
 
 

 

 

Nieuwsbrief 5 

05-03-2015  

 

Beste sponsors en donateurs, 

 

Wat gaat het snel: nieuwsbrief nummer 5! 

Inmiddels zijn we alweer 6 weken thuis; even lang als we zijn 

weggeweest. Daarom is hier de nieuwe nieuwsbrief! De vorige twee hebben onze 

moeders samengesteld aan de hand van onze wekelijkse ‘sailmails’ (dankjewel!), maar 

zelf hebben we ook nog genoeg te vertellen. We hebben een geweldige reis gehad en 

ongelooflijk veel meegemaakt. Het is natuurlijk 

onmogelijk om alles te benoemen, maar op deze 

manier krijgt u alvast een voorproefje. Over een 

tijdje houden we een uitgebreidere presentatie, 

waar u uiteraard voor bent uitgenodigd! Meer 

informatie volgt. In dit nummer vindt u ervaringen, 

foto’s, hoe het thuiskomen ons is vergaan en wat 

we nog gaan doen. Veel leesplezier!  

Groetjes, Isa en Josien 
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De reis 

De route die we hebben gevaren  

Vrijdag 5 december vertrokken we ’s 

ochtends vroeg vanaf Schiphol naar 

het zonnige Tenerife. We zagen onze 

medetrainees toen pas voor het eerst, 

maar het klikte gelijk al. 7 december 

zijn we aan de oceaanoversteek 

begonnen, maar omdat we zo snel 

gingen (onze topsnelheid was 14,5 

knoop! Om dit te vieren hadden de 

koks chocoladecakejes gebakken) 

gingen we eerst nog langs de Kaapverdische eilanden. Na een paar dagen daar voor anker 

te hebben gelegen, zijn we toen toch echt de volle zee opgegaan. Tweeënhalve week op 

de Atlantische Oceaan; geweldig!  

Net voor Oud & Nieuw kwamen we aan op Barbados. Daarna hebben we nog 4 Caribische 

eilanden aangedaan voordat we weer terug naar Nederland vlogen: Sint Lucia, Dominica, 

Montserrat en Sint Maarten.  

 

 

 

 

 

 

De Wylde Swan en bemanning 

De Wylde Swan is een grote tweemastschoener van 62 meter lang. Voor de 

oceaanoversteek is hij echter een stuk ingekort, dus wij moesten genoegen nemen met 

45 meter Het is een prachtig zeilschip en van binnen best luxe ingericht. Het schip is een 

traineeship, dus de zeilen, masten en lijnen zijn veilig. Zo kunnen mensen die nog nooit 

gezeild hebben de 6 weken ook veilig doorkomen 

We waren met 32 mensen in totaal: 14 trainees en 18 crewleden. Onder de crew vielen 4 

docenten, 3 koks, een arts, een documentairemaakster, en 9 mensen die zich met het 

zeilen bezig hielden (kapitein, stuurmannen, engineer, deckhands, enz.).  
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Alleen maar water… 

Dat is iets wat je je niet kan voorstellen, tenzij je het zelf hebt meegemaakt. Toen we deze 

week samen van school naar huis fietsten, zagen we de zon achter de wolken vandaan 

komen. Je zag het alleen niet recht voor je, maar als je geluk had tussen de huizen en 

bomen door. Dit was zo anders dan op de oceaan! De lucht was er altijd, helderblauw, 

donkergrijs, zwart of vol met ontelbaar veel sterren. Als je op het dek zat, zag je altijd de 

horizon. En toch voelde het niet raar! Het leven aan boord was gestructureerd en ging 

gewoon automatisch. Toen we op de Kaapverdische eilanden aankwamen (na een week 

op zee), hadden veel mensen last van landziekte. Je werd misselijk, duizelig en wilde zo 

snel mogelijk weer op het schip zijn, 

waar het ‘normaal’ was.  

