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TEKST EN FOTOGRAFIE: MAAIKE VAN HELMOND

REPORTAGE

Zeilend van
 Sri Lanka naar 
de Malediven

Paradijselijke trip

‘To the harbour please,’ is wat we aan 
onze tuktuk-driver doorgeven. Met 

het volgeladen gammele karretje 
manoeuvreert hij ons behendig door 

de ochtendspits van Sri Lanka richting 
havenstad Galle. ‘Normal day, normal 
traffic,’ zegt hij lachend. Zo begint onze 

zeilreis over de Indische Oceaan.
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et de benen buitenboord genieten 

we van de enthousiaste verhalen van onze chauffeur, die 

zich voorstelt als Sandun. ‘Heel veel van wat jullie hier zien, 

stamt nog uit de tijd van de Nederlandse overheersing in 

de zeventiende en achttiende eeuw. Nadat zij eerder de 

Portugezen hadden verdreven, bouwden de Nederlanders 

hier in 1663 namelijk een fort ter bescherming van Galle, 

destijds de belangrijkste havenstad van Sri Lanka.’ Nog 

steeds vormt dit fort, dat in 1988 is opgenomen in de 

UNESCO werelderfgoedlijst, dé bezienswaardigheid 

van Galle. Net als de vele andere overblijfselen uit de 

Nederlandse koloniale tijd trouwens, weet Sandun ons te 

vertellen. De Hollandse huisjes, Groote Kerk, het Nederlands 

Museum... stuk voor stuk geven ze je ook nu nog het gevoel 

van “thuis”, maar dan aan de andere kant van de wereld.

ZEILJACHT VERSUS VISSERSBOOT

Op naar de haven. Sandun kijkt ons ongelovig aan als we 

hem vertellen over onze reisplannen: zeilen van Sri Lanka 

naar de Malediven. ‘Are you sure?’ Al snel blijkt de reden van 

zijn ongeloof als hij ons wijst op wat hij in zijn hoofd heeft 

bij een zeilboot: een houten vissersbootje met daarop in onze 

ogen een provisorisch zeil. ‘Zoiets, maar dan met iets meer 

comfort,’ lacht Ewoud, mijn reisgenoot voor deze trip, als hij 

het zeiljacht omschrijft dat op ons ligt te wachten in de haven 

van Galle. 

Sandun parkeert zijn tuktuk voor de slagbomen van de 

haven. ‘Tot hier en niet verder,’ maken de bewapende 

bewakers ons duidelijk. ‘Zonder clearance geen toegang!’ 

Ik had inderdaad al begrepen dat je hier als buitenstaander 

niet zomaar binnenkomt. Als een van de weinige havens 

ter wereld is het hier namelijk nog toegestaan wapens aan 

boord te brengen – tegenwoordig overigens niet meer vanuit 

de haven zelf, maar vanuit een floating armory - wat dan 

ook door veel scheepseigenaren wordt gedaan om zich te 

beschermen tegen piraten. Later begrijp ik dat zelfs wij als 

“toeristen” op een zeiljacht niet geheel veilig zijn.

“Tot hier en niet verder,’ maken de 
bewapende bewakers ons duidelijk.”
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CLEARANCE

Dit is het punt waarop we de eigenaren van het zeiljacht 

ontmoeten: Monique en Paul, twee enthousiaste 

Nederlanders die zes jaar geleden huis en haard achterlieten 

om samen de wereld rond te zeilen. Zij hebben voor ons de 

clearance die ons toegang moet verlenen tot de “geheime 

wereld” achter de slagbomen.

‘Ik ben heel benieuwd of dit goed gaat,’ vertrouwt Monique 

ons toe. Het formulier dat ik in handen gedrukt krijg, raakt 

namelijk kant noch wal. De gegevens komen totaal niet 

overeen met die in mijn paspoort. Toch doet de bewaker het 

voorkomen of hij alles nauwkeurig checkt voor hij mij een go 

geeft om de haven te betreden. We zijn binnen. Het wachten 

is nu op de andere twee gasten, de inspectie van de boot en 

het stempel in onze paspoorten als bewijs dat we Sri Lanka 

over zee gaan verlaten.

HALLBERG RASSY 49

Zonder duidelijk beeld van waarom alles zo lang duurt, 

maken Paul en Monique van de tijd gebruik om ons te 

informeren over de Full Circle, hun Hallberg Rassy 49 uit 

1985 waarop wij dit avontuur aangaan. Paul vertelt ons 

uitgebreid over de tuigage – ketch – en de zeilen: grootzeil, 

bazaan, genua, kotterfok en spinnaker. Ook alle technische 

details neemt hij met ons door, voordat Monique het van 

hem overneemt: ‘Aan mij de taak jullie op de hoogte te 

brengen van ons zeiklijstje,’ begint ze lachend. ‘Dan zijn alle 

do’s en dont’s meteen duidelijk.’ We realiseren ons nu pas 

echt dat we bij dit stel te gast zijn, in hun drijvende huis. Een 

totaal andere instelling dan wanneer je met een huurschip 

op pad gaat, zoals bij eerdere ervaringen. Een instelling die 

weliswaar even moet landen, maar waar we het volste begrip 

voor hebben. ‘Je zult zelf maar zo vaak gasten in huis hebben,’ 

verzucht een van mijn reisgenoten.

