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NIEUWSUPDATE I & J OP ZEE           08-01-2015 

 

Beste lezers,  

Allereerst de beste wensen voor 2015! Na een (uiteindelijk) soepele oversteek van de Atlantische 

Oceaan – de Wylde Swan is in zo’n twee weken tijd van de Kaapverdische eilanden naar Barbados 

overgestoken, overwegend zeilend – hebben Isa en Josien op 29 december jl. weer voet op 

vasteland gezet. In de Cariben vervolgen ze nu hun avonturen… Hoge golven en stille sterren-

nachten, met af en toe een heimweemomentje, hebben plaatsgemaakt voor witte stranden en 

ander natuurschoon, zowel boven als onder water.  

 

In deze tweede nieuwsbrief van de moeders  een update van de afgelopen (kerst)periode. Hoewel 

Isa en Josien sinds hun aankomst in het Caribisch gebied af en toe (internet)verbinding hebben, doen 

we nog één keer verslag op basis van de sailmail die we wekelijks ontvangen. De sailmail, mail 

verstuurd via satelliet, bevat alleen tekst, helaas geen beeld! Wij genieten desondanks zeer van alle 

verhalen en ervaringen, jullie hopelijk ook. Veel leesplezier! 

 

De reis 
 

19 – 29 december 2014: vervolg op de Atlantische Oceaan 

 

 
Route tot nu toe: vanaf Tenerife tot Montserrat, het laatste eiland voordat de Wylde Swan half 

januari Sint Maarten aandoet, de eindbestemming van de reis (reis B). 

                       

Op 7 december vertrok de Wylde Swan vanaf Tenerife. Een week later begon de 

tweemasttopschoener, naar eigen zeggen de grootste ter wereld, aan de oversteek en op 16 

december (schreven we in de laatste nieuwsbrief) zag het ernaar uit dat ze, met de juiste wind, al 

rond kerst op Barbados zouden aankomen. Dat wordt uiteindelijk 29 december. Zo vieren de trainees 

kerst aan boord van de Wylde Swan, dobberend op de oceaan. Isa en Josien zijn inmiddels gewend 
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aan het ‘schommelen’ dat vooral in hevigheid toenam tijdens het eerste stormachtige deel van de 

oversteek, bij het passeren van Kaapverdië.  

Josien: ‘Dat schommelen is nu een gewoonte. Bijna zo gewoon als normaal stilstaan. Het was wel 

grappig om te zien: Erik (leraar) had zijn GoPro gisteren buiten opgehangen en een paar uur laten 

draaien (niemand had het door). Daarna heeft-ie het iets van 32x versneld op z’n laptop. Zo zag je 

iedereen heel snel van links naar rechts bewegen om recht te blijven staan. Echt een grappig gezicht! 

Zo zie je dus dat je lichaam zich (automatisch) continu aan het corrigeren is.’  

 

De temperatuur loopt op en…  

Isa: ‘Er gaan steeds meer kleren uit, overdag zitten alle jongens in hun blote bast en de meeste 

meisjes in bikini. Ik ben bruin als ik terugkom, da wil je nie wetuh! Vanaf het begin van deze week is 

het weer echt omgeslagen. Het wordt steeds warmer. We gaan gemiddeld nog maar 5 knopen in 

plaats van 12, de zee is heel rustig, lage golven, zacht briesje en: er is niet meer zo’n groot verschil 

tussen dag en nacht. Als je moet wachtlopen van 00:00 tot 02:00 doe je een korte broek en T-shirt 

aan. Onvoorstelbaar, midden op de oceaan!’  

‘Vandaag hebben we het zeil over het main deck gespannen. Nu hebben we (eindelijk! Volgens mij 

was het echt 35 graden in de zon!) schaduw en zit ik dit te schrijven terwijl de salsa (vraag me niet 

waarom, er gebeuren hele gekke dingen hier) wordt gedanst en er kerstliedjes worden gedraaid. Ik 

denk dat ik ‘last Christmas’ echt helemaal uit mijn hoofd ken nu .’ 

 

…alleen maar water! 

