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Gerrit en Bettina Hemken.
Verst bereikte punt: Hemingway-marina, Havana-Cuba, 23.05.14 N -  82.29.55 W.

Sinds 2004 zeilen Gerrit en ik met onze Noordhinder in de Carieb en Venezuela. In mei 2006 zijn we “even” terug 
gezeild (via St. Maarten, Azoren, La Coruna) naar Hindeloopen, maar eind 2007 waren we weer terug in ons favoriete 
zeilgebied. Onderstaand verslag gaat over onze laatste tocht –voorjaar en zomer 2010- van St. Maarten naar Newport 
R.I., via the Virgins, Puerto Rico, Dominicaanse Republiek, Cuba, NO-kust  USA; totaal ongeveer 3000 NM.
In april 2010 vertrekken we met z’n tweetjes van St. Maarten, via Tortola (BVI’s), St. Thomas (US-Virgins), Vieques 
(Spaanse Virgins) naar Puerto Rico. Deze eilanden liggen allemaal zo dicht bij elkaar, dat ze heel gemakkelijk in 
dagtochtjes aan te lopen zijn. Zeer  de moeite waard voor een relaxte zeilvakantie. Maar zorg er wel voor, dat je al in 
Nederland een Amerikaans visum in je paspoort regelt; een  must voor alle opvarenden. Het voorkomt ter plekke veel 
ellende.
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Charlotte Amalie bay, U.S.Virgins.

Puerto Rico is een groot eiland, dat behoort tot de US-Commonwealth; er wonen 4 miljoen mensen. Het is erg 
geciviliseerd, het heeft een veel hogere levensstandaard dan de andere Caribische eilanden. Spaans is de eerste taal, 
maar bijna iedereen spreekt ook goed Engels.
De mooiste ankerplekjes vind je aan de zuidkust, met name La Paraguera is een paradijsje. Er zijn prachtige tropische 
regenwouden met schitterende bloeiende planten. Dit is ook het land van de calypso en de meringue, het klinkt heel 
vrolijk. Hier hoor je geen steeelbands  meer of reggae of rap. In San Juan, de prachtige historische hoofdstad kopen we 
bij de Amerikaanse autoriteiten een cruising license (USD. 38.--). Het houdt in, dat wij met onze boot een jaar lang 
langs de kusten van de US. mogen varen, zonder telkens weer met alle bootpapieren een douanekantoor te moeten 
opzoeken om in te klaren. We krijgen een registratienummer en zitten nu in hun bestand. Zodra we een Amerikaanse 
haven aan doen, melden we ons telefonisch; zij toetsten ons  registratienummer in, vervolgens verschijnt onze hele 
doopceel op hun scherm, en is het o.k. Big Brother is watching us! Het scheelt ons straks in de US. een heleboel 
gesjouw. 
En dan is het tijd om de Mona-passage over te steken naar de Dominicaanse Republiek. Het is een lastig en nat stuk  
vaarwater. Onze eerste ankerplek is Samana, de walvissenbaai aan de noordkust, 140 NM.  vanaf  Boqueron (westkust 
Puerto Rico).

De Dominicaanse Republiek vormt samen met Haiti het eiland Hispanolia, na Cuba het grootste eiland van de Antillen.
Er wonen 8 miljoen mensen. De bevolking is arm. Het heeft een prachtige natuur, veel regenwouden, eindeloos lange 
zilverwitte zandstranden , watervallen, van alles wat. In de mooie Ocean World-marina, nabij Puerto Plata, blijven we 
een paar dagen liggen om te fourageren; we willen met een goed gevuld schip in Cuba aan komen, want daar schijnt 
weinig te koop te zijn, vernemen we van medezeilers. Gerrit tankt nog even dieselolie, en schrikt  als hij ziet dat we nu 
RODE diesel in de tank hebben. Een andere kleur olie kennen ze hier niet. We bewaren de nota als bewijs voor de 
douane in Nederland.
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Ocean World Marina , Puerto Plata.

Onze zeilvrienden Jan en Gerrie komen aan boord. Na een dagje acclimatiseren, gooien we op dinsdagmorgen 27 april 
de trossen los en zeilen we met z’n vieren richting Baracoa, onze eerste stop aan Cuba’s noordkust. 

