
Stel je eens voor. Je bereidt je voor op de 
wereldreis van je dromen. Je verkoopt je huis, 
zegt je banen op, verhuist je kat en vermaakt 
je schip. Diverse scenario’s die je plannen  
kunnen dwarsbomen passeren de revue.  
Op één na: een pandemie. Desondanks gooien 
dertigers Niels Eikelboom en Greetje Tops de 
lijnen van hun Black Moon los. Is dit de start 
van een onmogelijke wereldreis? 
Tekst GREETJE TOPS Foto’s GREETJE TOPS EN NIELS EIKELBOOM

TOCH VERTROKKEN 
IN CORONATIJD

Wereldzeilers onderweg
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 ‘En ben je zenuwachtig?” vraagt Niels me tijdens het 
ontbijt in de kuip. Ik neem een slok koffie en 
 concludeer dat ik vooral heel veel zin heb om te 
 vertrekken, om eindelijk aan onze droomreis te 

beginnen. Hoe onzeker de situatie nu ook is. Het 
afscheidsmoment met familie en vrienden vind ik 
 spannender. Sommige hebben zo hun bedenkingen bij ons 
vertrek. Dat was vanaf het begin al, en nu met de pande
mie al helemaal. Behalve wij. Op 19 juli zijn we er helemaal 
klaar voor. In plaats van een groot afscheidsfeest met al 
onze familie en vrienden is de kade niet eens halfgevuld. 
Nog een keer zwaaien en dan koersen we ons elf meter 
scheepje richting de Noordzee.

Uitstellen ondenkbaar
Ons plan voor een wereldreis werd door de jaren heen 
steeds concreter. Huis verkocht, huis gehuurd. Een cursus 
hier, een proefvaart daar. De Friendship 26 verkocht, 
Taling 33AK gekocht. Werken, zeilen en klussen wordt een 
routine. Twee jaar lang zitten we lekker in de flow, waarna 
we online afscheid nemen van onze collega’s. De klussen
lijst krimpt terwijl de radio op de werf overuren draait. 
Tussen de energieke liedjes door vliegen er termen als 
 pandemie, corona en uiteindelijk een mogelijke lockdown 
door de schilderhal. We kijken elkaar verschrikt aan. 
“Kunnen we eerder te water?” opper ik. Niels overlegt met 
de werfbaas die als enige de hijskraan kan bedienen. We 
hebben ons oude leven al zo ver afgebroken, dat het uit
stellen van de reis ondenkbaar is. Het enige dat we nog 

willen is vertrekken. We besluiten op het Grevelingenmeer 
rond te zwerven, wachtend op een voor ons juiste gelegen
heid om te vertrekken. Terwijl België de maatregelen voor 
watersport terug aanscherpt, opent Engeland juist weer de 
havens voor buitenlanders. Tijd om te gaan!

Volle havens, of niet?
“Wil jij eerst de hondenwacht of de platvoetwacht uit
proberen?” vraagt Niels terwijl we de zon achter de witte 
kliffen van Dover zien zakken. Om middernacht neem ik 
plaats in de navigatiehoek, waarna de kapitein in het voor
verwarmde slingerbedje kruipt. Ik kijk omhoog naar de 
sterrenhemel en fluister tegen mezelf: ‘Yes, this is it!’ We 
wisselen elkaar iedere drie uur af. Met af en toe de motor 
erbij naderen we Brighton in de middag. Na telefonisch 
aanmelden schijnt het vol te zijn, en de haven daarop ook! 
Als we nog verder doorvaren moeten we nog eens 45 mijl – 
bovenop de 166 mijl achter ons – en dan komen we pas in 
het donker aan. Ook vanwege gebrek aan wind draaien we 
rechtsomkeer en schuiven de minder elegante industrie
haven van Newhaven binnen. Later blijkt dat de premium
havens helemaal niet vol zijn; we vermoeden dat ze 
momenteel geen buitenlandse gasten willen ontvangen, 
omdat ze nog maar een week geleden open zijn gegaan. 
Voor vertrek vernamen we per email dat we juist wel wel
kom zouden zijn. De weken erop verblijven we op de 
 rivieren van Chichester en Fal. Terwijl Engeland de 
 quarantaineperiode vanuit Spanje terug invoert, wachten 
wij juist op een goed weervenster naar Spanje. 

