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Woter aanvoorafging.WouterenBrigitteKruíjtvertrokkenin 996voor eenreisrond
de wereld.Somen
met hunkinderen,de 4-jarigeJan-Wíllem,
zijn éénjoorjongere
zusjeAnnemíekeensindsKoninginnedog
1997ook metbabyMichiel,dieop Cura?oo
werdgeboren.Gedwongen
doorhetseizoenvaartde Callista,eenstalenKoopmons
van73meteLoleen maandna MichielsgeboofteopCuruCao
doorhet PanamakanoaL
Driemaondenloterdonde meestezeilerc.DeGalapagos,
Marquesos,Tuamotu's en
SocietyEitandenvolgen-Noodgedwongen
kunnenze er moarkort blijven.EINifro
heeftde koudegolfstroomverdrevenen beinvloedthetweer.OpdeGalopogosEilandenis het woter26 in plaatsvan18graden.Vioverschíllende
radionettenvongenze
opdat hetverstondigís eenmaandeerdetdannormaalmetcyclonenrekeningte
houden.Datbetekentdatzeal in oktobervonuitde tropennaorNíeuw-Zeeland
moetenvarcn.Alswehunverhaolin Tongooppakken
zit die wetenschopnogsteeds
in hun ochterhoofd-

Lucykomt
metzo'n3ootot 4oomijlpeÍdag
onzekantop...Hetisnuofniet,wegaan!

VoÍige pagina's: de
laatste fol o van het
Íotlêlje(inclusief
beschadiging)taat
zienhoeêxtrêemde
omstandigheden
waÍen.DeCallista
zeiltvier keer
gereefden metde
stoÍmfokop.
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e Vava'u-eilandengroep
in de Tonga-archipelis een
zeilersparadijs.
Met eenheerlijkbriesjeen eenpretti
ge temperatuurvaar je van het ene heerlijkeeiland
naar het volgendeprachtige strandje vol kokosnotenen
lqeeftenom van te ra/atertanden.
Na heteerderestuk vande
PaciÍic voelt het als een soort vakantie: zorgelozeankerplaatsenen geenhaast meer.Ook is Tonga in dezetiid van
het jaar een plaatswaar de bultruggen hun jongen baren.
Regelmatigzien$'e zo n mooiestaart onderwater verdwiinen.Altijdte vroegvoordecamera.
maarmisschien
moetje
van sommigemomentengewoonmaar genieten...
In Nuku alola ligt al een tijdje post op ons te wachten.
Daaromverlatenwe dit paradijselijkegebied.Meteenrustig
windjezeilenrivezuidwaartsIaar OuaEiland.Langzaambegint ook het laatstebeetjewind weg te vallen.Eenmoeder
bultrugwalvis en haar kalf springen op enkelemijlen afstandkeeropkeergeheeluit het water. Speelkwartier2
Vana[de zalingzietBrigitte dat zeniet eenszo heelver weg liggen te zonnen. "Erheen!"roept ze. Ik mopper iets als 'dat
hebbenwe nou alzovaak geprobeerd
en zezijn zotoch weg'
maar dit heergaat dat anders.Langzaamkruipen we doodz E t L E Nt 0