Isa (genietend van de mooie luchten): ‘Vanavond heb ik bijna anderhalf uur in de hangmat op het dek 

gelegen. Eerst was het licht en heb ik een boekje gelezen, toen naar de zonsondergang gekeken en 

nog later naar de sterrenhemel. Ontelbaar veel lichtpuntjes, zo ziet het er hier uit! Elke nacht weer, 

het is bijna nooit bewolkt. Ik heb een aantal sterrenbeelden geleerd, en weet precies hoe laat en waar 

de Grote Beer opkomt, en hoe ver je naar links moet kijken om de poolster te zien. Het lijkt heel 

logisch, en dat is het natuurlijk ook, maar de poolster staat hier veel lager. Dat is zo gek, maar ook zo 

confronterend. Ik ben gewoon op de Atlantische oceaan, midden op de Atlantische oceaan! Ik kan het 

eigenlijk nog steeds niet helemaal geloven. We hebben een computerscherm in de pantry waar onze 

route op staat en waar we nu zijn. Dat is wel nodig, want je ziet (behalve het weer dus) echt niet of 

we nou net voor Tenerife, midden op de oceaan, of al bijna bij de Caribbean zijn. Er is toch alleen 

maar zee!’ 

Josien klimt samen met twee andere meisjes in de mast. ‘Gewoon voor de lol. Terwijl we dus op de 

oceaan voeren! We hadden wel rustig water hoor! Maar het was echt supercool! En heel mooi 

uitzicht daarboven! Naja, alleen maar water…’ 

Een paar dagen later, vlak voor aankomst op Barbados… ‘Zondagochtend heeft het geregend! Dat 

’ Later schrijft ze: ‘Nog twee vogels en een 

andere boot gezien vandaag! Echt gek dat dat hier zo bijzonder is. Iedereen wijst dan en roept: ‘Kijk 

een vogel! Haha!’  
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Genieten van de nachtwacht…                                     … en de serene rust aan boord. 

 

Tijdverschil 

Om de paar dagen wordt de klok een uur teruggedraaid, zodat het tijdverschil met de Cariben steeds 

kleiner wordt. Wij ‘lopen’ vijf uur ‘voor’ op Isa en Josien. 

 

Land in zicht: ‘schoon schip maken’ 

Na de ship-take-over (de trainees moeten solliciteren naar een van de functies aan boord) gaan Isa 

en Josien aan de slag als deckhand. Als deckhand hijsen ze (onder andere) bij aankomst de zeilen en 

leggen ze zelf het schip voor anker. Ze zijn lekker buiten aan de slag en steken flink de handen uit de 

mouwen, zeker als er zondag de 28e december na twee weken voor het eerst weer land in zicht 

komt…  

Josien: ’s Middags (toen scheen de zon weer) hebben we een ‘intensive deck cleaning’ gedaan met 

Darryn tijdens happy hour. We hebben op onze knieën ieder hoekje van het dek drie x geschrobd! Het 

was alleen best glad, dus af en toe gleed je gewoon op handen en knieën weg! Daar zijn we wel drie 

uur mee bezig geweest!’ 

Bij aankomst: ‘Wow, ik zag rijdende auto’s: leven! We hebben het hele schip netjes gemaakt en zeilen 

ingepakt. Ik ben met een aantal anderen de mast in geklommen om de course in te pakken. Dat was 

supervet, maar ook heeeeeeel zwaar! Als beloning krijgen we van Darryn een ijsje! ’s Middags 

gezwommen bij het schip en daarna aan land! En ik had geen zeebenen!’  

 

Kakkerlakken 

Voordat ze echt aan land kunnen gaan, met de zogeheten tender (een klein bootje), gebeurt er eerst 

nog iets anders…  

Isa: ‘Toen we gisteren met een bootje naar de kant gingen, kwamen we een haventje van Barbados 

binnen. We wilden aan een kant vastleggen, maar op een halve meter afstand gilde iedereen opeens 

als een gek dat we achteruit moesten! Bleek dat de hele ‘zwarte’ rand (kade) gewoon vol zat met 

kakkerlakken!!! Gadverdamme!!!’  

De dag daarvoor ontdekte Isa deze beestjes ook bij het inventariseren van de voorraad in een pak 

pasta, dit ondanks alle voorzorgsmaatregelen. Voordat ze na een uitstapje aan boord mogen, worden 

hun schoenen ontsmet. Ook mag er geen karton aan boord worden meegenomen. Gelukkig leverde 

het bezoek aan het havenstadje (Bridgetown, de hoofdstad van het land) vooral positieve ervaringen 

op … 

‘We liepen even door het stadje, hebben met vijf meiden ergens wat gedronken en gratis ijsjes 

gekregen omdat de serveerster het zo gaaf vond dat we de oceaan hadden overgestoken (iedereen 
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spreekt ons aan, omdat we natuurlijk heel erg opvallen met onze rode shirtjes). We hebben wifi 

gezocht en zijn daarna weer terug gegaan. ’s Avonds ging de crew uit, dus ook aan boord was het een 

feestje.’ 