Sociale netwerk
“Waar zijn al die andere vertrekkers dan…”, merkt Niels 
op. Hij tuurt naar de vlaggen in de haven van Falmouth op 
zoek naar andere nationaliteiten. We staan op de voor
avond om de beruchte Golf van Biskaje over te steken. 
Anders dan de zeilboeken ons beloofd hebben, lijken we 
op ons zelf aangewezen te zijn. We treffen geen andere 
cruisers om mee te overleggen, om weerkaartjes uit te 
 wisselen, om elkaar tips te geven of om een borreltje mee 
te doen. Wel wordt ons netwerkje via social media steeds 
groter. Zo weten we dat we gevolgd worden door Belgische 

vertrekkers en dat er een Nederlandse boot zojuist vanuit 
Brest overgestoken is. Online wisselen we alsnog wat tips 
uit en wensen we elkaar behouden vaart. In de kajuit 
bestuderen we de diverse weerkaartjes voor de komende 
vier dagen nog eens goed. “Morgen gaan we de beruchte 
Golf van Biskaje oversteken!” beslist Niels eerder zelfver
zekerd dan zenuwachtig. Zelfs de onverwachte ochtend
mist weerhoudt hem niet. Mij ook niet wanneer er van alle 
richtingen dolfijnen op ons afstuiven. “Ik denk dat ze ons 
een goede reis komen wensen,” kir ik vanaf de boeg terwijl 
we naar het magische schouwspel kijken. 

Eindelijk andere zeilers
“In één oogopslag zie ik Nederlanders, Fransen en Denen,” 
juich ik. Diverse vlaggen wapperen in de haven van A 
Coruña. We besluiten eerst een gat in de dag te slapen, 
want de vierde nacht op zee hebben we amper een oog 
dicht gedaan. De laatste etappe voeren we onder een 
 pikkendonkere hemel door een veld van onzichtbare 
 vissersboten. Velen van hen voeren hard kriskras om ons 
heen en dat zonder AIS of fatsoenlijke navigatieverlichting. 
De overige dagen ging het ons juist voor de wind. Tevreden 
kijken we terug op onze eerste meerdaagse overtocht. Nog 
dezelfde avond zitten we aan boord bij medevertrekkers 
om sterke verhalen uit te wisselen. Net als zij zakken we 
over een weekje rustig aan via de Spaanse Ria’s en de 
 eerste Atlantische eilandjes af richting Portugal. Een paar 
dagen later maken we kennis met nieuwe buren die 
 vermoeden dat de stad mogelijk in lockdown gaat. Voor 
ons het startsein om verder te gaan. Dan maar met een 
minder gunstige wind naar Camariñas. Achteraf bleek het 
gelukkig loos alarm te zijn. En zo komt het dat we op de 
motor langs de ‘Kust des doods’ sjokken. Met mijn neus in 
een spannend boek zie ik vanuit mijn ooghoek een enorme 
zwarte vin. We gapen twee orka’s met open mond aan en 
zij staren naar ons terug. Dan ineens duiken ze onder. 
“Volgens mij raakten ze de kiel,” zegt Niels verschrikt. 

Actieve orka’s
Vanuit Vigo varen we onze laatste Ria uit, richting Portu
gal. We turen aandachtig in de mist en luisteren 