stil dichterbij.Ik moet twee keeroverstag,met de schootin
de handom het geratelvande lierente vermijden.Dan liggen we er op minder dan twintig meter naast.Brigitte heeft
eenfantastischuitzicht vanuit de zalingenen de kids staan
opgewondenaan dezeereling.Blaze[den puffendkomenze
al entoeboven.
eenhéélgroteeneen
kleinemaarnogsteeds
groterug. De baby'swegendrie ton bij degeboorte.Demoeder is ongeveernet zo lang als de Caiiisfa.Blijkbaar deert
onze aanwezigheidze niet. "Er zit ook nog een haai bij,"
roeptBrivan boven.Tenslotteklautert zenaar deli."Dit is je
kans om met ze te zwemmen!"zegt ze enthousiast.Daar
haddenwe het al vaak overgehad,maardieopmerkingover
dehaaizintmenieterg.Ikdenkevenna en zeg:"Oké.ik ga."
Met m'n zwemvliez€nen duikbril laat ik rne langzaamin
het water zakl(en.Besteenbe€tjeeng,Rustigflipperik in de
richting van de walvissen.lk duik onder en ja, daar zijn ze!
Vlakvoorm'n neus!
Met een heelrustigedraai komt moedersrecht op me al.
Oeps,wat is die bek groot! Op tien meter afstanddraait ze
door, het jong aan de anderekant van haar. Met eenenorme,langzame
statigebeweging
vandiemachtigestaartverdwijnen zein slow motion de blauwte in.,. Weg.Àilisschien
duurde het maar twee minuten, maar dit beeldzal nooit
meermeeruit m n geheugenverdwijnen.Minuten later sta
ik trillend maar grijnzendin de kuip. Wat eenbelevenis!Nu
pasga ik nadenken.Had ik m kunnen aanrakeni
Na het douchen ga ik verder met het kar.r'eitie waar ik
meebezigwas.Het reparerenvan het voedingshabeltje
van
de computer.Nog altijd onderde indruk kan ik er onmogelijk m'n gedachtenbijhouden.Evenlaterzijn eenldeinrookwolkie en eenviezestank het resultaatvan het verwisselen
van plus en min. Reparatieblijkt onmogelijken dat is, zeker
met de komende oversteeknaar Nieuw-Zeelandvoor de
boegwel vervelend.De PC gebruikenwe om weerkaarten
meete ontvangen.Was het allemaalte spannend,papai

Blijven of overstehen? woensdag
8 oktober.
we

liggenaleenpaardagenin Nuku 'alofaen bereidenonsvoor
op de oversteeknaar Nieur,rrZeeland.
Vandaagkomt onze
buurman Richardenthousiastmet eenfax van eenAmerikaanserouteerderdieeengroteschoenervantwintig meter
het adviesgeeftdirect te vertreld(en.Het klinkt erg aantrekkelijk,want iedereenkijkt optegendevaakzwareovertocht.
Het is het dilemma tussenlang in de tropen blijven €n cyclonenriskerenofvroegnaar Nieuw-Zeelanden het gevaar
lopennog in eenzwarevoorjaarsstormte belanden.
De fax werkt zo aanstekelijkdat vier boten de volgende
morgen besluitente vertreld(en.De Á4rr(coco,
een 3 5-voet
Bénéteau,de ?dsiír,een 15 meter lange kits van lèrrocement. de /ohdlrna,een noderne polyester3O-voeteren de
1998

het rif gaat eruit. Het log staatpermanentop 8 knopen,De
kompasnaaldwist naar het zuidwesten.We hebbenbesloten zohardmogelijk te gaan om uit de baanvan de cycloon
te rakenen in iedergevalin debezeildesectorvan dewind te
blijven.Nog I1OOmiil naar Nieuw-Zeeland.

I(inderen blijven spelen zaterdag
11oktober.
rederemiddagmeldenwe onzepositie,koers,snelheiden weer
via dekortegolfradiobijRussellRadioin Nieuw-Zeeland.Zo
horen we ookdagelijkswaarde anderevier schepenzijn die
ruim voor ons weggingen.Daarnaasthouden we m€t ons
vi.iven's ochtendseen onderlingpraatje.Lucytrekt nu met
15 knopennaar het zuidoosten.Afstand 650 mijl, 985 mb.
We blijven scheurenen zoudener zo nog steedsvoor langs
moetenkunnen lopen.
We zijn beiden gestrest,moeten veel naar de wc en luisteren constantnaar deradio.Uit het noordenbeginnendeeerste'achen wee'-verhalentekomen.Dekinderenzijn in hun
gewone doen en blijven lekker spelen.We proberen zelangzaamuit te leggendat er eenzeerzwarestorm aan komt maar
dat zegtzeweinig. Jan-Willemheefthet over een 'bui'. We
veroorloven ons de 'luxe' van Pampersin plaats van de gebruikelijke katoenen luiers. Het vooruitzicht van een zware
storm met oen kajuit vol drogendeluiers trekt ons niet echt.
We lopenmet eenenormevaart op deanderenin. Met een
beetjestroommeegeeftdeGPSpermanent8 knopenoverde
grond. Als voorbereiding halen we vast het tweede anker
plus kettingvoorloop onderdeks.Het zonnepaneeltussende

l$gídreWha,€enNicholson39.
Ookwij hebbeneenkopievandefax,maaromdatwijgeen
200 mijl per dag kunnen afleggenzoalsdie schoener,zien
we het niet zitt€n.Ik voorspelRÍchardhooguit twee dagen
goedewind. Wij bliiven lievernog evennu deklussenklaar
zijn €n we vanTongatapukunnen gaan genieten.

