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De 1e week 

24 november is Joani vanaf Schiphol naar Tenerife vertrokken, uitgezwaaid door Frank, haar vriend, 
en haar ouders. Alleen op weg naar het onbekende. Op Tenerife aangekomen mocht Joani met 
bussen zelf de weg naar de haven vinden om daar op het schip verwelkomd te worden als 1e nieuwe 
bemanningslid. Wie Joani een beetje kent, weet dat dit allemaal best spannend is en de eerste 
dagen waren dan ook nog niet echt comfortabel voor haar.  

Als bemanningslid is er ook in de haven op het schip meer dan genoeg te doen: onderhoud aan het 
schip (schuren dus met als gevolg spierpijn), schoonmaken, de kleding van de bemanning op orde 
brengen en houden, proviand inladen (wijn in de bedden opbergen ), etc.  

Joani heeft de eerste week veel gewerkt, weekends doen ze niet aan, alleen ’s avonds was er tijd 
voor ontspanning. Maar buitenlucht en de zee maakt slaperig. Joani meldt via de App dat ze (zelfs 
voor haar begrippen) vroeg gaan slapen.  

Ik volg natuurlijk ook de weersverwachtingen voor Tenerife (20+ graden Celsius) en vraag aan Joani 
of ze haar zeiljack al nodig heeft gehad, niet natuurlijk. Maar Joani meldt daarop: gisterenavond  
was het serieus wel truien en lange broekenweer. Jaloersmakend als het hier regent, winderig en 5 
graden is……… 

De bemanning is deze week voor een groot deel gewisseld en bestaat uit verschillende 
nationaliteiten: naast Nederlanders, ook een Duitser, Canadees en een Engelse. 

Inmiddels zijn 31 leerlingen aan boord gekomen, het is druk, chaotisch, leuk en rommelig. Het schip 
moet zich nog “zetten”; de ruimte aan boord is beperkt. Joani deelt een hut met vier anderen, niet 
echt groot. Naast de slaapplaatsen is er 3m2 aan grondruimte. Best wennen voor iedereen.  

Sinterklaas is overigens niet alleen in Nederland, ook in Tenerife heeft de Sint een afvaardiging. 
Sinterklaasspel, pepernoten, gedichten ….. En net als de Sint gaat ook de Wylde Swan 6 december 
vertrekken. 

 

De tocht 

Het gaat echt beginnen, het zeilen, de vergezichten, misschien wel dolfijnen, de wind, de rust, de 
zon. Ik ben helemaal niet jaloers ……  

Vandaag heeft Sint haar nog een gedicht gestuurd, ik citeer de laatste regels: 

“geniet van de zeilreis op de Atlantic 
Wij denken aan je, met een grote lach, een duim van trots en af en toe van heimwee een kleine snik” 

Op onderstaande map is de start en de eindbestemming weergegeven. Joani is dus de komende 
weken niet bereikbaar met social media, helaas. We zullen moeten afwachten wanneer we berichten 
gaan krijgen.  
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