
              

                                         DEEL 8 REISVERSLAG 2012 Mia en Wijtze 
                                         VITORIA - SALVADOR DE BAHIA. 

 
Eindelijk, het lijkt er op dat we zaterdag kunnen vertrekken met voldoende dagen 
zuidelijke winden om de 500 mijl te kunnen overbruggen. 

Als we buiten de haven zijn roept Ricardo ons op om een laatste weerbericht door te 
geven. 

De wind zal alle dagen tussen de 12 en 1 knoop zijn. Ik maak hem direct uit voor een 
leugenaar want we hebben op dat moment al tegen de 30 knoop op het display staan en 
de golven zijn van een zeer warrige soort.  

Ook belooft hij zondag tot dinsdagmiddag regen.  
Dat wordt dus een gezellig tochtje. 

Maar we maken dank zij die wind een dagafstand van 136 mijl op de zeilen. 
De volgende dagen zullen we de motor bij hebben staan, want tegen de stroom en met 
een schroef vol zeepokken maak je gewoon niet genoeg vaart. 

Elke 3 uur trekken we onze drijfnatte zeilpakken uit, om ze daarna weer even nat aan te 
doen als onze wacht begint.  Pure armoede is dat.  Als het even kan blijven we in het 

dekhuis maar 's nachts zijn we toch liefst buiten. 
 We moeten een keuze maken welke kant we om varen: 
We kunnen langs de kust blijven maar moeten bij Caravelas door een riffen gebied dat 

zich uitstrekt van de kust tot de Islas Abrolhos, of we varen buiten deze eilanden om en 
krijgen te maken met de walvissen die hier talrijk aanwezig zijn. 

We kiezen voor de walvissen. Ik denk dat die niet zo hard zijn als je er tegenaan vaart, 
maar Wijtze lacht erom en stuurt weer om een paar grote jongens heen. 
Overal waar je maar kijkt zie je de Baleinas spuiten, door de lucht tuimelen of hun 

enorme staart in de lucht zwiepen. 
Helaas kon ik door de stromende regen geen goede foto's maken. 

Hun "gesprekken" horen wat luguber aan in de pikdonkere nacht en klinkt vaak als 
huilende babys. 
De laatste dag en vooral nacht waren prachtig. Vooral de sterrenhemel oogstte onze 

bewondering. 
Om 8 uur woensdagmorgen liepen we de Baia de Todos os Santos in, de Allerheiligen 

baai, de grootste tropische baai van de wereld, waaraan San Salvador de Bahia ligt.  
Terwijl de wolkenkrabbers voortdurend in de regenwolken verdwenen, voeren we tegen 
de sterke ebstroom richting Itaparica, een eiland aan de west kant van de baai. Dat is de 

ankerplaats waar de meeste wereldzeilers naartoe gaan. 
Er liggen enkele bekenden die vrolijk naar ons zwaaien. 

Het anker gaat in de grond en we zijn weer 500 mijl opgeschoten. 
Nog maar zo'n slordige 2000 mijl en we zijn in Suriname. 
 
                                        THUISHAVEN ITAPARICA. 

 

Itaparica is zo'n beetje een thuishaven geworden in onze gedachten.  
Hier kwamen we in 2009 aan na een oceaan oversteek vanaf de Kaap verdische 
eilanden en we voelden ons er direct thuis. 

Het is een weelderig begroeid eiland en in het stadje loop je onder de Mangobomen 



door die barstens vol groene vruchten hangen. 

Ook de bananen- en cocosnotenpalmen zijn zwaar beladen met fruit dat weliswaar nog 
niet rijp is, maar ik loop toch niet graag onder een cocospalm door. 

Als zo'n vrucht naar beneden valt,  kan hij je schedel open splijten. 
De supermarkt Bon Preço is midden op het eiland en daar gaan we heen met een 
Combi, een oud volkswagenbusje, waar men zoveel mogelijk mensen in propt. 

Ook achterin worden mensen gestouwd. Ooit hebben we er met 21 man in gezeten!!! 
De Zuid Afrikanen Willem en zijn vrouw Robin hebben in die 3 jaar goed geboerd. 

Hun Amigos bar is verhuisd en is luxer geworden, terwijl het oude stek, waar we onze 
Sundowner altijd dronken, is omgedoopt tot Gringos bar, bemand door de ober Luis en 
Willem's zoon François. 

Robin's dochter in de Pousada Muito Mais, fabriceert nu chocolade van cacao uit eigen 
tuin. 

Ze verkoopt 70% en 80% cacao chocola en je kunt er maar kleine plakjes van eten. 
Daarna proef je wel een uur lang chocolade. 
We maken de Feria mee waarmee men de ooit verkregen stadsrechten viert. 

Ceveça en cachasa worden rijkelijk geconsumeerd en overal staan tentjes waar men de 
West Indische specialiteit kan eten, een gefrituurde deegbol die wordt opengesneden. 