Lr.rcy komt onze kant op Donderdag
9 oktober.
We bestedenonze tijd goed en bekiiken het €iland uitge's
breid, Als we avondsweer aan boord komen schrikken
we. Al €enweeklangzit er eentropischestoringrond deevenaar. Totnu toedeeddieniet veel;TaupoMafltime Radiouit
Nieuw-Zeelandmeldt nu echter dat hij opeenseen naam
heeftgekregen.Datdoenzemeestalnietvoor niets;hetontstaan van eencycloonlLucy heethet gevalen het beweegt
zich in zuidoostelijkerichting. Richting Tonga dus. We
slaande literatuur er nog eensop na en bekijkeneenkaart
met debekenderoutesvan eerderecyclonen.Nognooitis er
zovroegin oktobereengeweest.
Vanochtend,vrijdag 10 oktober,om 9.00 uurmeldtTaupo dat Lucyis uitgediepttot 990 mb met winden van 50 tot
60 knopen.Nog steedstreld ze dchting Tonga. We weten
dat Tongatapu geen goedeplaats is om een wervelstorm
over je heen te kriigen. Naar het noorden,waar de wind
vandaan zal komen,zijn maar nauwelijksrilïen die de golven kunnen brekenen het havenpiertjeis met vloed maar
anderhalve meter hoog. De bolders op de kade van het
haventjezijn beslistonbetrouwbaaren de veleonbemande
schepen naast ons vormen een regelrechtebe&eiging,
Ook de dichtbij gelegeneilandengroepvan Vava'u, vaak
genoemdals 'hurricane saf€',is in het verledenniet veilig
gebleken.In 1982 gingen er van de 24 jachten 18 totaal
verloren.En nu liggener honderden.,
We nemennog eenkeer de verschillenderoutesdoor die
-Lucyzou kunnen kiezen;boven Tongatapulangs,er over
heen of meer naar het westen.In het ergstescenariopal
naar het zuiden.In allegevallenzijn we beterafop openzee.
We staanvoor eenmoeilijkebeslissing.
De afstandtot Lucyis nogmaar 1000 mijl enze komt met
zo'n 300 tot 400 mijl per dag onzekant op, We rekenener
op dat zekan versnellen.Om halfelfziin we er uit. Het is nu
ofniet, we gaanlSneluitklaren,boodschappen
doenen nog
eveneenfaxjenaar Nederlanddat we 'wegensdeweersomstandighedennu al naar Nieuw-Zeelandvertrekken'.Mark,
onzecontactpersoon,vertaalt dat naar onzeoudersals 'ze
hebbennu goedweer,..'
Onderfok en met het eersterif Ín het grootzeilvaren we
uit. De wind komt uit het oostnoordoosten.
kracht 6, De barometer staatop 1016en het zonnetjeschiint. Met eenprima bakstagwindgaanwe ervandoor.Dekluiver komt erbii,

Eris krijgsraad
nodig.lk maal<
Brigitte
wakker.
"Watmoeten
wedoen?"