 

 

30 december 2014 – 7 januari 2015: aankomst en excursies in de Cariben  

 

       
Strand van Barbados.                                                       Selfie in de bus… 

 

‘Gisteren (30-12) zijn we weer aan land gegaan en het was echt heel gaaf! Met een bus (omg, de 

bussen hier zijn echt gevaarlijk! Keihard door de bocht zonder uit te kijken, het was net een 

achtbaan!) naar de andere kant van het eiland gereden en daar zijn we naar Bathseba geweest, een 

heel groot strand met een enorme branding en veel vulkanisch gesteente. Prachtige rotsen waar je in 

en omheen kon lopen, palmbomen (we hebben drie kokosnoten eruit weten te krijgen, ze waren zó 

lekker! Het voelde echt als een overwinning om dat sap in je mond te laten lopen!) en fossielen. Dat 

ga ik nooit vergeten, het was prachtig!’, vertelt Isa enthousiast. 

Josien ziet heel veel plastic op het strand. ‘Ook heel veel vanuit de zee, want het lag gewoon in van 

die golfstroomlijnen op het zand! Ik heb nog wat opgeraapt en meegenomen.’ 

 

     
Groepsfoto bij een van de rotsen op het strand bij Bathseba (Barbados). 

 

Spannend uitstapje… 

Na Barbados vaart de Wylde Swan naar Saint Lucia (later zullen ze nog Dominica, Montserrat en zoals 

gezegd eindbestemming Sint Maarten aandoen…). Op Saint Lucia maken de trainees een 

gedenkwaardige bergwandeling lezen we in de laatste sailmail… Josien beschrijft het verhaal vanaf 
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de berg. Isa is iets eerder terug en blijkt een goede beschermengel te hebben… 

Josien: ‘Zondag 4 januari gingen we de Petit Piton beklimmen, een berg van ongeveer 950 meter op 

St. Lucia. Het was een hele pittige klim. Je moest je echt door rotsen wringen, over grote spleten 

klauteren en je aan touwen omhoog trekken. Het uitzicht boven was heel mooi! We zagen vanaf de 

berg alleen dat het schip opeens wegdreef…!’  

 

      
Saint Lucia gezien vanaf Petit Piton…                     … en de Wylde Swan (let op de palmboom ). 

 

Isa: ‘Toen we op het strand stonden en Fosse ons vanaf het schip weer met de tender kwam ophalen, 

gebeurde er iets engs. Fosse riep opeens heel hard riep: ‘Watch out!’ Voor ik het wist lag  20 

centimeter naast mij de palmboom waaraan we de boot hadden vastgebonden. Hij was plotseling 

omgevallen! Als ik die ene stap niet naar de boot had gezet, was ik volgens mij echt hartstikke dood. 

Was wel tragisch geweest… Maar gelukkig, behalve de schrik was ik ongedeerd en is er niks gebeurd. 

Het mooie was dat er wel een paar kokosnoten in de boom zaten, die we er nu heel makkelijk uit 

konden pakken! Fosse ging als een gek terug naar de boot, omdat die rare bewegingen maakte en 

richting de andere kant van de baai dreef (dat zagen de anderen vanaf de berg!). Gelukkig lukte het 

met de hulp van een paar lokale bewoners om de Wylde Swan weer veilig op z’n plek te krijgen.’  

 

 

Life on deck 
 

Dagritme, enkele veranderingen 

Halverwege de reis doen crew en trainees een feedbackrondje. Er volgen een paar aanpassingen. 

Josien is blij dat er tussen lunch en avondeten een tussendoortje komt…   

‘En de volgende dag ging om 16.00 uur de etensbel en stond er een grote pan erwtensoep klaar! 

Hahahahaha! En ik had ook opgeschreven dat iedereen ongeveer dezelfde hoeveelheid werk mee 

moet nemen (school beter inlichten!), want andere mensen hebben het veel chiller dan wij. Verder zijn 

de wachttijden veranderd, zodat we niet meer twee keer op een avond hoeven.’  

