
Vertrek uit Ninigo        Donderdag 24 maart. 
 
Vroeg op en het weer ziet er prima uit. Zonnig en wat wind, een prima dag om te beginnen 
aan het vervolg van onze zeilreis in oostelijke richting. De bijboot wordt naar binnen gehaald 
en weer leeg op zijn plaats gelegd op het voordek. De motor gestart en het grootzeil 
gehesen. Rustig varen we terug naar de ingang van de lagune. David en Sue zijn met hun 
snelle catamaran een uurtje voor ons vertrokken. Buiten op zee zien we ze varen en 
langzaam volgen we in hun spoor. Eenmaal uit de lagune gaat het eerst in noordelijke 
richting om na enkele mijlen op een oostelijke koers tussen twee grote riffen door te varen. 
David en Sue varen er omheen. Het is even goed opletten met brekers aan beide zijden van 
de Alk, maar als we erdoor zijn, ligt het ruime sop voor ons open. 
 

 
Brekers op het rif net naast de doorgang 
 
Er staat niet veel wind. Met de genua loopt het nog niet optimaal en we besluiten de veel 
lichtere drifter te hijsen. Hierna gaat het op de automatische stuurautomaat gestaag met vijf 
knopen in oostelijke richting. In de middag neemt de wind toe en moeten we met de hand 
gaan sturen omdat de stuurautomaat het niet houdt. Aan bakboord zien we in de verte de 
catamaran van David steeds verder op ons uitlopen. De emmers die we onder deze snelle 
jongen hadden gehangen zijn dus niet genoeg. We hadden de lege waterdrums er ook bij 
moeten hangen ha,ha. Maar we vorderen goed met een gemiddelde snelheid van bijna zes 
knopen.  
 
In de middag passeren we de relatief hoge eilanden van Hermit aan stuurboordzijde.  
Tegen zonsondergang wisselen we de drifter voor de genua. De wind blijft in de nacht aardig 
doorstaan en we maken onder het heldere licht van de volle maan aardige vorderingen. 
 
 
Van Ninigo naar Kavieng dag 2        Vrijdag 25-3 
 
We hebben 123M gedaan afgelopen etmaal. Niet slecht voor de omstandigheden maar de 
motor moet er nu wel aan te pas komen. De wind is naar WNW gedraaid en zwak met 3/4Bft. 
Moeilijke koers met bakstagwind. Gisteren ging het nog mooi met de drifter, want die trekt er 
wel aan in dat soort wind, maar toen we rond 12:30 een bui zagen aankomen, hebben we 
hem geborgen. De bui bleek loos alarm en daarna zijn we met de uitgeboomde genua verder 
gegaan. Maar in de loop van de avond werd het steeds moeizamer. Klapperende zeilen en 
minder snelheid. Rond middernacht heb ik de genua geborgen en zijn we weer op de motor 



verder gegaan. Het is nog vroeg in de ochtend en als de jongens straks bovenwater zijn, 
gaan we de drifter weer hijsen. 's Nachts gebruik ik die niet. Link met buien en de autopilot 
kan hem niet altijd aan en de windvaan helemaal niet. 
De jongens zitten er allebei een beetje door. 
Ze hebben last van de warmte. Sjors heeft vannacht een uurtje op het voordek geslapen. De 
zee is onrustig en slapen op een wild bewegend schip is moeilijk. Koos slaapt op de bank in 
de kajuit. Met zijn grote lijf en pijnlijke heup is het eigenlijk nog een wonder dat hij meevaart!  
Maar ze laten zich niet kennen en als er wat gedaan moet worden aan dek staan ze paraat, 
maar niet meer zo alert! 
Sjors heeft gisteren weer lekkere broodjes gebakken en we hebben brownies gemaakt met 
een pak van dr Oetker wat ik nog bij de voorraden tegenkwam. Het kan slechter! 
Maar we kijken rijkhalzend uit naar de aankomst in Kavieng, als het niet tegen zit morgen 
voor donker. 
 

 
Onze route van Ninigo naar Kavieng 
 
Bespiegelingen van Koos  
 
Zeer slechte nacht gehad. Nauwelijks geslapen door de warmte. Het lijkt wel of ik nooit aan 
deze bloedhitte zal wennen. Gedurende mijn wacht van 03.00 - 06.00 trek ik, nadat ik eerst 
een douche heb genomen, weer even bij. De ochtend is altijd koeler en het is heerlijk in de 
kuip. Het ziet er naar uit dat het vandaag weer een bloedhete dag wordt. Er is weinig wind en 
we hijsen al snel de drifter om toch nog met acceptabele snelheid te kunnen zeilen. Gisteren 
was een goede zeildag met een afgelegde afstand van 123 mijl. Op een behoorlijk 
knobbelige zee maken we nu onze mijlen. Nagenoeg de gehele dag volgen we aan 
stuurboordzijde op flinke afstand het eiland Manus. Doordat de wind er schuin aan 
bakboordzijde in komt, is het op deze lastige zee een voortdurend rollen wat best wel 
vermoeiend is. 
  