Het water was normaal, maar de eerste 

keer land was heel apart! Geen golven 

aan de horizon, andere kleuren dan 

blauw, rare voortbewegende 

machientjes die auto’s blijken te zijn, 

onbekende mensen en heldere spiegels: 

alles was anders! 

Vrienden voor het leven 

Je zit 6 weken zo op elkaars lip dat er van alles gebeurt. Je wordt heel goede vrienden, 

maar hebt tegelijkertijd regelmatig ‘ruzie’ (werd natuurlijk wel gelijk weer uitgepraat). Je 

leeft met elkaar, dus ook wanneer iemand kotsend over de reling hangt of z’n tanden 

staat te poetsen. Daarom zijn de vrienden die we hebben gemaakt ook heel bijzondere 

vrienden. In die 6 weken hebben we elkaar echt heel goed leren kennen, samen gelachen 

en gehuild. We hebben inmiddels al twee keer met een paar meisjes afgesproken en 

wanneer de Wylde Swan terugkomt in Nederland zien we waarschijnlijk iedereen weer 

terug! 

School 

Het was niet alleen maar een 

pleziertripje. Waar ze thuis nog 2 

weken kerstvakantie hadden, werkten 

wij 6 dagen per week een aantal uur 

per dag aan school. We hadden elke 

ochtend van 8 tot 11 zelfstudie. Hierin 

moest iedereen zijn eigen huiswerk 

bijhouden. Na anderhalve week 

merkten we dat wij, als 5e klassers én 
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in combinatie met ons extra onderzoek, meer te doen hadden dan de meeste trainees. 

Daarom hebben we samen met onze mentors (iedereen had een eigen mentor) elke 

week een planning gemaakt en hebben wij tweeën ook extra uren gewerkt. Gelukkig 

hebben we door deze extra maatregelen geen enkele achterstand opgelopen!   

Naast huiswerk hadden we ook elke dag een centrale les. We hadden een paar modules 

die het leven op zee koppelden aan de bètavakken, zoals hoe je van zout water zoet 

water maakt, hoe dieren kunnen leven in zout water, hoe wij met enkele materialen op 

zee kunnen leven, enz. Daarnaast kregen we ook lessen over het weer van de eerste 

stuurman, over trauma-gevallen van de arts, over het zeilen van de kapitein, enz.  

We hadden ook regelmatig echt zeiltraining. Dit was ook vaak tijdens de wachten en hier 

leerden we écht hoe te zeilen! 

Kerst en Oud & Nieuw 

Kerst hebben we midden op de oceaan gevierd. De drie koks hadden een superlekker 

kerstdiner gemaakt, terwijl de crew het schip rustig probeerden te krijgen op de golven, 

en de trainees de kerststemming erin brachten met muziek, zelfgemaakte kerstversiering 

en gezelligheid. Het maindeck was versierd met aardappelen in aluminiumfolie 

(kerstballen), 50 kerstmutsen, slingers en nepsneeuw. Bij het kerstdiner hoorden als 

dessert ook een heeeel lekker toetje: chocoladetruffels en crème brûlée met witte 

chocolade en lavendel! Het crème brûlée-idee was alleen een beetje mislukt, omdat het 

niet kon opstijven door de golven We hebben ook nog een grote disco gehouden met 

keiharde muziek en verkleedkleren!  
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Oud & Nieuw was wel het toppunt: We waren inmiddels al op Barbados, dus we vierden 

het op een prachtig breed wit zandstrand! De koks hadden voor een grote barbecue 

gezorgd en ’s avonds hadden we nog een kampvuur. Om 19:00 belde iedereen naar huis, 

want toen was het thuis al 2015 (raar idee!). Toen het bij ons ook 00:00 was, hebben we 

een heerlijk warme nieuwjaarsduik gedaan en daarna hebben we ’s nachts op het dek 

geslapen. Het was een onvergetelijke ervaring! 

