
Vrienden Jesper en Max stappen aan boord van Wylde Swan

“Drie weken lang zien we alleen water”

Max van der Linden (l) en Jesper van der Vorm zeilen binnenkort van Tenerife naar Sint Maarten.

Jesper van der Vorm en Max van der Linden uit Fijnaart zijn al vanaf de kleuterschool dikke vrien-
den. Ze zitten allebei in 4 vwo van het Markland College in Zevenbergen. De 15-jarige scholieren 
hebben ook samen gezeild bij de zeeverkenners in Willemstad en duiken elke woensdagavond in 
het zwembad om te trainen in het reddingszwemmen. Ze hebben dus wat met water. Dat is maar 
goed ook, want dat krijgen ze binnenkort in overvloed te zien. 

Jesper en Max vliegen woens-
dag 16 november naar Tenerife. 
Daar gaan ze aan boord van het 
zeiltrainingsschip Masterskip 
Wylde Swan. Precies zes weken 
later zet het tweetal voet op het 
Caribische eiland Sint Maarten. 
Allebei een onvergetelijk zeil-
avontuur rijker, waarbij school-
lessen en levenslessen hand in 
hand gaan. 

Markland
Sinds 2013 worden met de Wy-

lde Swan zeilreizen georgani-
seerd voor leerlingen van 4 have 
en 4/5 havo/vwo die geïnteres-
seerd zijn in natuurwetenschap-
pen en techniek. Het Markland 
College is een van de scholen 
waarvan de leerlingen het bij-
zondere zeilavontuur mee kun-
nen maken. Vorig jaar stapte Tim 
Koolen uit Fijnaart aan boord en 
het jaar daarvoor dorpsgenoot 
Per Kannekens. “Door hem ben 
ik aangestoken”, vertelt Jesper. 
“Per is mijn neef. Hij kwam thuis 

met enthousiaste verhalen en 
prachtige foto’s. Ik wilde meteen 
al gaan, maar moest nog twee 
jaar wachten.” Bij zijn vriend 
en klasgenoot Max kwam de 
geestdrift pas later. “Ik wilde 
me eigenlijk helemaal niet aan-
melden. Door de presentatie op 
school raakte ik wel enthousiast. 
Het is een ervaring die je maar 
eens in je leven meemaakt”, al-
dus Max. 

Oceaan
De leerlingen van het Markland 
College konden kiezen uit twee 
etappes. Drie zijn nu aan boord 
en varen van Rotterdam naar 
Tenerife. Daar begint het 62 me-
ter lange schip aan de reis naar 
Sint Maarten. Jesper en Max 
kozen samen met vijf school-
genoten voor dit avontuur. “Het 
oversteken van de oceaan lijkt 
ons een hele gekke ervaring. De 
oversteek duurt drie weken. Al 
die tijd zien we alleen water om 
ons heen”, vertelt. Max. “Eerst 
zakken we af naar Kaapverdië”, 
vult Jesper aan. “Daar begint 
de oversteek naar het Caribisch 
gebied. We komen eerst aan op 
Barbados en eindigen op Sint 
Maarten. Vanuit daar vliegen we 
op 28 december terug naar Ne-
derland.” Aan dat laatste willen 
de vrienden nog niet denken. 

Niet meer dan twee 
korte broeken en 
vijf T-shirts
Lessen
In de zes weken dat zij onderweg 
zijn, gaan de schoollessen gewoon 
door. “Drie à vier uur per dag en 
zes dagen in de week moeten we 
studeren”, meldt Jesper. “Vorige 
week is op school het studieplan 
gemaakt. We nemen al het stu-
diemateriaal op laptop of tablet 
mee, om zo min mogelijk bagage 
te hebben.” “We hebben zelfs een 
paklijst gekregen”, zegt Max. “We 
mogen bijvoorbeeld niet meer 
dan twee korte broeken en vijf 
T-shirts meenemen. Maar dat is 
ook genoeg hoor.”

Lees verder op pagina 3
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TER INTRO
Daar sta ik weer, op de in het 
donker gehulde Voorstraat, 
op een tijdstip waarop ik me 
gewoonlijk nog eens be-
haaglijk omdraai onder mijn 
dekbed. De normaal gespro-
ken levendige straat lijkt nu 
uitgestorven. Ik kan bijna de 
kerkklok horen tikken. Als de 
felverlichte cijfers half zeven 
aangeven wordt de stilte door 
ons ruw verstoord. Met veel 
kabaal schuiven wij ijzeren 
buizen in elkaar en draperen 
we zeilen over onze tent. Een 
klus die al vlug een uur in 
beslag neemt en na enkele 
uren in omgekeerde volgorde 
opnieuw wordt uitgevoerd. 
Kortom, het oliebollenbaksei-
zoen van onze muziekvereni-
ging is weer begonnen. 