 
De vermoeidheid is Koos wel aan te zien! 
 
In de namiddag verwisselen we de drifter voor de uitgeboomde genua om optimaal voor het 
lapje te kunnen varen. Een aantal uren varen we er ook nog met de motor bij om onze koers, 
te weten zuid van oost, aan te kunnen houden. Geen ideaal rak en ook niet snel maar wel 
een koers die ons in rechte lijn bij ons doel, Kavieng zal brengen, nog een kleine 200 mijl 
verder. 
In de avond is het weer feest. Ondanks de enorme hitte in de kombuis heeft Jamie  
er weer iets moois van gemaakt.  
 

 
Sjors zwetend bezig in de kombuis 
 
 
Met een biertje in de hand valt het ons op dat het even voor zes uur al aardedonker is. Niet 
vreemd want we zijn inmiddels een kleine 700 mijl oostelijker tov van ons vertrekpunt Biak en 
een tijdzone teruggezet. 
 
 



Van Ninigo naar Kavieng dag 3     Zaterdag 26 maart  
 
Nagenoeg de gehele nacht hebben we de motor erbij gehad. De wind is iets gekrompen en 
komt meer uit westelijke richting en is in de loop van de nacht in sterkte afgenomen. Dat 
betekent recht voor het lapje, niet bepaald een snel rak! In het begin van de middag hebben 
we nog 93 mijl te gaan naar Kavieng. De genua hebben we vervangen door de drifter en we 
maken met dik zes knopen goede voortgang. Zowel Sjors als Koos zullen blij zijn als we op 
de plaats van bestemming aankomen. Zeezeilen is een slopende bezigheid, al is het alleen 
al door te weinig beweging aan boord wat de conditie van je gestel niet ten goede komt. En 
de aaneenschakeling van hazenslaapjes afgewisseld met verschillende activiteiten zoals 
zeilen wisselen, eten klaar maken, wacht lopen en bij toerbeurt sturen als de stuurautomaat 
het niet aankan, is ook niet echt bevorderlijk voor de rust in je lichaam. Daar komt dan ook 
nog de hitte bij zowel beneden- als bovendeks in de brandende zon en het voortdurend in 
balans blijven op een rollend schip. Maar er zijn natuurlijk ook momenten, zoals in de vroege 
ochtend en namiddag, dat het heerlijk is aan boord. Vandaag is het met een windje van 
gemiddeld rond de tien knopen, geweldig zeilweer. Even worden we vergezeld door een 
grote groep spelende dolfijnen voor de boeg van de Alk, altijd weer een prachtig gezicht. Na 
een paar uur sturen, lost Hans Koos af. Met de drifter en twaalf à dertien knopen wind is 
handarbeid vereist om de boot goed op koers te houden. Later krimpt de wind weer. We zien 
overal buien om ons heen maar merken alleen dat de windrichting erdoor verandert. We 
houden nog steeds een koers van 110 graden aan en met de achterop komende wind is het 
moeilijk de vaart erin te houden. Hans besluit dat we de drifter moeten gijpen om melkmeisje 
(drifter aan één kant en grootzeil aan de andere kant) pal voor de wind verder te gaan. Een 
fluitje van een cent volgens de brochure van de zeilmaker. Nieuwe schoot omleggen, het zeil 
voor de stagen laten uitwaaien en weer aantrekken. Maar dat loopt anders... 
Het zeil raakt in een lichte windvlaag verstrikt tussen de dubbele voorstagen en moet worden 
gestreken. Gevolg, een aantal flinke scheuren. Balen!!  
 

 
 
Hans neemt met Sjors de schade aan de drifter op 
 
 
Als we de genua hebben gehesen maken weer goede snelheid richting Kavieng. Het valt ons 
elke dag weer op hoe instabiel de wind in dit gedeelte van de Pacific is. Ik had me een heel 
ander zeilgebied voorgesteld. 



We hebben fantastische dagen gezeild, maar hadden ook perioden met hoge golfslag, 
knobbelige zee en veel buien veroorzaakt door wind ver op de oceaan of net gevormd door 
pittige onweersbuien vlakbij. Van alles wel wat. Het koken in een boot in zo'n bewegende 
kombuis vraagt om concentratie en uithoudingsvermogen, zeker als er in de bloedhitte geen 
patrijspoorten geopend kunnen worden om geniepige golven buiten de deur te houden. Onze 
'Jamie' heeft het werkelijk fantastisch gedaan op die moeilijke momenten en meer dan 
acceptabele maaltijden in elkaar gezet, waarvan akte! Langzaam zeilen we onze laatste 
nacht tegemoet. Morgen, als de goden ons gunstig gezind zijn, komen we aan in Kavieng. 
Dan zullen we weer even rust hebben en de benen kunnen strekken aan de wal.  
 