Er is tijdens de oversteek weinig wind, de motor moet bij om nog enige voortgang te maken. ’s Nachts wordt de zee 
prachtig verlicht door de volle maan, en de volgende ochtend komen we om 9.00 uur uitgerust aan in Cuba. Met 4 
man/vrouw 1 nachtje doorvaren is heel relaxed. In Baracoa horen we dat we daar niet meer kunnen inklaren; dat moet 
tegenwoordig gebeuren in Vita, 70 NM. westelijker, richting Havana. Ook goed. We mogen van de vriendelijke douane-
mensen die dag wel (niet ingeklaard)  blijven liggen, maar niet van boord. 

  Aduana (douane) met hash hond aan boord.
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Als we de volgende dag in de baai van Vita liggen, krijgen we eerst een arts aan boord  om te kijken of we geen enge 
ziektes hebben. Volgens hem zien we er alle 4 gezond uit, en we krijgen toestemming om door te varen naar de 
marina, waar we door de gastvrouw worden begroet met een mooi bosje zelf geplukte bloemen. Vervolgens treedt een 
groep mannen aan van de Guarda Frontera, die gevolgd worden  door een stel mannen van de  Aduana. 
Ze komen allemaal tegelijk aan boord,  vragen de schipper het hemd van het lijf, en zijn druk bezig allerlei officieel 
uitziende papieren in te vullen. Twee mannen inspecteren de boot, hier en daar trekken ze een paar kastjes open. Als 
we na een half uur denken dat we alles gehad hebben, komen er twee honden aan boord om het hele schip van binnen 
en buiten door te snuffelen op drugs. Als ze bijna klaar zijn, laat een van de honden een grote drol achter in het 
gangboord. Met een hoog rode kleur van schaamte raapt een douane-man alles op. Maar we zijn ingeklaard! We mogen 
nu gaan en staan waar we willen, mits we ons uitklaren als we willen vertrekken en weer inklaren op de volgen 
ankerplek of marina. 
Deze procedure zijn we gewend van alle andere Caribische eilanden. Er gaan in het zeilerswereldje  een heleboel 
Indianen-verhalen rond over allerlei ellende die je kunt meemaken wanneer je dit land met je eigen boot binnen komt; 
het is ons reuze meegevallen. De mensen doen  gewoon hun werk, je moet ze in hun waarde laten, en vooral niet 
tegenspreken.

Als je op 1 mei in Cuba bent, ga je natuurlijk “de dag  van de arbeid” vieren.
 
Wij waren in het naburige Holguin op het Plein van de Vrijheid getuige van de 1 mei parade; een ongelooflijk lange 
stoet mensen, die met grote affiches van Fidel , Raoul, en Che Chevara trots voorbij marcheerden, terwijl uit 
luidsprekers opzwepende toespraken  van hoge partijbonzen te horen waren.
De volgende dagen varen we rustig langs de noordkust (ongeveer 550 NM lang) , overnachten op idyllische 
ankerplekjes, waar we soms bezoek krijgen van de douane; de volgende ochtend  brengen ze ons de  
“despatcho” (vertrekpas), en zijn we weer vrij om naar een volgende marina of ankerplek te zeilen. Onderweg vangen 
de mannen veel vis, dorade (mahi) en tonijn zijn favoriet aan boord. ’s Avonds tegen de schemering hebben we veel last 
van mosquito’s en   ” no-see-ums”. Vooral deze laatste plaaggeesten zijn zeer hardnekkig.

“Groene  mannetjes” brengen de despatcho.
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Cubanen zijn leuke hoffelijke mensen, die trots hun“lot”dragen. Ze zijn straat arm. Door de economische crisis die het 
land al jaren teistert zijn een heleboel producten schaars. 

Wij zien onderweg door ‘t binnenland boeren het land bewerken met 2 ossen voor de ploeg.

We rijden op een 4-baans autoweg, maar er zijn maar weinig auto’s. Ook geen bussen; veel mensen langs de kant van 
de weg proberen mee te liften in een veewagen of dieplader. Wel veel paardenkoetsjes. Toch wil Raoul Castro meegaan 
met de moderne tijd:  sinds 1 jaar is mobiel bellen en internetten (erg langzaam) in dit land mogelijk.

Antieke U.S. auto.

