Berichtje van de crew van de Kind of Blue
Beaufort, South Carolina, USA, 18 mei 2016
De laatste keer dat we via de club wat van ons hebben laten horen was
het najaar van 2015. De tijd vliegt! Maar hier dan toch weer een
update.
In oktober 2015 zijn we in Grenada de wal opgeweest om onderhoud
aan het onderwaterschip te doen. De lokale mensen willen graag wat
bijverdienen, daar hebben we graag gebruik van gemaakt. Zo hadden
we ineens een paar extra handen. Nieuwe antifouling en de romp weer
eens lekker opgepoetst. Kind of Blue zag er weer prachtig uit!

Daarna langs de oostelijke Caribische eilanden naar het noorden. Het
zijn en blijven prachtige eilanden qua natuur. Ten opzichte van 10 jaar
geleden zijn ze ook veel welvarender geworden. Althans als je mag
afgaan op de gemiddelde maat boot die hier rondvaart. Dan zijn wij
met onze 12 meter een van de kleinste... Ook liggen op alle plekjes
waar het de moeite waard is tegenwoordig moorings. Tegen betaling
van rond de $ 30,- mag je daar dan een nachtje gebruik van maken.
Ankeren kan nog wel maar je moet goed zoeken en je ligt dan veelal
veel verder van de kant.

(Schoon)zus Jet kwam de kerstvakantie bij ons doorbrengen op Sint
Maarten. We hadden de Christmas-winds, dat wil zeggen zo gemiddeld
windkracht 6, dus we hebben een mooi rondje kunnen zeilen. We zijn
naar het idyllische Anguilla gezeild en hebben Saba gerond. Aanlanden
was daar niet mogelijk vanwege de zeegang.

mooi ankerplekje vinden. Prachtig koraaleilandje! De rest van de BVI
was zo ontzettend druk dat het bijna niet leuk meer was. Ook hier
overal moorings waardoor ankeren zo goed als uitgesloten is. Niet erg
als je met een groep een boot gehuurd hebt en op vakantie bent, maar
voor ons budget wordt dagelijks een mooringbal oppikken toch een
beetje te veel.
Op naar Sint Thomas, een US Virgin Eiland. Hier is het gelijk een stuk
rustiger. Waarschijnlijk omdat je hiervoor een USA Visum moet hebben
en dat kan je niet 1-2-3 regelen ter plekke, maar moet je thuis of op
een ambassade gedaan hebben. Wij hebben onze 10-jaar visa in
Suriname kunnen verlengen, dus voor ons geen probleem. In Sint
Thomas is een nieuwe cruiseshipfaciliteit gebouwd, er kunnen er nu
iets van 7 tegelijk aanmeren. Op zo'n cruiseschip zitten iets van 5000
mensen, dus reken maar uit wat een bezoekje per dag het eiland
oplevert. Wij waren er blij mee. Sint Thomas was 10 jaar geleden
nogal crimineel, maar dat is nu een stuk verbeterd.

Tja, en dan is het nog maar januari en wat dan? Het seizoen om de
Atlantische Oceaan over te steken is nog lang niet, dat begint pas in
mei. En om nu al die maanden in Sint Maarten te blijven hangen.....
Daarbij, Cuba trekt eigenlijk ook wel. Obama gaat er ook naar toe. En
de Rolling Stones! Er zijn zoveel veranderingen op til rond en in dat
land, we willen het eigenlijk wel graag bezoeken voordat het onder de
voet gelopen wordt door de Amerikanen tegen de tijd dat die het
embargo opheffen. Dus: op naar Cuba!
Eind januari zijn we uit Sint Maarten vertrokken richting de BVI. We
voeren samen op met een andere Nederlandse boot, De Verleiding uit
Enkhuizen, met Ron en Joce aan boord. Die zijn ook van plan om dit
jaar naar Nederland terug te varen.
Anegada was het eerste eiland dat we aandeden. We herkenden het
bijna niet, zo ontwikkeld als het nu was ten opzichte van de vorige
keer. Gelukkig was het niet al te druk en konden we daar nog wel een

kustgedeelte. Een bezoekje waard! Ook mooie historische steden zoals
San Juan en Ponce.
Van de USVI naar Puerto Rico. Althans, naar de eilandjes ten oosten
ervan. Culebra zijn we rondgescheurd met een golfkarretje die je daar
redelijk goedkoop kon huren. Op zee tussen Culebra en Vieques
hadden we een ontmoeting met een walvis met kalf. Geweldig! Ze
bleven een hele tijd rond onze boten hangen, spelen, spuiten,
superleuk om te zien.

