Dat lag echt super lekker! Je kan in ieder geval geen kant op rollen 
en je beweegt lekker mee. Het enige nadeel was dat er die nacht best veel mensen in een hangmat 
lagen en er links én rechts van mij ook mensen lagen te schommelen…. Je raad het al: we botsten de 
hele tijd tegen elkaar aan!” Tja afzien… 

Huiswerk en proefwerken 
Alle trainees doen 3 uur per dag zelfstudie, maken proefwerken en volgen centrale lessen. Elke 
zaterdag maken Isa en Josien, apart van elkaar, een proefwerk. Deze zijn in een verzegelde 
enveloppe door school meegegeven. Isa en Josien constateren dat ze erg veel huiswerk  hebben. 
Josien: “ Na het happy hour, hebben Isa, Linda (mijn mentor), Jasper (Isa’s mentor) en ik even rond de 
tafel gezeten. We zijn er namelijk achter gekomen dat Isa en ik echt abnormaal veel moeten doen 
voor school en we hadden de planning voor week 1 ook nog niet helemaal af. Het is best wel 
frustrerend, want we werken wel gewoon heel hard en andere mensen lopen gewoon al voor, of zijn 
zelfs al klaar voor de hele reis)! Bewijs dat onze school wel een hoge werkdruk oplegt….” De meiden 
hebben hun planning aangepast, mogen af en toe Happy Hour overslaan om huiswerk te doen en 
werken sowieso een uur langer door per dag. De bikkels.  

Centrale lessen 
Ook de crew geeft verdiepende, centrale lessen aan de trainees. Bijvoorbeeld: 

 Zeiltraining, ook theorie, van kapitein Fosse 

 serie lessen over traumasituaties  van de scheepsarts 

 het weer door de 1e stuurman 

Fun 
Behalve zeilen, schoolwerk, onderzoek en schoonmaken, wordt er veel gelachen, lol gemaakt en 
gedanst op het schip. We lezen gelukkig daar veel over. Toppertje was wel het verhaal van de 
bioscoop op het dek. 

 
Homemade bioscoop onder de sterrenhemel: de film geprojecteerd op het grootzeil 
 Isa vertelt: “Vorige week woensdag deed de crew allemaal heel geheimzinnig en hadden ze blijkbaar 
een verassing voor ons. De wachten waren ’s avonds geschrapt en gingen met z’n allen in zitzakken 
een film geprojecteerd op het mainstaysail kijken!!! Echt heel gaaf! Er was nergens land in zicht en we 
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keken met 32 man naar een film met keihard geluid; er was toch niemand die last van ons had. Het 
enige mindere hieraan was dat het ‘Captain Philips’ was, zoek de trailer maar op youtube op. Ik deed 
het zowat in mijn broek! Hij ging over een schip dat voor de kust van Afrika vaart en wordt overvallen 
door piraten. Welke gestoorde gek bedenkt nou weer om een film over piraterij te gaan kijken terwijl 
je nog een oceaanoversteek moet maken en bovendien zelf voor de kust van Afrika vaart?!?! Ik stond 
echt doodsangsten uit toen we de volgende dag opeens een schip op de radar zagen naderen…” 

 

Het onderzoek 

“Gisteren hebben we een uur geteld en zijn we drie plastic flesjes, 4 stukje hard plastic, twee 
etiketten en een grote emmer tegengekomen. We keken ongeveer 10 bij 15 meter, dus als je bedenkt 
dat we zoveel tegenkwamen op 150 m2, alleen het wateroppervlak en maar een uur per dag, moet 
er echt ongelooflijk veel in de oceaan ronddrijven!!!”(Isa) 

Ervaringen met het onderzoek tot nu toe:  
Ook al hebben de meiden het druk aan boord: ze besteden trouw een uur per dag aan het 
onderzoek. Isa: “Het gaat heel goed met het onderzoek van Josien en mij. We mogen als de zee niet 
te ruw is met een tuigje in het net voor de boot liggen, vanwaar we perfect uitzicht hebben en heel 
lekker kunnen liggen. Eerst moeten we in de navigatiekamer allerlei gegevens opschrijven: de 
coördinaten van waar we in het begin zijn (en later ook de eindcoördinaten natuurlijk), windkracht, 
golven, bewolking, temperatuur, snelheid van de boot tijd dat we tellen, enz. We tellen al het 
zichtbare plastic .We hebben meer gevonden dan we van tevoren hadden verwacht.…”  Vis is er ook 
ontleed, een tonijn van bijna 8 kilo en een aantal Dorades. Isa:  “We hebben er een paar ontleed 
samen met Linda (onze biologiedocente). Dat was echt heel interessant. We hebben in de tonijn 
echter geen plastic gevonden (alleen graatjes, garnalen en nog halfverteerde visjes), maar in één 
dorade zaten wel een paar stukjes plastic/touw.” Josien: “Bij het avondeten aten we de tonijn! Die 
was ZOOOOO lekker!! Niks beter dan verse, zelf gevangen tonijn uit de zee…(Josien) We zijn 
benieuwd naar de uiteindelijke resultaten. 

 
De vliegende vissen die ze vanuit hun netje zien.  

 

Hoe kan je ze volgen? 

Wij zullen na de kerstvakantie opnieuw een update sturen. Tot dan: 
 https://www.facebook.com/MasterskipWyldeSwan?fref=ts 
http://masterskip-journaal.tumblr.com/ 
http://www.marinetraffic.com/  

Weetje:  

 Isa en Josien staan deze maand in de CosmoGirl, nu in de boekhandel 

 Idem in de WNF Lifeguard Special December 2014 van het Wereld Natuur Fonds.  

https://www.facebook.com/MasterskipWyldeSwan?fref=ts
http://masterskip-journaal.tumblr.com/
http://www.marinetraffic.com/
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Ten slotte 
Wij hopen dat we een goed inkijkje hebben gegeven. Kunt u zich voorstellen hoe blij wij zijn met 

sailmails van deze meiden? Ze hebben het enorm naar hun zin. En wij, ondanks dat we hen missen, 

daarom ook.  

Zelfs met zo’n heerlijke toegift van deze dame:  

"Balen dat het bij jullie niet zo’n mooi weer is… Kunnen jullie nog niet schaatsen? Haha en ik zit 

hier maar in m’n shirtje en korte broek ;-)”  

(Josien, 16 december,Atlantische Oceaan) 

 

De volgende update versturen we in de eerste week van januari. Voor nu wensen we jullie allemaal 

heel fijne feestdagen en een prachtig 2015, 

 

Hartelijke groet, 

 

Hanneke van Bladel en Inge Westerdijk 


