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In drie jaar de wereld rondzeilen
Voor velen klinkt de titel als de
ultieme droom. Voor Etienne Verschoor en Denise Baremans is dit
werkelijkheid. Een jaar geleden
hebben de twee hun huis achter
zich gelaten en nu varen ze met
hun zeilboot La Luna over de wereldzeeën. Begin juni was het een
jaar geleden dat de twee vertrokken en dit noteerden zij in hun
logboek: “Al 365 dagen op weg, al
52 weken op het water, al 12 maanden deze nieuwe levensstijl. Al 365
dagen geen tv, al 52 weken geen
files, al 12 maanden geen seizoenen. Maar wel bijna 8.000 mijl verder, 22 landen gezien en ontelbaar
herinneringen rijker. Raar, aan de
ene kant herinneren zij het zich
nog als de dag van gister, aan de
andere kant lijkt het ‘ages ago’!”
Voor de in Zwijndrecht opgegroeide Etienne en zijn vrouw Denise
geeft de tocht een gevoel van ultieme vrijheid. “Je trekt van plek
naar plek met je huisje. Het was
in het begin wel wat wennen. Van
een huis met tuin naar een boot
met beperkte ruimte. Maar je hebt
eigenlijk een hele grote achtertuin, of meer achter-zwembad”,
vertelt Etienne. Momenteel hebben de twee, bij de ouders van Etienne, nog steeds het postadres in
Zwijndrecht. Oﬃcieel is het tweetal uitgeschreven als Nederlandse
inwoners. De wereldreizigers hebben hun levensstijl wel moeten
aanpassen. “In Nederland gaat
alles op tijd en dat is elders op de
wereld toch wel totaal anders.”
Door het leven op en met het water, staan de twee ook heel dicht
bij de natuur. En die natuur is onvoorspelbaar. “Je moet de boot
altijd goed op orde hebben en je
moet er voor zorgen dat alles veilig gaat. Je bent tenslotte ver van
ziekenhuizen vandaan, dus op een
open botbreuk of zo, zit je niet te
wachten . Je bent dus eigenlijk
elke dag wel bezig met wat nakijken en soms moet er wat vervangen of gerepareerd worden. Aan
de andere kant geeft het water,
de oceaan, je de meest mooie vergezichten. Het is, in tegenstelling
tot wat veel mensen denken, toch
elke dag weer anders. De zonsondergangen zijn schitterend en de
nachten met de donkere hemel en
de duizenden sterren zijn adembenemend”, vertelt de 38-jarige
Etienne.
Waar het tweetal enorm van geniet zijn de mensen die zij tijdens
de reis ontmoeten. De plaatselijke
bevolking vindt het vaak erg leuk
en ontvangen je gastvrij. Ook met

de andere “vertrekkers” hebben
ze altijd leuk contact. “Je zit in het
zelfde schuitje, bootje. Je hebt
eenzelfde levensstijl. Alle “vertrekkers” om je heen worden een
beetje surrogaat-familie, want je
echte familie zit natuurlijk in Nederland. Vaak ga je samen met de
anderen gezellig naar Happy Hour
of barbecueën op het strand”,
gaat Etienne verder.
Naast de mooie momenten, zijn er
natuurlijk ook de minder leuke mo-

nise ook vele anekdotes vertellen.
Eentje ligt er nog goed op het netvlies van de twee. “We vertrokken
met onze dinghy (bijbootje) vanaf
de kant terug naar de boot. Het
water was al zakkende, maar we
dachten het wel te kunnen gaan
halen, voordat al het water weg
was. Helaas, niet dus. Halverwege
tussen de kant en de boot strandden we letterlijk met onze bijboot
in de modder. Het water trok
sneller weg dan wij naar de boot
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Voor al uw timmerwerk
Wij leveren en plaatsen o.a.:
• kozijnen en ramen
uitgevoerd in zowel hard
als zacht hout
• binnen- en buitendeuren
• velux dakramen
• binnenbetimmeringen
Tevens specialist in inbraakvertragend
hang- en sluitwerk

menten tijdens zo’n enerverende
reis. “Afscheid nemen van familieleden die even langskwamen
of mensen met wie je goed optrok, doet pijn. En het is altijd flink
schrikken als er iets kapot gaat,
zoals de waterpomp van de motor
toen we midden op zee zaten van
Gambia naar de Kaap Verden. Het
was windstil en we bleven maar
op hetzelfde plekje ronddobberen. Gelukkig hadden we genoeg
eten en drinken aan boord en toen
we weer aan wal waren, was het
snel gerepareerd.”
Zeilmeisje Laura
Net als Etienne en Denise zijn er
velen die de wereld rondreizen.
Eén van de bekendste solozeilers
in Nederland is op dit moment
zeilmeisje Laura wel. Op de Canarische Eilanden kwam het nog tot
een ontmoeting. “Wat ons het
eerste opviel, was dat ze beter de
box in de haven invoer dan menig
andere zeiler. Ze heeft die boot
onder controle en zeilen kan ze
wel. Qua levenservaring? Ik denk
dat haar leercurve erg stijl is. En
verder? De tijd zal het leren”, ventileren Denise en Etienne hun menig over Laura.
Behalve de vele landen, in totaal al
22, die in het eerste jaar zijn aangedaan, kunnen Etienne en De-

gingen. Daar zit je dan, terwijl het
donker aan het worden is, in de
modder. We konden de modder
niet in, was meer een soort drijfzand geworden. Op de kant bij de
lodge, waar wij vandaan kwamen,
liep het vol met vogelaars, die nu
eens wat anders wilden zien dan
vogels. Het enige wat wij konden
doen, was lachen. De situatie was
te komisch. Er gaat echt door je
hoofd, dit kan niet waar zijn. Het
zou gewoon wachten zijn, totdat
het water weer op kwam. Dat
duurde nog wel een aantal uur. Gelukkig was een van de mannen die
bij de lodge werkte, erg heldhaftig
en kwam door de modder geworsteld naar ons toe en trok ons zo
naar de kant. Bij de pomp hebben
we ons afgespoeld en extra genoten van het eten in de lodge. We
hadden die avond aanspraak genoeg van al de vogelaars, die wilden weten wat wij daar in de modder deden”, vertellen de twee die
er nog niet aan moeten denken na
de reis weer in het gareel te moeten lopen. Nu heb je veel vrijheid,
dan weer je werk en de agenda.
Maar ook daar leef je natuurlijk
ook weer naar toe”, zeggen ze tot
besluit.
Wie nieuwsgierig is geworden kan
het tweetal volgen via een wel
zeer uitgebreid weblog: www.
laluna-opzee.nl
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