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Belevenissen
Door Piet Hendrikx

Parkieten

Naost oos woande un familie 
op de Donk waor ok un opa 
in woande, net as bij oos. Die 
man kon jeel goed timmere 
en hij maokte vur oos Jo 
un parkietekwooi. Die war 
mwooi wor. Un koppeltje 
parkieten erin en natuurlijk 
gelijk un nestkasje, waant er 
mot wel wa gebeure wor.  Ut 
kwooike hieng aon de bakk-
jeet. As wij op un blok gienge 
staon konde we er goed bij 
om te voere of schwoan te 
maoke. Ik weet nog datter 
un parkietje dwood gieng. 
Oei da war un raamp. Oos Jo 
blèète en ik heb saome meej 
heur un kiestje gemaokt en 
we hebbe da parkietje be-
graove in de tuin. Natuurlijk 
un grwoot kruis erop.

Ik weet nog da we un paor 
weeke laoter da kiestje opge-
graove hebbe om te kijke of 
tie er nog war, da parkietje. 
Nou ut kiestje war nog best 
goed, mar da voggeltje nie 
wor. Aljeen un paor veertjes, 
da war al watter oover war. 
Gauw teruggestopt en nwoo-
it mjeer gekeeke.

Die voggelkwooi heb ik laot-
er gekreege. Zo gaot da he, 
as je de jongste bent, komde 
reegelmaotig laoter aon de 
beurt, maor ik aar um wel.

Nog laoter heb ik meej ooze 
Jan un volière gebouwd. Ok 
meej parkiete. Nou fokke 
dattie bjeeste deeje. En pikke 
da ze deeje. Gadsamme da 
deej zjeer. As ik de jonge 
parkiete wou verkwoope 
moes ik ze vange mee jun 
net, maor dan pakke om in 
un dwoosje te stoppe. Ja ut 
bloed uit mijn viengers he. 
Toen zen er wel es un paor 
heilige aongeroepe wor.  Ik 
reej reegelmaotig op mijne 
brommer naor de Leurseba-
on, bijna in Bredao. Naor un 
man die parkiete opkocht. 
Die parkiete zaate dan in 
dwoosjes onder mijne jas. Da 
war wir un goei zakcèèntje.

Ja ik vond altij nog, as je 
bjeeste wil houwe, mot er 
wa meej gebeure. Parkiete, 
konijne en kippe, alles fokt.

Jesper van der Vorm en Max van der Linden uit Fijnaart reizen met Masterskip Wylde Swan van Te-
nerife naar Sint Maarten. Met reisverslagen houden zij de lezers van Fendert Lokaal op de hoogte van 
hun ervaringen. Hier het derde verslag. 

Het is al de dertiende dag en het is weer een Lazy Monday. Wij wilden vandaag echt heel graag in het 
jibnet liggen. Dat is een net aan de punt van de boot. Dus van 10 tot 1 uur in de middag hebben we 
daar gelegen als lunch kregen we pannenkoeken. In de avond kregen we te horen dat we halfway wa-
ren maar voordat
we verder konden zeilen moesten we wel natuurlijk eerst worden ontgroend. We moesten allemaal 
opdrachten doen op het deck van een quiz tot aan snoep happen in een emmer zeewater terwijl er 
bloem in je haar werd gesmeerd. Als eindopdracht kwam je aan bij Neptunes en hij gaf je een shot-
glaasje met zeewater
en je moest aan een vis likken. Daarna hadden we nog een halfway party met muziek en cocktails. 
De volgende dag was weer normaal met eerst ontbijt, zelfstudie en daarna happy hour tijdens happy 
hour riep iemand ‘’MAN OVER BOARD!’’ Er lag iets in het water en het schip werd vol in zijn achteruit 
gezet. En het duurde een kwartier voordat we de pop uit het water kregen want het was natuurlijk 
een oefening. Tijdens de centrale les begonnen we aan het maken van een klein zeilbootje want in de 
Cariben gaan we een race doen. De volgende dag was het weer toetsdag en hadden we twee toetsen. 
Daarna happy hour en daarna mochten we stage gaan lopen bij functies op het schip. We
gingen bij deckhands stage lopen. De volgende dag weer zelfstudie, happy hour en stages. Tijdens de 
wacht gingen we film kijken op een zeil.
De volgende dag gingen we pepernoten bakken omdat we Sinterklaas ook hier aan boord vieren. 
Daarna hadden we centrale les die ging over hoe aan boord water uit zeewater wordt gemaakt. Toen 
die voorbij was kwam de kapitein met heel goed nieuws: we mochten gaan zwemmen! Het was heel 
warm dus iedereen was daar wel aan toe. Echt heerlijk maar toch ook wel spannend: zwemmen in 
het midden van een 4 km diepe oceaan. Net na het avondeten was er een groep dolfijnen die rond de 
boot zwom. ‘s Avonds mochten we onze schoen zetten bij de ‘open haard’ getekend van krijt. De vol-
gende ochtend waren we natuurlijk allemaal benieuwd wat de Sint in onze schoen had gestopt. Een 
mars en pepernoten. Om 10.00 uur gingen we een tonijn van 5 kg ontleden. Heel interessant. ‘s Mid-
dags begon de nieuwe ronde interships. ‘s Avonds is er niet echt wat gebeurd. De volgende
ochtend waren er bij het ontbijt weer dolfijnen te zien. En na de zelfstudie was er wéér een groep dol-
fijnen te zien. Dit keer waren het er echt heel veel. Misschien wel 20. Tegen het eind van de ochtend 
begon het enorm warm te worden. De kapitein liep met een temperatuurmeter rond het schip en 
meette dat het bijna 35*C in de zon was. ‘s Middags gingen we een microscopiepractium doen voor 
biologie. ‘s Avonds was het tijd voor pizza! Daarna gingen we film kijken op het middendek.

Groetjes vanaf de Wylde Swan van Max en Jesper
Tot de volgende sailmail

Deze reis is mede mogelijk gemaakt door: De Deugd en Dekkers Zonwering en Rolluiken, GJM Bouwadviseurs, Trans-
koo Wegtransport BV, Van der Weerd Administratie & Advies, Regiobank / You Sure, Fendertse Hoeve, De Bloemist 
Express, Adkou Onderhoud, L’adorno Goudsmederij, Aart Maris, Fendert Lokaal, Bom Engineering, Colvan, Familie, 
vrienden en buren.

Jesper & Max
op weg naar
Sint Maarten