Na een bezoek aan Valle de Vinales –een prachtig natuurgebied- lunchen we in een (staats)- restaurant.  Er is maar 1 
menu: varkenspoot met bruine bonen.  Als we na de lunch de blaas willen legen, zien we bij het toiletgebouw  een ober 
die wc-papiertjes uitdeelt (1 velletje p.p.).Ook dit is schaars in Cuba 

Valle de Vinales.
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Havana is een geweldige ervaring. De historische binnenstad is door Unesco uitgeroepen tot Cultureel Erfgoed; nu is 
er geld voor restauratie.
 

 El Capitolio.

Er is van alles te zien : prachtige paleizen, kerken, gouden koepels,en oude patriciers-huizen. 

  Castillo del Morro, een oud Spaans Fort, Havana.
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We bekijken de werkkamer van Che Chevara, we drinken een daiquiri in de stamkroeg van Hemingway, en natuurlijk 
bezoeken we de beroemde Partagas-sigarenfabriek. In de stad kunnen de  mensen wel beschikken over openbaar 
vervoer. Oude Nederlandse bussen zijn ooit eens verkocht aan Cuba, maar de Cubanen hebben nooit de moeite 
genomen de rol met bestemmingen aan te passen. Wij zien dan ook midden in Havana de bussen naar Schaarsbergen, 
Nijmegen en Almere-buiten, passeren!

Oude Ned. bus.

Cuba heeft 2 gescheiden geldstelsels. De pesos (nationales) die de bevolking als salaris van de regering krijgt, en de 
convertibles (cuc, spreek uit “koek”), die alleen bestemd is voor toeristen. Je kunt wisselen vanuit  dollars of euro’s; de 
regering pikt dan eerst 20% in: 1.2 dollar = 1 cuc = 24pesos. Het toerisme is dan ook een van de belangrijkste pijlers 
van de economie. Als buitenlander betaal je alles in cuc’s. Het is voor ons dus beslist niet goedkoop in Cuba.
 De meeste Cubanen verdienen maar 300 pesos per maand (hoger opgeleiden iets meer), en worden gedwongen  hun 
boodschappen te doen in de pesos-winkels (waar de voorraad schaars is).De meeste goederen zijn te koop met cuc’s, 
die de gewone man dus niet heeft.
 Dat is ook de reden waarom zo veel academici zijn gaan werken in de toeristenindustrie (taxichauffeur, gids, tolk enz). 
Zij worden dan betaald in cuc’s en zitten als gevolg daarvan niet meer opgesloten in de pesos-wereld. Door het cuc-
systeem in te voeren, heeft Fidel Castro z’n eigen klassemaatschappij gecreeerd, waartegen hij juist zo gevochten heeft!

Marina Hemingway.
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Na 10 dagen Havana nemen we afscheid van de mensen in de marina; we drinken ons laatste biertje in de Hemingway-
yachtclub; we geven een Kustzeilersvlag cadeau aan de club, waar ze erg blij mee zijn. Hij  wordt opgehangen tussen de 
tientallen clubvlaggen van andere nationaliteiten. (helaas hadden we geen Westergo-vlag meer aan boord)
 

Hemingway yachtclub.

We hijsen de zeilen en zetten koers naar Miami, waar we, na 22 uur, de volgende ochtend om 9.00 uur afmeren in een 
mooie marina in het Southbeach-district. Helaas hebben we de hele nacht op de motor moeten varen, omdat de wind 
het liet afweten, maar we hadden wel 2.5 NM. stroom mee.
De afgelopen weken hebben we trouwens erg weinig wind gehad, zodat er geen spectaculaire zeildagen te melden zijn. 
Maar het  bezoek aan Cuba was zeer de moeite waard.

Havana cigars!
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Komend uit Cuba krijg je in de eerste aanloophaven in de US. de C.B.P. (Custom and Border Protection)  aan boord. 
Vijf mannen treden  in vol ornaat aan. Zij inspecteren  de boot op stiekem meegebrachte waar uit Cuba. 
Door het handelsembargo is dit ten strengste verboden. Gelukkig worden de –goed verstopte- sigaren niet gevonden, 
en bij inspectie van de vriezer zien ze de lobster tails over het hoofd, die ik in Cuba spotgoedkoop van een 
vissermannetje gekocht heb. Hoera, we zijn ingeklaard!
Nu kunnen we, omdat we een cruisingpermit hebben (zie begin verslag)volstaan met in elke haven die we aandoen, ons 
even telefonisch te melden  bij de douane. Wat een gemak.