’NO PICTURES PLEASE’

De lange wachttijd wil ik gebruiken voor het maken van wat 

foto’s. Zodra ik echter mijn camera tevoorschijn haal, word 

ik van een afstand argwanend aangekeken. Ze hebben het 

hier niet op journalisten, had ik al begrepen, en mijn camera 

oogt duidelijk te professioneel voor gewone vakantiekiekjes. 

‘Wacht daar maar even mee tot je een vertrekstempel in je 

REPORTAGE
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paspoort hebt,’ krijg ik als wijs advies en ik berg de camera 

weer weg. Op dat moment stopt ook het busje van de agent 

bij de boot. ‘Allemaal nú meekomen,’ is wat we te horen 

krijgen. Het stuk rijden dat we verwachten blijkt slechts 

tweehonderd meter te zijn naar het havenkantoortje, 

waar we dan eindelijk onze stempels krijgen. ‘Puur 

machtsvertoon?,’ vraagt Paul zich terecht af. Speuren naar 

verstekelingen en contrabande aan boord behoren ook nog 

tot het protocol. ‘Schoenen uit als je aan boord wilt,’ deelt 

Paul de douanier mee. Het gevoel van autoritair gedrag 

overheerst, maar het mannetje geeft uiteindelijk netjes 

gevolg aan dit verzoek. Niet van harte, maar toch. 

Tien uur ’s ochtends stonden we bepakt en bezakt voor de 

poorten van de haven, om 14.30 uur kunnen we eindelijk de 

motor starten. Op naar de Malediven.

OVERSTEEK

De eerste dagen op de Indische Oceaan staan in het teken 

van de oversteek. Dag en nacht doorvaren, ’s nachts vier uur 

op, vier uur af om de wacht te houden, zodat we binnen vier 

dagen de circa 420 zeemijlen naar onze eerste bestemming 

kunnen afleggen. Staat er de eerste twee dagen nog een 

lekker windje dat ons met gemiddeld vijf à zes knopen de 

goede kant op blaast, tijdens nacht twee verandert de oceaan 

in een rimpelloos oppervlak en moet de motor non-stop 

zijn best doen het schip in beweging te houden. Alleen het 

monotone ritme van de motor onderbreekt dan nog de stilte 

van de nacht. In het begin kwamen we nog andere schepen 

tegen, de laatste nachten van de oversteek wanen we ons 

“Fantastisch om onder dat plafond 
van sterren aan het roer te staan en de 

donkerte in te sturen.”
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alleen op die immense plas. Geen andere boten, geen land 

in zicht, slechts vliegende vissen, zeeschildpadden en talloze 

dolfijnen die ons gezelschap houden. We moeten het doen 

met een nieuwe maan, een klein sikkeltje licht bijgestaan 

door honderdduizenden sterren. Geen horizon, geen gevoel 

van diepte. Ongelooflijk hoe klein je jezelf kunt voelen ten 

opzichte van zoiets machtigs. Of, zoals Ewoud het zo mooi 

omschrijft: ‘Fantastisch om onder dat plafond van sterren 

aan het roer te staan en de donkerte in te sturen.’

WELKOM OP DE MALEDIVEN

Dag vier zijn de weergoden ons eindelijk weer gunstig 

gezind; wind is het cadeautje van de dag en de motor kan 

uit. Rust! Al zeilend bereiken we onze eerste bestemming, 

Uligamu. ‘Welkom op de Malediven, het paradijs op 

aarde,’ horen we ineens via de marifoon. De lokale agent, 

Assad, had ons kennelijk al een tijdje in de gaten. Maar dat 

niet alleen, er lijkt een compleet welkomstcomité te zijn 

geregeld, bestaande uit tientallen dolfijnen die ons de baai in 

begeleiden. Het is even opletten geblazen om de Full Circle 

tussen de ondieptes, het rif en de boomies (stukken koraal 

net onder het wateroppervlak) door te loodsen. Maar het 

lukt, een goede vuurdoop voor de komende dagen waarin we 

telkens op dit soort “obstakels” stuiten.

WEER EEN STEMPEL

Het wachten is nu op Assad. Maar met de quarantainevlag 

gehesen, genieten we van een eerste duik in het lauwwarme 

water. Het ontbreekt ons aan niets, behalve dan aan het 

volgende stempel in ons paspoort. Zes man sterk komen 

ze daarvoor aan boord. Wederom een hoop papierwerk, 

maar hier gaat het er een stuk gemoedelijker aan toe dan in 

vertrekhaven Galle. We krijgen zelfs een tip om een hoop 

geld te besparen. ‘Registreer de gasten aan boord als crew in 

plaats van opvarenden, dat bespaart jullie al snel honderden 

dollars. Maar mondje dicht,’ drukt Assad ons voor de 

zekerheid op het hart, waarmee het papierwerk rond lijkt te 

zijn en we na vier dagen op het water eindelijk weer even aan 

land kunnen. De benen strekken en genieten van de lokale 

lekkernijen die Assad voor ons bestelt. ‘Jullie zijn nu mijn gast.’