Bovên!hetlogstaat
permanentoP
E knopen.
Geheelboven:
ontroêrende
ontrnoeting
metÍra
watvisen
haaÍkind.
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achterstagendoen we morgen wel denkenwe; we hebben
daar binnen geengoedebergplaats
voor,
's
Avonds geefthet nieuwe weerbericht door dat Lxcltlangzaam naar het zuidzuidoostenaÍbuigt, Ze zit nu op 50O mijl
ten noordwesten van en legt bijna 400 mijl per dag af.
Koortsachtig reken ik uit dat we op die manier over anderhalve dag midden in het centrum zitten... Er is krijgsraad nodig.IkmaalBrigitte wakker."Watmoetenwedoen?"We tekenen de drie optiesdie we nu hebben,Na een uur discussiê
ren en wikken en wegen besluiten we zuidelijker te gaan varen. F,enkoers die ons meer parallel aan die van Lacy brengt.
We hopen zo het centrum te vermijden en relatiefbezeilbare
wind te houden, Het geeftons ook iets meer tijd onze tactiek
bij te stellen; de routes van cyclonen kunnen grillig zijn. Bri
probeertweerte gaanslapen.Nog steeds8 knopen.
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Nog 200 mijl van de kern zondas
t2 oktober.
Wezittennogmaar40mijl vandeandereschepen.
100mijl
oostelijkvan het Minerva Reef,Het begint hard uit het oosten te waaien en te regenen.Het derd€dfgaat in het grootzeil, met€enool( maar de stormfokerop. De kluiver wordt
helernaalweggerolden voor de zekerheidmet een extra
tou$'geborgd.EendefectereeÍlijnzou je nu niet alleenhet
zeil,maar waarschijnlijhooh de mast kunnen kosten.We
naken het schip waterdicht. De luchthappersvervangen
van de doradewe door de doppeu.de afvr/ateringsgaatjes
boxen stoppenu,e met Iapjesdicht en de kettingdoorvoer
tapenwe helemaaldicht. Het zonnepaneel
tussendeachterstagendulven r,r'eer niet neer af te halen. Te laat dus. Alleende drie luchthappersbovenopdekajuit laten we zitten,
die hebbennog nooit gelehten zo lcijgen we tenminstenog
n'at frisselucht.

lu.Ukomtnurecht op onsal Als het zodoorgaatgaanwe
er midden door. Gelukldgbegint de dame met 50 knopen
wat af te zwald(en.Je stelt je normen snel bij. Barometer
1010.Nog 200 mijl van de kern.
SindsTonga hebbenwe nog steedsbatstagwind maar
door de stormfoklopen we niet zo hard meer als we willen.
Daaromgaat's middagsde zwaarweerfoker op. Dat stuurt
ook beter.Vier uur daarnamoet het vierderifin het grootzeil,het is nu net zogroot alshet trysail.We hebben348 mijl
in 48 uur afgelegd.Het wordt ruig.
Om 17 uur komt er eengrotebrel€r over het schipdie,ja
hoor, het water als lnet eel-Iputs door de drie luchthappers
op de kajuit naar binnen gutst. Bovenopde kaartentafel.
goeddat
Nietzofijndusengauwopdeppen.Misschie[maar
onzepc kapot is en andershad die hier gestaanen was die
jp voor de sloopgeweest.
Ik'jurk'me weeraan,Dieluchthappers
moetener afende
stormfoker weer op. Mooi knaloranjelapje,goedzichtbaar
hoewelin dezeconditieswaarschiinliiknietsmeerte zienis.
Aan dekovervalthet la$iaai van de stormme pasecht.Binnen hoorje ereigenlijknauwelijksietsvan. Afgezienvan het
water van zonet is het gezien de omstandighedenzelfs
onven 'acht comfortabel.Dekinderenvermakenzichprima
door van loefnaar lij te glijden.We moetenzeverbiedente
springenomdat de boot somstoch grote schuiversmaakt.
DeAries stuurt alseendiih.
Einde tfopen
om 21 uur vertelt het weerberichtdat
Luc! \997 mb) nog steedsrecht op ons af komt, maar inmiddels'ex-tucg'is gen'orden.dusdat troost.Dewatertemperatuur is nu gezakttot 21 grad€nen dat helpt ongetwijfeldmeede kracht uit de orkaan te halen. Barometer1005
mb. We eten nog steedsgoedmaar brood bakkenlaten we
maarevenzitten.Voordit soortomstandigheden
hebbenwe
altijd craclcrs bij ons.
De u'ind is nog steedsoostzuidoost.We liggendus al dagen lang over stuurboord.Jan-Willem en Michiel slapen
prima in dezeekooimet het net van debaby-boxervoor.Die
kunnen nergensheen! Annemieke leggenwe zekerheidshalveop devloer om te voorkomendat zedoor dekajuit zou
vliegenals de boot plat gaat.Wij slap€nom beurtenprina
in de achterhut.Inmiddelsmet eendekentje.Eindetropen!
Zo lopenwe de helenacht door, de wacht blijft comfortabelbinnen en loopt op pantoffels.Uitkijkenheeftnoch over's
dagnoch nachtszin, je ziettoch niet meerdan 100 meter
vanwegede spray,de enormeregenen de golven,Het buiswater waait horizontaalweg.De gollhoogteschatih op zo'n
zestot zevenmeter.We hebbengeenwindmeter,9 tot l0i
OmdaLwe niethelemaalblindwillenvarengevenwe ieder halfuur op goedgelukonzepositiedoor via de marifoon
met het verzoel(aan eventueleluisteraarsons te mijden.Je
weet nooit ofeen van de andereschepenniet erg dichtbij is
geKomen...