 

South Beach Marina, Miami.

Van Miami zeilen we naar Fort Lauderdale (25 NM.) We varen de stad in via een klein stukje Intra Costal Waterway 
(die helemaal doorgaat tot Norfolk-Virginia,en door veel watersporters gebruikt wordt wanneer het op zee te hard 
waait).
De Noordhinder steekt te diep om dit traject te kunnen varen, ook is onze mast te hoog voor enkele bruggen 
onderweg. Jammer, want het is een ongekend mooi stuk vaarwater. 

I.C.Waterway bridge, Fort Lauderdale.
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Vandaar is het nog 55 NM. naar West Palm Beach. Als we de nauwe inlet willen binnen varen, ligt er een bootje te 
vissen midden in de smalle ingang. Gerrit neemt de bocht te ruim en door de sterke stroom wordt ons schip meteen 
op een zandplaat  gezet. BOEM-GROUNDED. We liggen muurvast. De sheriff komt voorbij in z’n sloepje en roept : 
“water is raising guys”. Maar we hebben geen geduld te  moeten wachten. 

Vorig jaar, toen we besloten om van de Carieb naar de US. te zeilen, zijn we  lid geworden van “ www.BoatUS.com/
membership” Dit is een landelijke organisatie (met 800.000 leden!) die o.a. sleephulp  verschaft aan vastgelopen 
schepen. De contributie bedraagt USD.130.—per jaar. Alle hulp bij pech wordt dan gratis geboden. 
We bellen het nummer op onze lidmaatschapskaart, geven onze positie door en vertellen wat  er aan de hand is. Ons 
bericht wordt onmiddellijk doorgegeven aan de regio-functionaris, en zo waarlijk worden we binnen 20 minuten door 
een towboat van BoatUS uit onze benarde positie bevrijd We hebben weer water onder de kiel.. Kosten: ZERO. Als we 
geen lid waren geweest,had het ons  $ 25.00 per Ft. lengte gekost! 
U.S.Marina.s rekenen in het hoogseizoen $2.65 tot $5.25 per Ft.  incl: 240V 60Hz stroom en drinkwater.
De vakantie van Jan en Gerrie zit erop, zij vertrekken, terug naar Nederland. Het was een  heel gezellige tijd, samen.

Marina West Palm Beach.

Wij vervolgen onze reis naar Newport R.I. Van hieruit nog ongeveer 1300 NM. We besluiten een paar nachtjes achter 
elkaar door te varen, dat schiet lekker op. 
Onze volgende aanloophaven zal Charleston (South Carolina) zijn, zo’n 360 NM. van hier. We varen  20-30 NM. uit de 
kust. Op dit stukje  oceaan is de Golfstroom het sterkst. Zo nu en dan hebben we zelfs 3  NM. stroom mee. Bovendien 
varen we op deze afstand de vele ondieptes vrij , die hier liggen. Charleston is een prachtige oude Victoriaanse stad. 
Hier werd het eerste schot  afgevuurd,dat het begin van de Burgeroorlog betekende, en uiteindelijk het einde van de 
slavernij.

 
Charleston, Memorial – Day
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We vieren in het centrum tezamen met de Amerikanen, Memorial-day.Van hieruit is het nog 240 NM. naar Beaufort 
(North Carolina) een lief klein stadje en de laatste stop voor Cape Hatteras. (75 NM. van Beaufort). De kaap heeft een 
slechte naam. De  Maptech-guide noemt de kust rond de kaap “the “the graveyard of the Atlantic”.Er liggen honderden 
wrakken. Er zijn veel ondieptes, the Diamant Shoals; het kan er behoorlijk spoken.
Na ruim 10 uur varen vanaf Beaufort komen we bij de kaap aan. Het is gelukkig nog licht, de wind is aangewakkerd tot 
22kn. Maar nog wel ZW. Er staan hoge nare golven, maar de boot loopt er prachtig doorheen.Zodra we “rond” zijn, 
zetten we koers N-NW naar Hampton (Virginia) aan he begin van de Chesapeake Bay (vanaf Hatteras 140 NM.) 

Hampton Marina.

