Cruise informatie Caribisch gebied: St. Maarten - British Virgin Islands
Zo zou uw Zeil-Jacht-Reis eruit kunnen zien….
De kleine Antillen:
Ons vaargebied, de Bovenwindse eilanden oftewel de Kleine Antillen liggen allemaal onder
elkaar alsof het een gebogen parelketting is. Van Grenada in het zuiden tot de Britse
Maagdeneilanden (BVI’s) in het noordwesten, in totaal uitgespreid over 600 zee mijlen, ca
1000 km.
De diverse, veelal vulkanische eilanden, het tropische klimaat, de bloeiende natuur en de
bijna altijd aanwezige noordoostelijke passaatwind maken deze eilanden tot het vaargebied
bij uitstek. Nergens anders ter wereld vindt men zulke consistente windomstandigheden in
combinatie met zo’n indrukwekkende en gevarieerde tropische natuur.
Onze Zeil-Jacht-Reis begint in de laguna van de Simpson Baai, gelegen in het zuidelijke
Nederlandse deel van St. Maarten direct naast de luchthaven. Dit eiland, met zijn
beroemde Heineken Yacht Club en de vele marina’s, is het centrum van de Yachtsport in de
Caribbean. Het beroemde strand van Sunset Beach, direct achter de luchthaven gelegen,
waar de vliegtuigen een paar meter boven het strand vliegen. Bij grote vliegtuigen loop je
zelfs gevaar om met een ruk in het water geworpen te worden, het weerhoudt echter
niemand ervan om dit spektakel te aanschouwen.
Aangekomen aan boord worden we welkom geheten door de kapitein en zijn crew en na
een heerlijk welkomstdrankje worden we door een van de stewardessen naar onze hut
gebracht. We pakken alvast onze spullen uit en gaan terug aan dek waar we van een
heerlijk diner genieten.
Na heerlijk geslapen te hebben in onze comfortabele van airconditioning voorziene hut
maken we al vroeg in de ochtend maken we gebruik van de geopende brug en varen in een
kolonne van jachten de Caribische zee op. We gaan noordelijk richting Anguilla, een smal
en vlak eiland omgeven door koraalriffen en dat mooie witte stranden biedt aan de
individuele gast die niet van massa toerisme houdt. Ondertussen genieten we van het
turqoise-blauwe water, typisch van het Caribisch gebied.

Na een paar uur wordt er een zwemstop gemaakt en genieten we van de rust en het
heerlijke water. We zwemmen wat rondom de boot en voelen ons in het paradijs. Terug
aan boord staat ons een heerlijke lunch te wachten en genieten we daarna van een
middagdutje op het dek.

Door de Anegada Passage zeilen we naar de BVIs, de British Virgin Islands, een groep
van meer dan 50 smalle bergachtige eilanden, waar de Kairós de komende dagen zal
vertoeven. Allereerst gaan we naar het hoofdeiland Tortola, waar de kapitein moet inklaren
en alle papieren in orde moet brengen. Een aantal gasten gebruiken deze stop om van een
welbekende „Painkiller“ in Pusser’s te genieten, anderen maken een excursie naar het
tropische woud van Mount Sage National Park…
De dag vliegt voorbij, we drinken een ‘sundowner’ en zien de zon ondergaan….
De volgende dagen vliegen voorbij. Allereerst het vlakke koraaleiland Anegada, dan
Virgin Gorda, de ‚dikke Jonkvrouw’ met haar spectaculaire granietrotsen in „The Baths“ en
de beroemde Bitter End Yacht Club. Daarna de privé eilandjes zoals Necker Island en
Peter Island en de voormalige schuilplaats voor priaten zoals Norman Island. De
ontelbare afgelegen baaien en de overal aanwezige prachtige stranden, de kleurrijke
scholen vissen die lokken om te gaan snorkelen, ja, je verliest hier echt alle besef van tijd.
In de leuke eettentjes op het strand worden we verwend met een keuze tussen gekookte of
gerookte kreeft, garnalen of ander heerlijke visgerechten.
Voor we het weten moeten we terug en varen we weer richting St. Maarten waar we
helaas afscheid moeten nemen van een heerlijke week die gevlogen is.