Aan de zuidkant van Puerto Rico zijn een aantal baaien en inhammen
waar je mooi kan ankeren. Met een gehuurde auto zijn we achter
nieuwe accu's aangegaan – gelaccu's. De oude, van Mastervolt, 2 x
200 Ah, zijn ongeveer 13 jaar meegegaan, en we hopen dat de nieuwe
ook zo'n mooie levensduur zullen hebben! Uiteraard hebben we ook
het eiland rondgetoerd samen met Ron en Jocce van De Verleiding,
Puerto Rico is prachtig tropisch en heel afwisselend. Een mooi
landschap, bergachtig, steile hellingen, maar ook een laag

Omdat het al tegen maart loopt, besluiten we de Dominicaanse
Republiek en Haiti voorbij te varen en vanaf Puerto Rico rechtstreeks
koers te zetten naar de zuidkust van Cuba. Over de bijna 800 NM
doen we 5 dagen. Over het algemeen met lichte wind en we hoeven de
motor bijna niet te gebruiken.
We komen in Cuba aan bij de Jardines de la Reina. Dit is een grote
groep onbewoonde eilandjes ongeveer 50 NM ten zuiden van het
vasteland van Cuba. Het water is hier prachtig helder. De enige
ontmoetingen die we hier hebben zijn met vissers, die ons kreeft en
snappers aanbieden. In ruil voor een sixpack bier krijgen we 2
prachtige grote kreeften! En een grote snapper kopen we voor 5 $. Zo

goedkoop krijgen we het nergens (behalve natuurlijk als je ze zelf
vangt).

Het is een prachtige tocht, maar we zijn nog steeds niet ingeklaard in
Cuba. Dus we varen naar Cienfuegos, een havenplaats ongeveer
halfweg de zuidkant van het eiland, om in te klaren. Je moet er door
een nauwe doorgang waar we welkom geheten worden door Che
Guevarra “Bienvenidos Socialista” roept de schildering bij de ingang
ons toe. We zijn benieuwd!
Het inklaren gaat probleemloos, maar heeft wel wat tijd nodig omdat
er nogal wat papierwerk bij komt kijken. Eerst komt de dokter vragen
of we wel gezond zijn (en heeft u misschien een blikje Coca Cola voor
mijn vrouw?), dan de douane (nee, niets aan te geven), dan
immigratie, en tenslotte nog de havenmeester. Omdat het al avond is,
mogen we blijven liggen aan de (betonen) steiger. De volgende dag
moeten we wel verhuizen naar de ankerplaats. Hier geen moorings!
Maar toch moeten we liggeld betalen. We krijgen de instructie dat we

met de bijboot alleen tussen onze boot en de dinghydock bij de Guarda
Frontera mogen varen. Of een collega-zeiler mogen bezoeken. Geen
Cubanen mee aan boord nemen en de bijboot 's avonds en 's nachts
uit het water takelen.

Later zien we lokale “bootjes” gemaakt van blokken piepschuim..... De
officiele vissersboten, die allemaal eigendom zijn van de overheid, zien
er wel redelijk onderhouden uit. De vissers zijn verplicht om de vangst
in zijn geheel bij de overheid in te leveren teneinde het volk te kunnen
voeden. Zoals wij onderweg kreeft en vis hebben geruild, dat is
volstrekt illegaal. Maar al snel blijkt dat “rommelen”, dus zelf wat
bijverdienen zonder dat af te dragen aan het collectief, de enige
manier is om wat extra's te krijgen. En dan moet je bij dat extra niet
denken aan een breedbeeld-TV of zo, maar aan de mogelijkheid om
shampoo te kopen bij de dollarstore. Degenen die niet de mogelijkheid
hebben om te “rommelen”, dat zijn de echt oude van dagen en de
gehandicapten. Die zie je dus ook bedelen. In eerste instantie snapten

wij dat niet, bedelen in dit socialistische land? Maar al snel wordt het
ons duidelijk. Er wordt door de overheid voorzien in basisbehoeften,
veelal door voedselbonnen, maar er is soms niet genoeg voedsel en
“niet-essentiele” zaken (zoals zeep of toiletpapier), worden niet door
de overheid verstrekt. Die moeten dus gekocht worden in dollarstores.
Wat er in de winkels op de planken ligt is ook om te huilen. Wij zijn
natuurlijk gewend aan een ruim aanbod van alles. Maar hier heb je bij
voorbeeld winkels met schappen vol wasmiddelen, een schap vol
macaroni, en een schap vol rum want dat wordt hier lokaal gemaakt.