Sinterklaasliedjes l,taandag
t; oktober.
In devroege nacht zakt de barometerals een baksteen.Het gaat t-ru
echt hard waaien en met vier reven en stormfoksurfenwe
somstegende stop van het log aan dat tot twaalf knopen
gaat. We voelenons niet veilig meer en met de deklichten
aan haal ik het met moeiteook het laatstebeetjegrootzeil
weg.Zeventot negenknopenmet alleende stormfokis ook
goed.Cezegend
zij de Aries.
In deochtendgaathet grootzeilertoch weerbij,datstuurt
beter. De windgeneratoris gisteren al vastgezet,dus we
draaienstroommetdemotor.Zon is er uiteraardniet, regen
wel en veel! Aan dek verdwijnen twee trossen bananen
deflnitiefen een reddingsboeibijna. De zeeënhebbeneen
stuk verfvan de Aries er gewoonafgeslagen.Toch komt er
naun'elijksgroen lr,ateraan dek ofin de kuip. De zeeis $'el
hoog maar gelukhigniet verward.Het lukt nog steedsgoed
om met ruime Í'ind weg te lopen.
Delddskrijgeneenlollieen zijn zeertevreden.Deheleochtend al stoptJan-Willemeenbandje met Sinterklaasliedjes
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in dc cassetterec
order'.Het kaDooli \'\,a1
tcvcelu'orden!Toch
zijDwe ooh eenstuk rustigerge\ rordeneDkijlie[ r'\'eeercler
nieu$'sgierig
dangcstlestnaarhoehetgaat.Om 12.lOuur
komt er weel een grote brelierover eD i{orclt het vaar)blad
van de Aries gehnakt.(leluliliig stuurt hij n,cl cloor.Onclcr
grotc intcressevan Jan-trVillem.achter l'rct plcxiglas ingangsschot
vervangik het blad.Tot grotcvrcugdevaDde
kids eten .ia/eahveer boerenkool: nroDderstaDppotlnet
'i{'orstlVerseananastoe.je kaDhet slechtertrellèn| 52 6 nrijl
in drie elmalen.voorzichtigdeulienlt'e atrnhalvenvegc.

Ofze nu spelenof
slapen,de kinderen
tiikenzichniette
bekommeren
om Lucy.
ziln de
Ondertussen
kastenen de lampwel
degeliikstoÍmvast
gesjord.

Weleggenin 48 uur348mijtaf.Hetwordtruig.
Dagje bijkomen

opdinsdas14
Hetochtenrlpraatje

oktober is liomrler en li$'el. \'g(ifc Ilrha heelt írOlinopen
wind gehaden binnenis heteenpuinhoop.DestemvaDRupert is zeerdown ovel deradio.Á4rinlocoheellclereelli;nvan
Richard
diedusis uitgerolcl.
z'n nieuu'erolgcnuagebroken
heeftgeprobeerd
hemtestrijken
InaarmocstuiteiDdelijlihet
meserin zetten.De restantenwappereDnog iD de [r:isttop
?]lsidligt achtereen
eDdeheletuigagestaat1eschudden.IJe
drijfanker en de /olr1r[,ríiheeftDretde haDdnoeten sturen.
Zehcbbcd
DeroerSaDger
zit continu totz n neliin het lr,arter.
trossen uitgestroond oln niet uit hct rocr te lopeD.Wii
mogendusDietmopperen..,
?'dii2o
Larngzaam
clraaitde wind van zuid Daar zuid\a'est.
verteltdat het allerDa.rlvoorbijis ell d.it er liecnstol'Inlrvaarschuwingenmeerzijn. Rondhet micklaguur\a'o!'dthet zelfs
lekkern'eenzonnetje,zuidwest,1.Vol tllig aan deu'ind. we
zittenmet z'n allenin de liuip en het is lekkcr.Dagjcbijhomen dus.Lriry hoeu,elnog maar trvaalluurgeleden is
alvveerbijna vergeten.NÍorgcnBri s verjaardagmet taart
vieren?We gaanoverstag.
's
Middagszitten er alnreertwee rillen in, naar he1u'eerhoudt ons er niet \'.ln om de kids leklier1cbaddereuen zelf
Dekinderen
u'ordlwccrt'uens.
heerlijkwarm te douchenlJe
zijn oenrenrelend,
springenondaDkshet verbodde heletijd
en luisterenabsoluutniet. We liggen nu hoog aan de $,iDcl
te bol$entegenccn knobbeligezee.Het \,ordt nerkbaar
19 grarden.
frisser.Zee\À'atertemperatuur'
Zoalsbeloofdkolrt er opu'oensclageen
frontdoor.l]e\,erz E L E Nr 0