Niks boven écht verse tonijn! 

We hadden natuurlijk ook vaak een hengel uithangen. 

Wanneer er een vis aanzat, moesten we eerst als een 

gek de zeilen binnenhalen (zodat we snelheid 

minderden. Anders werden de krachten te groot), om 

daarna degene die de vis probeerde binnen te halen 

allemaal aan te moedigen. We hebben één keer een heel 

grote tonijn gevangen. Daar hebben we met z’n allen 

van gegeten! We hebben ook een paar dorades en twee 

barracuda’s gevangen (de barracuda’s hebben we niet 

gegeten, maar zagen er wel heel indrukwekkend uit!).  

We hebben ook een paar keer dolfijnen naast de boot 

zien zwemmen. Ze bleven meestal tien minuten rond de 

boeg mee zwemmen! Verder hebben we een aantal keer 

pilot whales en andere soorten walvissen gezien. 

Onderzoek  

Dit was ook een belangrijk onderdeel van onze reis. Tijdens de oversteek hebben we bijna 

elke dag een uur plastic geteld. We lagen in een net voor de boot dat aan de boegspriet 

vastzit. We hebben behoorlijk wat plastic gezien, flesjes, emmers, touwen, veel kleine 

stukjes en zelfs een vriezer! Ook zagen we dat voor de kust van Afrika duidelijk meer te 

zien was dan midden op de oceaan. We gaan de resultaten nog uitwerken, dus komen 

later met conclusies hieruit. 

We hebben ook, zoals beloofd, een paar vissen ontleed. Bij een dorade hebben we een 

stukje touw in de maag gevonden, wat het probleem bevestigt.  

Onze engineer heeft toen hij de watermaker 

(hiermee maakten we zelf drinkwater van het zoute 

water) schoonmaakte een groot stuk wier eruit 

gehaald. Hierin zaten ook een aantal stukjes plastic. 

Op een strand op Barbados en in een baai van St. 

Lucia was ook erg veel plastic aangespoeld. We 
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kunnen dus wel zeggen dat we het probleem met onze eigen ogen hebben gezien. 

Al onze waarnemingen hebben we doorgestuurd aan the Ocean Cleanup en gaan we 

samen met een theoretische onderbouwing verwerken in ons profielwerkstuk. 

 

 

 

 

Excursies 

Tja, tijdens de oversteek is het moeilijk om van het schip af te gaan, dus eenmaal 

aangekomen in de Cariben profiteerden we er dubbel van!!! Op elk eiland hebben we de 

stadjes die er waren bezocht, op Barbados een prachtige grote branding bezocht, op Sint 

Lucia hebben we de Petit Python (een heel steile berg van 900 meter) beklommen, op 

Dominica een dagtocht gemaakt naar de Boiling Lakes (Kokende meren, dit was een 

zware tocht maar héél gaaf! We hebben tijdens die tocht ook nog in natuurlijke ‘hot-ups’ 

en in de grot van Pirates of the Caribbean gezwommen!!!) en een school bezocht, op 

Montserrat een spookstad gezien (door de lava van de vulkaan verwoest), op Sint-

Maarten álle toeristenwinkeltjes bezocht en nog véél en véél meer!!!  
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Duiken 

In de Cariben was het altijd warm, dus waarom niet elke dag een duik nemen? We hebben 

vaak gezwommen en gesnorkeld en zo prachtige vissen en koraal gezien! Maar de 

hoogtepunten waren toch wel toen we samen met onze kapitein gingen duiken!!! Marco 

Derksen (SEAFARI) heeft ons ontzettend geholpen tijdens het voortraject (heel erg 

bedankt Marco!) en hij 

heeft ons materiaal 

meegegeven om te 

snubadiven. We hebben 

hier in Oosterbeek ook 

nog een training in 

gehad. Samen met de 

kapitein gingen wij 

tweeën naar de mooiste 

baaien op zoek om daar 

te duiken. En die hebben 

we gevonden!!! We 

hebben gedoken bij St. 