Het is armoe troef. Maar de mensen zijn er hier aan de zuidkust
gelaten onder en laten hun goede humeur niet verpesten door de
armoede. Ze zijn heel inventief in het oplossen van allerlei problemen.
Zoals je bij voorbeeld kan zien aan de grote hoeveelheid Amerikaanse
auto's uit 1959 en vroeger, die hier nog rondrijden. Die houden ze toch
maar steeds aan de praat, al is het met een nieuwere Japanse/
Chinese motor erin.
We bezoeken een Unesco Werelderfgoed stadje: Trinidad de Cuba. Heel
mooi, heel oud, en heel toeristisch. Ook Cienfuegos zelf heeft de

nodige oude panden die opgeknapt worden of al zijn. Het is een mooi
gebied hier.

Vanuit Cienfuegos varen we verder west naar de eilandengroep Los
Cannareos. We ankeren bij Cayo Grande, moeten ons hier weer
melden bij de Guarda Frontera. Hier is een internationaal vliegveld,
maar van hier kun je niet naar het Cubaanse vasteland. Dus volop
toeristen hier die genieten we van mooie riffen waarboven het prachtig
snorkelen is.
De volgende ankerplek is bij het eilandje Cayo Campos. Daar is een
biologisch onderzoeksstation. We maken kennis met de vier biologen,
maken een prachtige wandeling, zien een krokodil en stappen bijna op
een rog, en voeren een banaan aan een leguaan. Er lopen ook varkens

en apen rond. Het is een klein paradijsje. Maar ook deze mannen

personenbusje) wil $ 100, we worden het eens over $ 50 om met ons
boodschappen te gaan doen in de hoofdstad. Nou ja, we zijn met 3
stellen, dus dan valt het wel weer mee.....

hebben aan alles gebrek en we laten er de nodige spullen achter.
Na Cayo Campos varen we naar het grote eiland Isla de la Juventud.
We zijn inmiddels met 3 boten. Onze nieuwe reisgenoot, Bold Venture
uit Zweden, besluit een andere doorgang tussen de rifeilandjes te
nemen dan wij en loopt daar dan vreselijk aan de grond. Niet meer los
te krijgen! Als wij hem uiteindelijk op de VHF horen is het al ver in de
middag. De Verleiding en wij zijn naar de plek waar de stranding is
toegevaren en met de dinghy's geprobeerd hem los te krijgen. Lukt die
avond helaas niet. De volgende ochtend een nieuwe poging met iets
meer tij en windgolven en dan, tot grote opluchting van iedereen,
komt de boot los. Je bent hier in Cuba echt op jezelf aangewezen, er
vaart bijna niets zomaar rond. Wel prachtig rustig zo, maar op zo'n
moment van vastlopen zou je toch liever ergens zijn waar af en toe
een motorjacht langs vaart!
Afijn, ook dat avontuur loopt weer goed af. We brengen 2 dagen op het
eiland door. Ook hier weer enorme armoede. Aan de andere kant
weten ze ook wel van prijzen, onze taxichauffeur (met een wrak

De tocht van Isla de la Juventud naar Hemingway Marina bij Havana,
aan de noordkust, is aanvankelijk zeer voorspoedig met wind mee en
ook rond de west kaap niet al te veel wind. Omdat we vlak langs het rif
varen hebben we niet al te veel stroom (de counter current van de
golfstroom) tegen maar we moeten wel veel motoren omdat we
tegenwind hebben. Om in de beschutte Hemingway Marina te komen
moeten we door een pas in het rif van een meter of 30 breed. Dat is
best smal..... gelukkig waait het niet te hard en is het heel goed
bebakend.

Vanuit Hemingway Marina gaan we een paar dagen naar Havana. We

logeren in een Casa Particulare in de oude stad. Nou ja, eigenlijk in
twee, want de kamer waar we de eerste nacht doorbrengen is slechts
voor één dag beschikbaar. De oude stad is er vreselijk aan toe, op een
paar mooi gerestaureerde gebouwen na. Die gerestaureerde gebouwen
zijn bijna allemaal door Europese landen gefinancierd. Veel oude
gebouwen zijn zoals dat zo mooi heet “beyond repair”. Maar er is sfeer
en drukte in deze stad.
Echt heel enthousiast over Havana zijn we eigenlijk niet, we vonden
Cienfuegos, en zeker de mensen daar, veel vriendelijker. Aan de
andere kant, het is ooit wel een prachtige stad geweest, maar op het
moment in een staat van verval die niet leuk meer is. Je krijgt er
tranen in je ogen van als je ziet hoe mensen hier moeten leven.

In het regeringskrantje Granma, dat door oude mannen verkocht
wordt tegen twee keer de officiele verkoopprijs, staat een artikel over
een van de heldinnnen van de revolutie die 80 is geworden. Het artikel
begint ermee dat zij als jonge studente werd geraakt door bedelende
mensen op straat. Toen zij dat zag, besloot ze zich bij de revolutionaire
beweging aan te sluiten. Kennelijk is ze al een tijdje niet in de stad
geweest... In dit 58e jaar van de revolutie.......