De Chesapeake Bay is een 200 mijl lange binnenzee, een zeilersmekka, en de ingang naar  Washington en Annapolis. Na 
een paar dagen zeilen in dit prachtige gebied, keren we terug naar Hampton om ons voor te bereiden op de tocht naar 
New York. (290 NM.) We besluiten eerst koers te zetten naar Sandy Hook, een prachtig ankergebied, 8 mijl voor New 
York.

Wij hebben veel plezier en gemak van de Amerikaanse weerkanalen in onze marifoon. De coastguard zendt 24 uur per 
dag weerberichten uit voor zeevarenden  (kanaal 1 t/m 10). Het wordt (als er iets verandert) elke 3 uur aangepast,en is 
tot 40 NM. uit de kust te ontvangen. Het voorspelt niet veel goeds, hoor ik tegen 14.00 uur. Voor vanavond wordt er 
onweer voorspeld langs de kust van New Jersey, daarna volgt een koufront  met veel wind  (34 kn.) morgen. 
Tijdens mijn wacht zie ik ’s avonds tegen 11 uur op de radar een groot buiensysteem naderen;  het zit inmiddels al 
binnen de ring van 24 NM. Even erna hoor ik de  coastguard op kan. 16 waarschuwen voor een “severe 
thunderstorm”, precies in het gebied waar we nu zeilen (30 mijl uit de kust van New Jersey, bijna ter hoogte van 
Atlantic City).

De zenuwen gieren door m’n keel. Hoog tijd om de schipper wakker te maken. Er zijn inmiddels angstaanjagende 
flitsen NW van de boot. Voor ons hangt een groot wolkenplateau, van waaruit gigantische bliksemflitsen  gelijktijdig 
zigzaggend het water ingaan. Zo’n natuurgeweld hebben we nog nooit meegemaakt. Ik vind het doodeng. We zijn niet 
alleen op dit stukje oceaan. Aan stuurboord en bakboord zie ik op de radar op 2 mijl 2 schepen; aan de felle lampen te 
zien, zijn het vistrawlers, zegt Gerrit van achter de buiskap.

Ook is er zojuist een groot cruiseschip op 4 mijl boven ons langs gegaan. Er komt weer een waarschuwing van de 
coastguard : all ships, all ships….. Zij geven het advies om NIET het onweer in te varen, maar te wachten. Zij kunnen de 
track van het onweersysteem exact bepalen.
 Het cruiseschip heeft de waarschuwing ook gehoord, het gaat bijliggen, de 2 vistrawlers blijven op hun positie, en wij 
sluiten ons aan.  Na een dik half uur trekt het systeem voor ons langs, het klaart op, en we vervolgen allemaal onze 
reis.

Ik duik bekaf m’n kooi in. De volgende ochtend zie ik dat de barograaf wel heel erg is uitgediept; de harde wind, die 
gisteren al voorspeld was, komt eraan. Het is  nu nog 30 NM. naar Sandy Hook, met een beetje geluk halen we het net. 
Maar helaas, het laatste anderhalf uur krijgen we de volle laag. We hebben een bakstag-wind en met aangepaste zeilen, 
hoor je mij niet klagen. We lopen 10 NM.
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Laat in de middag liggen we, beschut  tegen de harde wind, voor anker in Sandy Hook, en zien we in de verte de 
wolkenkrabbers van Manhattan.

New York, Manhattan.

We trekken een flesje wijn open en zitten in de kuip met de rug tegen de opbouw van het stuurhuis te genieten van 
“weer een nieuwe achtertuin”. Plotseling een hels kabaal van het voordek, boem, boem, gerinkel van glas, WAT NU 
WEER?  We rennen naar het voorschip  en daar zien we een week-end-kruiser met z’n bb.-romp dwars op onze 
steven “hangen”.  Onze voorpiek steekt door  zijn bb.-raam. Een ludiek gezicht, maar daar hebben we op dat moment 
geen oog voor. Er ligt overal glas op ons voordek. Er zijn 3 mannen aan boord. Hoe ze het voor elkaar gekregen 
hebben tegen ons aan te varen, weten we nu nog niet. Er was ruimte  alom. Ons voorschip is beschadigd. Met moeite 
weten we de boot vrij van ons schip te krijgen. De 3 malloten staan erbij en steken geen hand uit. Volgens mij zijn ze 
stoned of stom dronken. Als we hun boot los  hebben, roepen we dat ze een flinke dot gas moeten geven om van ons 
weg te komen. Dat wordt niet begrepen. Nu zitten ze aan onze bb.-zijde en maken met hun achterschip een hele diepe 
kras van 30 cm. lang in onze romp. Wat een ellende.
Om een lang verhaal kort te houden: de verzekeringsmaatschappij van de eigenaar van het motorjacht heeft de kosten 
voor reparatie inmiddels vergoed. 
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Liberty Statue.