 

Eten 

Isa en Josien komen niets te kort… Woensdag hadden we bij de lunch een hele lekkere bietensalade 

met fetakaas en tonijn (uit de zee!). We krijgen hier echt super lekker en gevarieerd eten!, aldus 

Josien en Isa verbaast zich over zichzelf: ‘Een paar avonden geleden heeft een aantal jongens tijdens 

de wacht drie blokken (nee, het was vast minder, maar zoveel leek het wel) post-its volgeschreven 
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met allemaal leuke uitspraken. Nu hangen ze over de hele boot verspreid. Mijn lievelingsbriefje hangt 

boven de fruitschaal (een keer per twee dagen wordt er een schaal met zachte peren, bruine bananen 

en sinaasappels neergezet, ik had niet verwacht dat ik daar af en toe zo naar uit zou kijken): ‘One 

apple a day keeps the doctor away’ en ‘If the doctor is cute, forget about the fruit.’ Geniaal .’  

 

Centrale lessen 

Een van de thema’s is: ‘Hoe overleef ik … dagen op zee?’ Er zijn drie aspecten, waar drie 

verschillende groepjes aan werken. Slaap, voedsel en energie.  

Isa, Rens en Josien houden zich als 5 VWO-ers bezig met energie en hebben al een autootje laten 

rijden door water om te zetten in O2 en H2. Ze krijgen de opdracht uit te rekenen hoeveel 

zonnepanelen de boot zou moeten hebben om deze hele minimaatschappij van energie te voorzien. 

Ook krijgen ze navigatieles. En leren ze alles over lengte- en breedtegraden. Isa: ‘Ik had al heel wat 

met aardrijkskunde geleerd, maar dit ging echt veel verder en het werd gewoon veel interessanter 

verteld. En als je over de reling keek, zag je het zelf. Dit is echt het beste leerklimaat ter wereld 

volgens mij.’  

 

Spelletjes en halfway party 

Naast zelfstudie (als de blaadjes tenminste niet van boord in zee vliegen, he Josien ), centrale 

lessen, onderzoek en het dagelijkse schoonmaakuurtje is er ook tijd voor ontspanning, zoals een 7-

kamp (met na afloop warme chocolademelk van kapitein Fosse, met bastognekoeken!) en een heuse 

party (‘Dansen, schreeuwen, niemand die het hoort…’).   

Josien: ‘Vandaag hadden we halfway party. Alle verkleedkleren, uniformen, beddengoed, theedoeken 

en slingers kwamen uit de kasten… We deden een pubquiz met vragen en muziek (titel en artiest 

raden). Fosse was verkleed als een soort Neptunus en hij heeft iedereen die een zeebonk wilde zijn, 

besprenkeld met water en dat liep uit op een WATERGEVECHT!’  

 

Kerstavond 

Vooral kerstavond wordt aan boord van de Wylde Swan uitgebreid gevierd. Op eerste en tweede 

kerstdag gaat de zelfstudie helaas gewoon door, de 27e is proefwerk dag! Op eerste kerstdag is er 

wel een ‘gala’. Speciaal voor deze feestdagen is de Wylde Swan mooi versierd, op het main deck 

hangen kerstmutsen, slingers, lampjes, aardappels in aluminiumfolie (als kerstballen!) en er is zelfs 

nepsneeuw, schrijven Isa en Josien in hun brief die vlak voor kerst – als kerstcadeautje voor het 

thuisfront  - arriveert. 

Josien: ‘We hebben kerstavond uitgebreider gevierd dan kerst zelf eigenlijk. Alle tafels stonden aan de 

kant in de mainhold en we hadden alles versierd, de tafels gedekt enz. Er waren koppels gemaakt 

tegenover wie je moest zitten en met wie je je op 1e kerstdag samen moest verkleden voor het 

‘kerstgala’.’ 

Isa schrijft over het heerlijke diner, over de muziek en over de bijzondere momenten, zeker op een 

avond als deze. ‘We maken ongelooflijk veel lol met elkaar, maar we voeren ook diepe gesprekken 

tijdens de wachten. Ik zit hier met dertien andere types, maar het worden echt goede vrienden. Je 

kent elkaar al zo goed, ook al hebben we elkaar drie weken geleden voor het eerst pas gezien.’  
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Voor vertrek in Tenerife alvast wat plaatjes schieten voor de kerst…  

 

Oud & Nieuw 

Om de jaarwisseling te vieren, gaan bemanning en trainees naar het strand voor een barbecue, 

kampvuur en jawel een echte nieuwjaarsduik. Josien kondigt in haar brief aan dat ze lekker gaat 

genieten van deze bijzondere manier van Oud & Nieuw vieren (net als kerst), ‘want alles is hier 

bijzonder! Ik ga deze reis nooit meer vergeten. Het lijkt hier nu wel weer normaal, maar als ik straks 

terug ben, heb ik echt hele mooie herinneringen en dan realiseer ik me wat voor iets moois ik heb 

gedaan.’ Ook Isa laat weten ‘er echt heel veel zin in te hebben en nog lang niet klaar te zijn met de 

Caribbean’.  