jaardagslestiviteiten
blijr,enbeperkt tot kusjes.De hemel is
gitz$'art en opnieu\ r vindt een golfop n'eg naal de kaartent a l e ld e r o u t ed o o rd e d r l u r h t h a p p e sr .
Het ochteDdpraatje veÍelt ons dat Wc voorop liggen. l4et
z nirllen, groot en klein zijn $'e het ovclccn ding eens:jcl(an
niet harder dan vicr knopen lopeu tegendczezcc in. andcrs
beuk je je helcmaalsul.Nog 4l(l mijlte gaan maar met zuid\{est 7 is onze bestemming niet langer bezeild. Tdupa zegt
echter dat er een nieu l\' lront aan komt eD de optiDisten on
der ons (Áiirír( 0co)vertalen dat lnctccn iIr een ickkere noordu'cstcnn,ind claarna..,Ook oirze elelitronischebarograaf
heeft een mening; 2 3 gladen. 65 procelt luchtvochtigheid
'conlbrt'.
en loll mb is
Wij vinden dat je ook de scheepsbervegingen noet meetellen. De noordu/esten\4,iDd kont
niet. Drie dagen lang blijft het weer onveranderlijl(.lvÍichiel
heeft met z n zcs maanden uitgerekend die periode uitgekozen om te gaan leren zitten.

'19
Voof ankef Zorclag oktobcr.
wc komer]aardigiu
Brett,Opdebuurt.Nogmaar80mijlschcidcn
onsvanCape
fronto\rcrcnja hool',\ 'eervicl'
nieur'\'
trelilereeDzeerzwaar
reven en eeD stormfok. Met dit verschil dat vr'e nu aan de

r998
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maar cven door. \4/ever\'r'.lchtenbeschuttÍrgvan het Iand
maar zelisop vijf mijl alstanclmerkenn'e daar niets\raD.
OfÍicicelmoctcnWcnaarOpuadoorvare[ oDriDte lilaren.
Via de radiovraagik toestcmming
om in de llay ol lslands
voor anker te gaan. Ik meld dat ik r /eigcr onclerdezeomstandighedennidden in de nacht a[te lneren.Zc docn claar
behoorlijkmocilijk over.P!rsveellaterlirijgen u'e indeldaad
roesremmlng.
Al in debaaizijndelaatstc1Omijl eenverschriliking.
tulet
de motol op vol vermogcncD hct grootzeilbij beukenn'e
tegen{'irdliracht 10 iD. ln het pikkedonlicr.Het is kou(l en
lve zijn belial met 1,1gradenvoelt het buisrir'atcraan als ;js.
Omhalftvr,ee
vall eindelijkhet ankerin deluv!'tevan cenl(lil.
Ruim 9 dagenzijn we ondcrwcggcwcest.Op het log staan
1302 mijl.De anderenbuitenhebbeneenvrcsclijkcnacht.
wij slapenbe$'usteloos.
WotrterKr ltl

Totgrotevreugde
vandel<ids
etenwealweer
wonderstamppot
metworst!
boerenl<oo[;
wind varcn, Taupogeeftpas;O linopen\a'indtrlsvr'edaarral
uren in zitten.l]it lvordt het zu'aalstedeelvande oversteeli.
We lopennog goecl.5, 6 knopenniiar deschLrivers
z;ingevandckajuiÍgcweldig,regelmatig
verd\'!,ijnen
deraampjes
heelonderr{atcr!\ /c zijn al sufgcbeukt
en beukcndusnog