En dan varen we ineens in New York. Op eigen kiel langs het Vrijheidsbeeld zeilen, geeft een ultiem gevoel van vrijheid. 
Het is een bijzondere ervaring. We zijn beiden onder de indruk. We maken mooie foto’s om later als we oud zijn, nog 
eens van te kunnen genieten.Vanuit onze marina(Liberty Landing) op de Hudson, steken we  met de watertaxi de paar 
honderd meter over naar Manhattan.Daar nemen we een taxi naar “Down Town “We kennen New  York goed van 
vroegere zakenreizen, dus we hoeven niet zo nodig alle bezienswaardigheden te doen.

               
Liberty Statue.                                      East River richting “Hell Gate”.

                  
                                                                                              
                                                                                             
Het Guggenheim-museum wil ik altijd wel even bezoeken; we wandelen in Central Park, eten bij Morton’s ons favoriete 
restaurant, en op 5th.  Avenue kopen we geen “bling-bling”, maar 2 paar sokken, want we hebben het  hartstikke koud, 
sinds we in New York zijn. Het weer is behoorlijk van streek.                                                                                
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East River.

Na een paar dagen verlaten we New York via de East River met z’n mooie bruggen (45 mtr. hoog) Onderweg tanken 
we; de dieselolie voor jachten is ook in  de USA. ROOD. Dit komt omdat er geen bio is toegevoegd aan deze  
brandstof.
Bij Hell Gate (op weg naar Long Island) hebben we 5 mijl stroom tegen. Afzien!

Brooklyn bridge.

De Long Island Sound is een  schitterend mooi beschut gebied om rond te zeilen. Het weer is gelukkig opgeknapt; het 
is lekker warm en er staat een mooie bries. Prima zeil weer. Langs de oevers staan gigantische buitenhuizen, die de 
rijken van New York hier vroeger hebben laten bouwen.
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Oysterbay.

Ook de sjieke rustieke yachtclubs, waar hun jachten voor anker lagen, bestaan nog steeds.

Long Island-Yachtclub.

We genieten vooral van Oysterbay, Greenport, Montauk. Ook heel bijzonder en idyllisch vinden wij: Block Island, 
Martha’s Vineyard, Nantucket, en Cape Cod. Newport R.I., waar onze tocht eindigt, is het grootste en oudste 
watersportgebied van de US.  Helemaal te gek!!
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Block Island.
       

Block Island  promenade.

Maar aan alles komt een eind. Het is inmiddels augustus geworden, en dat vinden wij te laat in het seizoen om nog over 
te steken naar Nederland.
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Newport R.I.

S.B.ton……….!   (komend van zee)

Wij hebben overwogen om de boot in Newport R.I. te laten overwinteren,en het schip eind mei 2011 via Bermuda, en 
de Azoren terug te zeilen naar Nederland. Een mooie tocht en de goede  tijd voor een transatlantische oversteek naar 
Europa.
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Maar uiteindelijk hebben we toch besloten om onze boot op een Delivery te zetten, zodat de hoognodige refit in de 
winter van 2010 uitgevoerd kan worden. 

Singelgracht.

Medio augustus is het deliveryschip, de Singelgracht, van de fa. Sevenstar (onderdeel van Rederij Spliethof) vertrokken 
uit Newport R.I.

Aan dek stonden 11 jachten, waaronder de Noordhinder.
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Track van de Singelgracht, richting Nederland, met de Noordhinder aan boord.           Let op de 
snelheid!

Na12 dagen ging ons schip in Terneuzen weer te water, en hebben we haar naar  Hindeloopen gezeild, waar zij nu  bij 
Aluboot in goede handen is voor een grote beurt.

 

Medio April 2011 hopen we weer  gereed te zijn voor het nieuwe seizoen.

© 2011, Zeilvereniging Westergo
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