Lucia en Dominica. 

Hieronder een paar 

foto’s van de zeedieren 

en het koraal! 

  

Het thuiskomen 

Ondanks dat we via de sailmails wel wat van thuis 

hoorden, hadden we in die 6 weken natuurlijk een hele 

hoop gemist. Het afscheid nemen van de mensen aan 

boord was heel moeilijk, maar het moment dat je je 

familie weer ziet is ook onmisbaar. Iedereen was 

uitgeput en ook al wilden we allemaal nog wel een paar 

weken blijven, het moment was aangekomen om weer 

terug te gaan.  

De laatste dag hebben we echter nog wel een bezoek 

aan het ziekenhuis op Sint Maarten gebracht… Isa had 

tijdens de ‘final cleaning’ de deksel van een houten kist 

op haar hoofd gekregen. Ze heeft uiteindelijk 

toestemming gekregen om terug te vliegen, maar thuis 

moesten er nog wel een aantal scans worden gemaakt. 



Nieuwsbrief 01-03-2015 

 

8 
 

Gelukkig is er niks beschadigd en gaat het alleen om een zware hersenschudding! 

Dit is echter wel de reden dat we al zo lang niks van ons hebben laten horen. Onze 

excuses hiervoor!  

Het thuiskomen ging dus iets anders dan gedacht. Josien heeft in de week nadat we 

thuiskwamen gelijk een hele hoop schoolexamens gemaakt en daar ook nog eens 

hartstikke goede cijfers voor gehaald! Maar we konden op school niet sámen onze 

verhalen kwijt  

Inmiddels zijn we allebei al weer aan het leventje thuis gewend. Het was in he begin heel 

moeilijk om iedereen te moeten missen, maar we hebben al weer twee keer afgesproken 

en hopelijk wordt dat nog veel vaker! 

In de media 

We hebben tijdens onze reis en bij terugkomst nog een aantal keer in de krant gestaan 

(Hoog&Laag en Gelderlander). Hier een linkje voor het stukje uit de Hoog en Laag: 

http://www.hoogenlaag.nl/lokaal/oosterbeekse_vriendinnen_terug_uit_caribisch_gebied

_3497457.html#.VPYGmfmG984  

Verder ook in het Lifeguard Magazine van Wereld Natuur Fonds en in de Cosmogirl. Een 

vriendin, Emma van Rheenen, heeft twee filmpjes van onze reis gemaakt. Ze geven 

allebei een mooi sfeerbeeld, superleuk om te kijken!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=Wlg_TwC1K5s  

https://www.youtube.com/watch?v=tC72dbnziFk  

Wat we nog gaan doen 

 We hebben de resultaten van ons onderzoek inmiddels al opgestuurd naar de Ocean 

Clean Up. We zullen deze nog verder uitwerken en ook in ons profielwerkstuk verwerken. 

Verder gaan we onze website nog bijwerken, deze is nu namelijk een beetje verouderd... 

Tot slot: binnenkort willen we nog een presentatie houden voor al onze 

sponsors/donateurs/wie het maar leuk vindt om te komen! Wanneer deze plaats zal gaan 

vinden krijgt u uiteraard nog te horen. 

 

Dat was het voor nu! Hopelijk vond u het leuk om wat over onze reis te lezen! 

~ Einde ~ 

http://www.hoogenlaag.nl/lokaal/oosterbeekse_vriendinnen_terug_uit_caribisch_gebied_3497457.html#.VPYGmfmG984
http://www.hoogenlaag.nl/lokaal/oosterbeekse_vriendinnen_terug_uit_caribisch_gebied_3497457.html#.VPYGmfmG984
https://www.youtube.com/watch?v=Wlg_TwC1K5s
https://www.youtube.com/watch?v=tC72dbnziFk