Boven:
eenkleine
adempauzetussen
Lucy
enNieuw-Zeeland.
Rechts:
êindetijkrust
aandesleigervan
Opua,

Enachteraf?
altesmal(kelijl(.
In dewekennacycloonlucyverwoesten
de wervelstormen
Ja,achterafis
grote
Martinen Oseade atol-eitanden
lvlopelia
en Maupitienrichtenop de Cool(Eilanden
schadeaan.WindsneLheden
van rzo en 1j5 knopen.De weersvoorspellers
haddendus
gelijkmetvroegecyclonen.
Begin1998treft eencycloonhet eilandRaiatea
bii Tahitien
werptallejachtenop hetlandomveÍenzetatleiachtendieinde lagunelagenop hetrif.Dat
cieelzaten
wij in de zogeheten'dangerous
semicircle',
oi^/eI
soortwindenhebbenwe gelukkignietgehad.
het kwadÍantvaneencycloonwaarinje naarde l(ernwordt
lederedagwordtde baanenintensiteit
voorspeld,
maar
toegezogen.
HetvooÍdeeL,
in onsgeval,wasechterdatwijeen
Jeweethetnooitmetcyclonen.
regetmatige
windengolvenhadden,
endusÍelatiefcomfortabel en misschien
ool(wel wat veiliger.Deschrikbeelden
die
onzevrienden
voorons(enwelin de'safesemiciÍcle')
schetst e n ,h e b b ew
n i ja b s o t u unti e tg e h a d .
Engelse
l(ennissen
dieaLles
overde radiovolgden,
vroegen
onsachterafwaarom
wede bootnietgewoonin de havenvan
Nuku'alofa
lietenliggenen aanwal eenveiligonderl(omen
haddengezocht.Daarmoest ik eertiikgezegdeven over
nadenken,
het ideewasnieteensin onshoofdopgekomen,
Naevennadenken
antwoordde
il(datwe onzebootdeveiligsteptekvonden.
Endatvindenwe nogsteeds.Denl(nietdatje
in dit soortlandenop hettandbtiibent;de huizenen gebouwenzijnheetwatsimpeteÍgebouwddanwe in West-Europa
gewendzijn, en onderhoudis vaal(een onbekendbegrip.
goLfplaten
Rondvliegende
kunnenool(dodelijkziin!
De Engelsen
vondenheteenvreemdantwoord,maarhun
s c h i pe, e nT r i n t e l L1al s d a no o l (e e na n d e d
r a nd e o n z eW
. e
iederevolgendedagbtiikthet tochattiidnetandersgeweestte zijn.Hetechtvresetiike hebbenonzebootgebouwdmethetverhaalvan
de fzu Hang
(MilesSmeeton,
gebiedis meestalde
straalvan
Onceis enough\in het achterhoofd;
romp,
3o mijtrondde l(ern,enje zoudenkendatie datgebiedmet
watgelul<
zoukunnenonttopen.
Ooithebik eenartikelgelezen
overcyclonen
in hetcarald e l ( k, a j u i e
t n k u i pz i i na l l e m a a l v asnt a a t d u h
s o p e t i iiks h e t
grootsterisicoeeningeslagen
bischgebieden de strel(l(ing
daarvanwas'vaartweedagennaarhetzuidenen ie bentin
tuil(,endaarhebbenwe noodeenveiliggebied...'.
Maargoed,de Pacific
is 'iets'groterdandeCariebenzoa[sbleekl(un
sluitingen
vooÍ.Dezwarestormdieeenaantaljachten
ookop
wegnaarNieuw-Zeeland
in 1994trof,leerdedat hetgrootste
ie hetontlopennooitechtgaranderen.
Gezienonzesituatiein Nuku'atofa
staanwe nogaltijdachteÍonzebeslissing;
op tiid
risicowasom binnenhetschipdoorzwarelosgeslagen
spulwegwezen
wateren.Metdiebeslissing
kanje niettot
lente woÍdenveÍwond.Afgezien
vandiverseknockdowns
en snelnaarhetzuidenen l(oudere
en
de laatstedagwachten,
omdathetweermethetnadeÍenmetde dagslechter
wordt.OffirolloveÍsbleveneigenlijl<
intact.
aLleschepen
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