◀▲ Black Moon op 
de Atlantic voorbij 
Finisterre. 
▲ Black Moon ach
ter anker bij eiland 
Cies in Galicië.
◀ Lichtweerzeilend 
naar ria Muros in 
Galicië. De half
winder lijkt op de 
Spaanse vlag.
▼ Niels en Greetje 
op Black Moon vlak 
voor vertrek in Zee
land.
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 gespannen naar de marifoon. De securité attendeert ons 
dat er wederom orka’s actief zijn. “Dat is niet ver van hier, 
toch?” merk ik verschrikt op. De vorige keer hebben we 
kennelijk enorm geluk gehad. We vonden het zelfs gewel
dig dat er eentje in ons kielzog speelde, waarna ze Black 
Moon met rust lieten. Maar inmiddels weten we dat er 
boten zijn die er minder goed vanaf zijn gekomen. Terwijl 
we zuidwaarts de Portugese kust afvaren worden we nog 
wekenlang achtervolgd door het inmiddels internationale 
nieuws. De lokale zeilsport wordt zelfs tijdelijk stilgelegd. 
“Dubbel geluk dat we daar net op tijd voorbij zijn,” berich
ten we vanuit Lissabon naar medevertrekkers die voor ons 
uitvaren richting Algarve. Onze Belgische vrienden die 
vlak achter ons zitten vertellen dat ze in het staartje van 
storm Alpha hebben moeten bijliggen. De storm trekt ook 
langs de Taag en we maken ons zorgen om Black Moon die 
we een paar nachtjes aan een mooring hebben achter
gelaten. Via Instagram krijgen we contact met onze nieuwe 
buren uit Engeland. “There are several boats at drift here! 
Black Moon is all good, but your lines are very twisted 
now,” leest Niels hardop. We halen haar naar de haven 
waar we de opgestapelde klussen en boodschappenlijst 
afvinken. Wanneer het laatste pakketje na weken wachten 
nog steeds niet binnen is, besluiten we toch de gunstige 
wind richting de Algarve te benutten. “Wie van jullie kan 
ons pakketje in Lissabon oppikken en zuidwaarts mee
nemen?” vragen we in de groepsapp van inmiddels zo’n 
dertig vertrekkers.  

Andere maatregelen
Vanuit de Algarve willen we oversteken naar Madeira. 
Omdat dit een eiland is, gelden er momenteel andere 
maatregelen dan in de rest van Portugal. Zo moeten we bij 
aankomst een negatieve coronatest tonen. Hetzelfde kan 
later ook gelden voor de Canarische eilanden, maar dat 
moeten we tegen die tijd raadplegen. Ons originele plan is 
om vanuit de Kaapverdische eilanden de Atlantische 
 Oceaan over te steken. Het liefst eerst richting Suriname 
en dan verder het Caribische gebied afkruisen. Zo’n over
steek van minimaal drie weken wordt extra spannend als 
de maatregelen tussendoor ineens veranderen. Het sociale 

netwerk met medevertrekkers is daardoor extra prettig. 
Doordat we van elkaar weten waar we zijn, kunnen we snel 
de nodige informatie delen. Dankzij moderne technologie 
zelfs midden op de oceaan!

Terugblik
“En, had je het achteraf liever een jaartje uitgesteld?” vraag 
ik Niels terwijl Duitse cruisers vanuit NieuwZeeland op 
het vliegtuig naar huis worden gestuurd. Ik weet dat het 
een retorische vraag is, maar het is toch goed om na een 
aantal maanden te evalueren. Tot nu toe verloopt onze reis 
soepel, op een paar havens na die ons om wat voor reden 
dan ook geweigerd hebben. Cruisen houdt ook in dat je niet 
precies weet hoe je dag verloopt. Achteraf lijkt het alsof we 
ongepland door een sluis zijn gevaren: zijn het niet corona
maatregelen, dan wel orka’s of stormen. En op een enkel 
nieuwsbericht na heeft niemand het nog over piraten. Ter
wijl er wordt gesproken over een tweede golf zitten we nog 
in Europa. We weten dat er een moment kan komen waarop 
we minder geluk hebben; dat we ergens vast komen te zit
ten of iets anders vervelends ervaren. We hebben geen 
omlijnd plan qua route of tijd, dus dat maakt ons zelf 
 flexibel. Bovendien hoort het nu eenmaal bij het grote 
avontuur. Het kan namelijk ook je schip zijn die langdurig 
op de kant moet voor herstel. Zelf zien we de pandemie als 
een extra kaart waarop we moeten leren navigeren. Zolang 
we bereid zijn om dat erbij te nemen, ligt de horizon voor 
ons open. 

Via Facebook, Instagram en Polarsteps kun je de reis van 
Greetje en Niels dagelijks blijven volgen: Sailing Black Moon.

▲ Uitzicht op  
de horizon vanaf  
eiland Ons in  
Galicië.
▲▶ Bovenaan
zicht Black Moon.
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