Wat ons ook opvalt is een zekere gelatenheid. Ze hebben iets van “het
is nu eenmaal zo, zucht … this is Cuba” als er weer eens iets stuk is.
Zoals de serveerster in Hotel Angleterra verzucht “people complain
about the service, but the coffeemachine is broken and we have to get
coffee somewhere else”....
Cuba is een van de armste landen waar we geweest zijn, de winkels
zijn leeg, er is bijna niets te krijgen behalve de echte basics en wat
lokale groenten en fruit op de markt . Er loopt ontzettend veel politie
en beveiligingsdiensten rond. Bij de haven staan er ook voortdurend
soldaten met een verrekijker de zee af te turen. Ook wij worden in de
gaten gehouden en wij hebben, ook te maken met restricties
aangaande de bewegingen van de boot en de bijboot en we mogen
geen Cubanen aan uitnodigen. Het is onbegrijpelijk dat de mensen hier
niet in opstand komen en we kunnen ons dan ook niet voorstellen dat
er geen ondergrondse beweging is tegen de dictatuur van de familie
Castro c.s. Als je beste vrienden in Venezuela en China zitten – sinds
Rusland geen USSR meer is zijn ze die bondgenoot kwijt - dan kan je
je afvragen waar je goed mee bent. De leuzen op straat gaan allemaal

over de victorie van de revolutie, hetzelfde geldt voor een TV
programma dat we oppikken. Maar je kan toch niet teren op roem van
55 jaar geleden? Geregeerd worden niet door gewoon oude mannen,
maar hoog bejaarden (Fidel wordt eerdaags 90). Deze hele situatie
kan onmogelijk lang meer duren.....

Het is zo zonde van dit op zich prachtige land en de mensen die hier
wonen. “Wij” romantiseren Cuba nogal. Leuk, die oude Amerikaanse
auto's die ze toch maar aan de praat zien te houden. Mooi, dat de
jongeren hier nog hand in hand met elkaar over de Malecon (vgl met
onze Boulevard) lopen in plaats van gekluisterd aan de iPhones.
Prachtig, dat je eten in stalletjes en huisjes langs de weg kan kopen.
Heel ludiek, de paardenkarretjes. Superleuk, de muziek en de vele
artiesten. Die met hun talent een paar CUC's hopen te verdienen. Maar
je zal hier maar wonen...... voortdurend in de gaten worden
gehouden...... voedselbonnen krijgen zodat je in ieder geval niet van

de honger dood hoeft te gaan...... aan toeristen vragen of ze toevallig
wat shampoo of zeep hebben.....

Na 6 weken rondgereist te hebben in Cuba, varen we naar de USA.
Aangezien de USA nog steeds een embargo hebben en we via de
zeilers-tamtam vernemen dat inklaren in Key West nogal een probleem
kan zijn, besluiten we naar Fort Lauderdale te varen. Het is deels
motoren, en deels zeilen de twee dagen dat we erover doen. En
inderdaad, het inklaren is daar probleemloos! De eerste dag verbazen
we ons over het contrast tussen de rijkdom hier en de armoede in
Cuba. We hopen dat Cuba een mooie combinatie kan maken van
socialisme en kapitalisme als het zich eenmaal openstelt voor
buitenlandse investeerders. En als het Amerikaanse handelsembargo

wordt opgeheven. Het eerste cruiseschip is onderweg naar Havana als
wij aankomen in Fort Lauderdale....

Op onze website www.kindofblue.info is alles uitgebreid terug te
vinden.
We wensen iedereen een prachtige zomer toe!
We maken een tochtje met een vliegboot over de Everglades, waar we
alligators en heel veel insecten zien. En vervolgens zijn we de
afgelopen weken noordwaarts gevaren, grotendeels via de Intra
Coastal Waterways. Onderweg stopjes gemaakt om leuke plaatsen
zoals Titusville en St Augustine (de oudste stad van Amerika!) te
bezoeken. Veel dolfijnen, zeekoeien, talloze vogels, kortom: het is
weer genieten.
Op het moment zijn we in Beaufort SC, bezoeken familie van Dick die
hier in South Carolina wonen en wachten we op een gunstig
weatherwindow om naar Bermuda te varen. Een tocht van pakweg 800
NM, de eerste etappe terug naar huis. Na Bermuda volgen nog de
Azoren en Zuid Engeland, voor we weer door de sluis van Vlissingen
gaan. We kijken er best naar uit om weer “thuis” te komen!

Groeten van Dick en Anita, Kind of Blue