“Fantastisch om onder dat plafond 
van sterren aan het roer te staan en de 

donkerte in te sturen.”

“Registreer de gasten aan 
boord als crew in plaats van 

opvarenden, dat bespaart jullie 
al snel honderden dollars.”

REPORTAGE
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DE SHARIA REGEERT

Zoals we later vaststellen, valt op de paar bewoonde eilanden 

die wij bezoeken vrij weinig te beleven. ‘Toeristen zien we 

hier niet zo veel,’ vertelt een local ons. Mannen bepalen het 

straatbeeld en de vrouwen die je ziet zijn veelal in boerka 

gehuld. Het is duidelijk, hier regeert de Sharia nog volop; 

de oproep voor het gebed kun je niet missen en alcohol is 

verboden, behalve in de toeristenoorden waar alles lijkt te 

zijn toegestaan wat Allah heeft verboden. ‘Maar goed dat we 

aan boord wel een ankerbiertje kunnen drinken,’ proosten we 

’s avonds tevreden.

GENIETEN IN OPTIMA FORMA

De dagen die volgen staan in het teken van genieten. Cruisen 

van rif naar rif, met de zon op je gezicht en de wind in de 

zeilen. Zwemmen in de azuurblauwe oceaan, snorkelen, 

dolfijnen spotten – we zien zelfs twee blacktip sharks – 

vissen, en vers gevangen kreeft en octopus kopen van een 

paar lokale vissers (in ruil voor slechts een paar dollar en 

een pakje sigaretten). ‘Hoe heerlijk moet het zijn om al 

zes jaar zo te leven,’ droomt een van mijn reisgenoten even 

weg. ‘Genieten in optima forma!’ Helemaal als we voor ons 

gevoel midden op de oceaan voor anker gaan bij Gaafaru 

met niets dan water om ons heen. Een verkoelende duik bij 

zonsondergang maakt het plaatje compleet.

Land zien we niet veel deze dagen, behalve op een afstandje 

en dan hoofdzakelijk volgebouwd met luxe ogende resorts. 

We zoeken de bewoonde wereld ook slechts sporadisch op, 

alleen voor het doen van wat noodzakelijke inkopen.

WIND

Slechts één dag speelt het weer ons parten. Als ik de 

windsnelheden op zie lopen tot 25 knopen, begint mijn 

zeilershart enthousiast te kloppen. Dit is het echte 

werk. Helaas, we liggen op dat moment voor anker in 

een prachtige baai bij het officieel onbewoonde eilandje 

Rasfari, te midden van een rif en tal van verraderlijke 

boomies. ‘Hier nu weg willen varen, is vragen om 

problemen,’ constateren Paul en Monique. We blijven 

dus voor anker, terwijl het onweer en de donkere wolken 

voorbij trekken. De volgende morgen hebben we meer 

geluk: zon en een prima 18 knopen constante wind op de 

teller. Ewoud: ‘Dit kan maar één ding beteken: een heel 

mooie laatste zeildag, wat een cadeautje. De ligdag is 

meteen goed gemaakt door dit fijne overblijfsel van  

de storm.’

“Hoe heerlijk moet het zijn om 
al zes jaar zo te leven.”
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CULTUURSHOCK

Na twee weken zeilen zit ons avontuur op de Indische 

Oceaan er weer op. Het is gedaan met de rust. Paul en 

Monique droppen ons op Himmafushi waar we de speedferry 

naar hoofdstad Malé pakken. Na veertien dagen maximaal 

zo’n zeven knopen te hebben gevaren, is de snelheid van 

de ferry ineens overweldigend. Net als de drukte in de 

hoofdstad trouwens. In die korte tijd lijken we veel mensen 

om ons heen hebben te zijn ontwend. De cultuurshock is 

dan ook bijna vanzelfsprekend, helemaal als je je realiseert 

dat je je hier in een van de dichtstbevolkte steden ter wereld 

bevindt. Cold turkey afkicken van de rust dus en welcome 

back to real life.

LAATSTE STEMPELPOST

Hier wacht ons nog één uitdaging: het verkrijgen van het 

laatste stempeltje in ons paspoort, zodat we de Malediven 

weer mogen verlaten. Een avontuur op zich als blijkt dat 

we hiervoor onze paspoorten mee moeten geven aan twee 

jongens op een scooter. Lokale mannetjes van agent Assad. 

Groot is de opluchting als na een uur op de deur van onze 

hotelkamer wordt geklopt: ‘Here are your pasports, we hope 

you had a great time!’ De vliegreis terug naar Nederland, is 

het enige wat ons nu nog rest. 

REPORTAGE

De eilandengroep met als officiële 

naam Republiek der Malediven 

(of Maldiven) bestaat uit 1190 

koraaleilanden, verdeeld over 26 atollen. 

Hiervan zijn er slechts zo’n tweehonderd 

bewoond, los van de 88 toeristenoorden. 

Hoewel de eilanden verspreid liggen over 

een gebied van maar liefst 90.000 km2, 

is het totale landoppervlak nog geen 

300 km2.