Daarin lepelt men spicy saus, pompoenpuree, zoet-zuur, nog 2 geheimzinnige 
ingredienten en tot slot een lepel garnalen. 
Het is net als bij een dubbele hamburger....je weet niet hoe je het geval met goed 

fatsoen in je mond kunt schuiven. 
De dames zijn gekleed in de traditionele West Indische jurken met de gevouwen 

hoofddoek. 
Vanaf het terras van de Gringos bar bekijken we het schouwspel en de hele massa 
swingt en heupwiegt op de overluide muziek uit de muziektent die op de kade opgezet 

is.  Zelfs de kleinste kinderen swingen met hun ouders mee, een vermakelijk gezicht.  
We ontdekken nog een oude bekende tussen de feestgangers, die we de Witch of 

Itaparica noemen. 
Het is een zwerfster die op een pleintje tegenover de Panaderia haar thuis heeft in een 
overdekte oude muziektent. daar hangen haar dekens en staan de plastik tassen met 

haar hebben en houden. Ze ziet er beslist beter uit dan 3 jaar geleden. Toen dachten we 
dat ze het niet lang meer zou maken. 

Als ze ons ontdekt, maakt ze luide krijsende geluiden en als we opkijken roept ze: "Bom 
dia, tudo bem?" 
Eigenlijk is Itaparica best een lekkere plek om te verblijven: alle dagen vers geperste 

sinaasappels, heerlijk fruit, lamsbouten en cabrito (jonge geit) in de supermarkt, vis en 
garnalen voor het originele Bahia gerecht Moqueca de Peixe e camarao op de vismarkt. 

Kortom, we leven als God in Frankr........eh, Brazilie. 
 
                                           ZANDDOLLARS. 

 

Bij eb valt er een hele grote zandplaat droog rond onze ankerplaats waar je interessante 

schelpen en andere "treasures of the sea" kunt vinden. 
Hier liggen de zanddollars opeens voor het oprapen, terwijl we ze altijd van de 
zeebodem moesten opduiken. 

Het zijn aardige hebbedingetjes om aan niet varenden cadeau te doen en dus rapen we 



er een stuk of 30 op. Ze liggen nu goed opgeborgen in een plastik container onder een 

bed maar er zijn er al 5 gesneuveld, zo breekbaar zijn ze. 
Ook zie je de inheemsen naar eetbare schelpen zoeken en men gebruikt de lege 

schelphelften vaak om trottoirs, bloembakken en zelfs hele huizen mee te versieren. 
De schelpjes worden dicht op elkaar in de natte specie gedrukt en het heeft een heel 
exotisch effect. 

 
                                          EEN TRICKY KLUS. 

 
Tijdens het schoonpoetsen van de MaxProp schroef zag Wijtze dat de daarop 
bevestigde anode zijn werk goed had gedaan en vervangen moet worden. 

Dat is een penibel karwei als je de schroeven los moet maken onder water en de nieuwe 
anode weer moet bevestigen zonder iets te laten vallen. 

Ik vind dat hij beangstigend lang onder water blijft, maar hij klaart de klus zonder 
ongelukken. 
Intussen schuurt hij ook het verwarmingselement in de douche kaal en geeft het een 

aantal laagjes frisse verf. 
Een heet klusje in een enge ruimte met de zon brandend op het dek. 

Hij is bijna blij als hij daarna nog onder de boot aan zijn tuintje kan werken. De vissen 
zijn dol op het afgeschraapte groene spul en vreten het onder zijn handen vandaan. 
Regelmatig moet hij ze opzij duwen om goed te kunnen werken. 

 
                                               BERIMBAU. 

 

We gaan op een morgen met de launcha naar Salvador. 
Behalve een bezoek aan de autoriteiten moeten we ook naar de Marina Bahia, een 

moderne jachthaven met Nautische winkels. 
We vragen naar 2 regenbroeken........niet te krijgen 

We verzoeken om 2 CO2 patronen...niet te krijgen. 
We smeken om een reddingsvest.....niet te krijgen. 
Om toch niet onverrichter zake thuis te komen, kopen we in de Mercado Modelo een 

Berimbau. 
We zijn er erg gelukkig mee. 

 
                                               HET WEER. 

 

Volgens de computerweerberichten zal het deze hele week NO tot O waaien en dat is 
niet goed. We wachten tot hij in de zuidhoek zit en varen dan de 508 mijl naar 

Cabadelo/Jacare. 
Van daaruit krijgen we stroom en wind mee naar Frans Guynee en Suriname.  
We hebben bij de Receita Federal geen extra 3 mnd gekregen zodat we uitgeklaard 

hebben en officieel niet meer in Brazilie mogen verblijven. Maar ach, wat maakt het uit 
of je 3 dagen, 3 maanden of 3 jaar illegaal bent. Met wat geluk word je niet gepakt. 

Tot de volgende keer, Mia en Wijtze 
   
 

 