 

   
De trainees op weg naar het strand (Josien fotografeert, Isa loopt voor haar). 

 

Het onderzoek 
 

Behalve met huiswerk (proefwerken), centrale lessen en hun taken als deckhand houden Isa en 

Josien zich tijdens de reis dagelijks met hun onderzoek naar de plastic soep bezig. Hangend in hun 

netje voor de boeg speuren ze het oppervlaktewater af naar (sporen van) plastic.  

 

Meer plastic bij land 

Ze constateren een duidelijk verschil, maken we op uit de mails. Tussen Tenerife en Kaapverdië zien 
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ze meer plastic dan daarna op open zee... of lijkt dat maar zo? 

‘Tussen de Kaapverdische eilanden en een paar dagen geleden (tot 20 december) zagen we helemaal 

niks. We werden er best chagrijnig van, want daar zit je dan in je net, een uur per dag naar het water 

te staren, terwijl er geen ene … te zien is (niet helemaal waar hoor, met zonnen en vliegende vissen 

spotten, valt op zich ook wel te leven)! Maar gisterenochtend werden we wakker en was er opeens 

overal bruin zeewier om ons heen! Het dreef in grote slierten met de golven mee en zag er best 

indrukwekkend uit. We zijn in het net gaan tellen en zagen opeens vijf stukken plastic (vooral in het 

wier verstrikt)! Vandaag hebben we ook geteld, er is minder zeewier en we hebben ook minder 

plastic gezien, maar wel degelijk een paar stukjes. Roemer kwam ook vandaag met het bericht dat 

toen hij de pomp schoonmaakte, daar een stuk wier in vastzat. Toen hij het eruit had gehaald, 

mochten we het samen met Linda (de biologielerares) bestuderen en er zat heel veel leven in, maar 

ook onvoorstelbaar veel plastic voor zo’n klein plantje! Een bovenkant van een spuit ofzo, een paar 

stukjes doorzichtig buigbaar plastic en een blauw plastic lintje. Dit is denken wij het bewijs (niet heel 

nauwkeurig natuurlijk, maar we kunnen wel wat conclusies trekken) van de gyres! Er zijn twee gyres 

in de Atlantische Oceaan: één tussen Europa en Noord-Amerika en één tussen Afrika en Zuid-

Amerika. Wij zijn precies deze paar dagen in het gebied van de bovenkant van de laatste gyre. In het 

geval dat onze theorie klopt, hebben wij dus de South-Atlantic gyre met ons blote oog gezien! Vet 

hè?!?!’ 

Onder de indruk van alle stukjes plastic die ze tegenkwamen, hebben Isa en Josien alles uitgezocht, 

gefotografeerd en in petrischaaltjes verzameld voor thuis. Volgens de laatste berichten ‘uit het 

boegnet’, deze zijn van begin januari, hebben ze daarna geen plastic meer in zee gezien (in 

tegenstelling tot de stranden), maar wel ‘een supermooie zonsondergang’! 

 

 

 

Isa en Josien volgen? 
Mochten jullie de meiden zelf willen volgen, ze varen tot de 16e januari mee met de Wylde Swan, 

kijk dan op:  

https://www.facebook.com/MasterskipWyldeSwan?fref=ts 

http://masterskip-journaal.tumblr.com/ 

http://www.marinetraffic.com/  

 

Ten slotte… 
Wij hopen dat we opnieuw een goed inkijkje hebben gegeven in het leven van ‘Isa en Josien op zee’!  

 

De volgende update zullen Isa en Josien zelf verzorgen als ze thuis zijn én met beide benen weer op 

de grond staan. Meteen na thuiskomst start de eerste periode met schoolexamens. Dat wordt dus 

even aanpoten, maar we hebben er alle vertrouwen in dat ze zich ook daar goed doorheen zullen 

slaan. Bedankt voor jullie aandacht en de steun aan onze ‘voortvarende’ dochters!  

 

Hartelijke groet, 

 

Inge Westerdijk en Hanneke van Bladel 

 

https://www.facebook.com/MasterskipWyldeSwan?fref=ts
http://masterskip-journaal.tumblr.com/
http://www.marinetraffic.com/