Als de baktent zijn plek pal 
voor de pinautomaat heeft 
ingenomen, gaat het vuur 
onder de bakken aan. Hebben 
we het vet en de olie eenmaal 
gestookt naar 180 graden, dan 
krijgt het eerste beslagbolletje 
zwemles. Keurig zakt hij eerst 
naar de bodem om vliegens-
vlug weer aan de oppervlakte 
te verschijnen. Vervolgens is 
het mijn taak om de bollen 
aan beide kanten egaal bruin 
te laten kleuren door ze conti-
nu om te draaien. Ik heb daar 
precies vier minuten voor. 
Dan zijn ze gaar genoeg om 
het hete vet te verlaten. 

In het verleden heb ik een 
vruchteloze poging gewaagd 
om aan de andere kant van de 
bak plaats te nemen. Met de 
ijslepel trachtte ik ronde bol-
letjes uit het beslag te schep-
pen. Hoe hard ik ook mijn best 
deed, verder dan afzichtelijke 
gedrochten met lange staarten 
kwam ik niet. Vrijwel al mijn 
baksels belandden dan ook 
in de vuilniszak. Alleen mijn 
moeder smulde van mijn 
sliertige creaties. “Die harde 
pinnen vind ik juist zo lekker”, 
zei ze voordat ze haar kunst-
gebit in een nieuwe platte bol 
zette. Of zou het toch komen 
omdat haar zoon ze gebakken 
had? Ik hou me maar voor dat 
er toch iemand heeft genoten 
van mijn oliebollenbakpoging. 

Jan Willem van Bodegom 
Hoofdredacteur Fendert Lokaal
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Wekelijkse
activiteiten 
Pestalozzihuis
Woensdag
Biljarten: vanaf 13.00 uur
Bingo: start om 14.00 uur, daar-
na kaarten, sjoelen of Rummi-
kub

Donderdag
Biljarten: van 13.00 uur tot 16.30 
uur
Koersbal: van 14.00 uur tot 16.30 
uur

Vrijdag
Biljarten: vanaf 13.00 uur tot 
16.30 uur
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Jesper en Max zeilen  
de oceaan over

Happy Hour
In totaal gaan er dertig leerlin-
gen mee aan boord en vijftien 
bemanningsleden. Naast de 
normale schoolvakken leren de 
jongeren ook navigeren, meteo-
rologie, de techniek aan boord, 
de samenstelling van het zeewa-
ter, het zeeleven en het besturen 
van de tweemastschoener. “Ze 
zeggen dat je na vier weken zelf 
de boot kunt besturen”, meldt 
Max. “Naast het leren moeten 
we ook wachtlopen, de kok 
helpen en elke middag het dek 
schrobben, de wc’s en de dou-
ches schoonmaken. Dat noemen 
ze dan Happy Hour”, zegt Jesper 
met een bedenkelijk gezicht. 

Sponsors
Om voet aan boord van de 
Wylde Swan te kunnen zetten 
hebben de Fijnaartse jongens al 
het nodige werk verzet. “De kos-
ten zijn 6600 euro per persoon. 
Om dat geld bij elkaar te krijgen 
hebben we sponsors gezocht. 
Daarnaast hebben we ook extra 
gewerkt. Zo heb ik voor de Re-
giobank folders bezorgd en in 
de vakantie krantenwijken van 
andere bezorgers van Fendert 
Lokaal overgenomen”, vertelt 
Jesper. “En ik heb onder andere 
bij mijn oma huishoudelijke 
klusjes gedaan”, zegt Max. 

Slaapkooi
Het schip is niet helemaal nieuw 
voor de vrienden. “De Wylde 
Swan lag in Antwerpen en in 
Rotterdam. Daar zijn we een 

kijkje wezen nemen. Het is een 
heel groot schip en schoon. Je 
slaapt met z’n allen in één grote 
zaal. De slaapplekken lijken net 
vogelkooien”, omschrijft Jesper. 
Ook zijn er niet genoeg slaap-
kooien voor iedereen. “Daarom 
hangen ze hangmatten op. Ho-
pelijk komen we in een slaap-
kooi terecht, want in zo’n hang-
mat kun je je niet even lekker 
omdraaien”, verwacht Max. 

Zeeziek
De vrienden kunnen haast niet 
wachten om aan hun zeilavon-
tuur te beginnen. Naar één ding 
kijken ze niet uit. “Ze zeggen 
dat je allemaal zeeziek wordt”, 
meldt Jesper. “Meestal duurt dat 
maar een dag. Dus daar moeten 
we even doorheen.” 

Verslag
Tijdens hun reis houden Jesper 
en Max de lezers van Fendert 
Lokaal op de hoogte met een 
speciaal verslag. 

De sponsors van Jesper en Maxi 
zijn: De Deugd en Dekkers 
Zonwering en Rolluiken, GJM 
Bouwadviseurs, Transkoo Weg-
transport BV, Van der Weerd Ad-
ministratie & Advies, Regiobank 
/ You Sure, Fendertse Hoeve, 
De Bloemist Express, Adkou 
Onderhoud, L’adorno Goud-
smederij, Fendert Lokaal, Bom 
Engineering, Colvan, familie, 
vrienden en buren.
 
Door Jan Willem van Bodegom
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