 
Van Ninigo naar Kavieng dag 4       Zondag 27-3 
 
Eerste Paasdag 
In de nacht zitten er steeds buien om ons heen, maar daar komt weinig wind uit. Hans heeft 
de motor erbij gezet zodat de oversteek niet onnodig langer duurt. Tijdens mijn wacht komen 
om drie uur in de ochtend de bergen van het eiland New Hanover, een voormalige Duitse 
kolonie, in zicht. Deze kolonie is maar relatief kort in Duitse handen gebleven, van ongeveer 
1860 tot het begin van de Eerste Wereldoorlog, toen de Engelsen de zaken overnamen. Aan 
namen als Bismarck Zee en New Hanover kan je nog steeds zien dat dit voormalig Duits 
gebied is geweest. Maar ook de Engelsen hebben een flinke vingerafdruk in de archipel 
achtergelaten, misschien nog wel veel groter dan onze Duitse vrienden zoals bv de taal, links 
rijden en namen als New Britain, New Ireland, Hermit Islands etc. 
In de ochtend verstuurd Hans via de kortegolfzender e-mails. Het geluid van de korte piepjes 
doet mij denken aan de film 'Soldaat van Oranje' waarin de ondergrondse met soortgelijke 
signalen contact had met de regering in Londen. Maar goed, ondanks het verouderde 
voorkomen van deze verbinding, lijken de e-mails goed door te komen en onze Hans is 
zeker niet bezig met de verspreiding van illegale berichten.  
Nog 22 mijl en dan zijn we in Kavieng. Vanochtend koken we onze laatste eitjes. Ze smaken 
nog prima. Maar verstoppen hoef je ze niet aan boord. Als je ze even niet in de gaten houdt, 
rollen ze vanzelf onder je handen de kombuis uit! Met de voorraden zijn we heel goed 
uitgekomen. We hebben nog steeds vers fruit en ook al zijn de eieren vanochtend opgegaan, 
we kunnen ook nog een omelet maken met eipoeder wat Sjors heeft meegenomen. Die zak 
is het equivalent van 70 eieren! In Kavieng moeten we wel weer vers kunnen vinden. Op de 
kustlijn van het eiland zien we hoge brandinggolven kapot slaan. Daar moet je met je boot 
niet zijn. De vaarroute naar de ankerplaats is niet erg diep en ligt bezaaid met ondiepe riffen. 
Het is nog goed aoppassen onze laatste mijlen. In de verte zien we de catamaran liggen van 
onze Koreaanse vriend David. Niet ver bij hem vandaan gaan we voor anker. We liggen 
nauwelijks voor anker of we zien hem in zijn Zodiac onze kant op komen. David vertelt dat hij 
een paar uur eerder in de vroege ochtend is aangekomen. De riffen in de passage waren 
hem te link en hij heeft met binnenvaren gewacht tot het licht werd. De reis was goed 
verlopen, vertelt hij. We spreken af samen te gaan eten in het resort op Nusa Lik aan de 
overkant van de ankerplaats. Een mooi welkom in Kavieng!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aan het eind van de middag komt hij ons ophalen en mag ik eindelijk een keer in een voor 
mij geschikte maat bijboot stappen! Het is weer opletten om niet op het koraal vast te lopen, 
maar via een aantal stokken met reflectors komen we veilig aan op het strand voor het resort 
dat vol met surfende Australiërs blijkt te zitten.  
 

 
Met onze Koreaans/Australische zeilvrienden Dave en Sue op Nusa Lik 
 
Aan de bar maak ik kennis met Sean, de eigenaar. 
Hij legt kontakt met Dorian, de Zuid-Afrikaanse eigenaar van de duikschool in Kavieng. Met 
hem spreek ik voor de volgende dag een 'two tank dive' af op een van de vliegtuigwrakken in 
de baai. We zijn al snel thuis in Kavieng!  
De rest van de avond genieten we van een meer dan uitstekend diner voor een alleszins 
redelijke prijs. Als we een flinke onweersbui hebben laten overtrekken, gaat het in de richting 
van de Alk waar we alle drie vermoeid, maar voldaan in onze kooi rollen zonder ons zorgen 
te hoeven over zeilen, veranderlijke wind en wilde golven.  
De oversteek naar Papoea Nieuw Guinea zit erop! 
 
 
 


