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 Gek of gaaf?

Verslag van een extreme kajakexpeditie

Geschreven door Maya Mathias, september 2008
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Wat begon als een grap, een ludiek voorstel 

van Colombiaanse vrienden, groeide uit tot 

een reëel plan. Afgelopen juli 2008 kajakten 

de drie vrienden van Willemstand, via Aruba 

en eilandengroep Los Monjes, naar Punto 

Estrella  aan de Colombiaanse kust. Vervol-

gens zakten zij, tijdens de ruigste zeemaand, 

200 zeemijlen de kust af naar Santa Martha, 

een kleine havenstad. Drie weken na vertrek 

voeren zij, met feestelijk afgestoken vuur-

pijlen, hun eindbestemming binnen. Daar 

overhandigden zij de burgemeester, niet 

zonder trots, een officiële brief van de Cura-

çaose gezaghebber en de Curaçaose vlag, een 

uniek moment dat live op radio en televisie 

werd uitgezonden.

De tocht was absoluut grensverleggend. In 

een sit on top zeekajak, een plastic bananen-

schil van 5 meter lang en maar 20 centimeter 

hoog, zit je letterlijk en figuurlijk in het wa-

ter en ben je één met de oceaan. ‘Het gevoel 

dat je wekenlang een piepklein stipje op de 

aardbol bent en geheel op eigen kracht het 

Zuid Amerikaanse continent schampt, is bijna 

niet te beschrijven’, vertelt van den Blink. ‘Je 

raakt los van je alledaagse drukke bestaan en 

wordt volledig teruggeworpen op jezelf. Dat 

werkt verslavend. ’Voordat ze vertrokken, 

hadden Van den Blink en Van Klinken nooit 

langer dan 16 uur achter elkaar gekajakt. 

Tijdens de reis peddelden zij tot hun verba-

zing 50 uur aaneengesloten, want stoppen 

is op zee geen optie. Naast afzien was het 

ook echt genieten. Voor Van den Blink zat dat 

vooral in de uitgestrektheid van de reis; dag 

in dag uit met je kont in de kajak, waarbij de 

reis een doel op zichzelf wordt. Het één zijn 

met de zee, de wind en de stilte, ervoer Thijs-

sen als zeer spiritueel. ‘Je gaat dieper leven, 

nadenken over jezelf en je bestaan. Dat werkt 

relativerend. Op zo’n overweldigende oceaan 

leer je goed waar je kwetsbaarheid zit en je 

kracht. Dat geeft een nieuwe dimensie aan 

je bestaan.’

‘Je gaat dieper leven, 
nadenken over jezelf 

en je bestaan’ 

Natuurlijk waren er moeilijke momenten. Na 

een relatief makkelijke 1e etappe van 24 uur 

naar Aruba werd de zee ruiger. Tijdens de 

2e etappe naar Los Monjes stak een storm 

op met snoeiharde wind en metershoge gol-

ven. In het pikkedonker zochten de vrienden 

naar een landingsplaats. Die hebben ze nooit 

gevonden. Om elkaar niet kwijt te raken, 

bonden ze de kajaks aan elkaar en lieten zich 

de nacht in blazen. ‘Wij probeerden te rus-

ten, terwijl er om de twee minuten een golf 

over ons heen sloeg’, vertelt van den Blink. 

‘Op zo’n moment denk je niet, je overleeft. 

Zeven uur lang lagen we klappertandend in 

de kajak.  Rationeel kan er weinig gebeuren. 

Ocean  kayaks kunnen bijna niet zinken en 

overslaand water stroomt weg door de loos-

gaten. Je zit met een touw aan je kajak en 

peddel vast en met je satelliettelefoon of 

E-purb kun je altijd hulp inroepen. Maar het 

voelt natuurlijk anders. Tijdens zo’n nacht 

ben je enorm blij dat je met z’n drieën bent. 

En als de zon eindelijk doorbreekt na zo’n 

uitputtende nacht en de Colombiaanse kust 

als een klein grijs streepje aan de horizon 

verschijnt, denk je opgelucht: ‘We gaan het 

halen!’ 

Naarmate de reis vorderde, werd de zee langs 

de kust rustiger, maar de branding wilder. 

Waarom trotseren drie vrienden wekenlang de oceaan in een kajak? En is zo’n tocht 

van 600 kilometer over zee behoorlijk dapper of juist vreselijk onverantwoordelijk? 

Voor alle sponsors en belangstellenden blikken Martin van den Blink, Paul Thijssen 

en André van Klinken terug op de mooiste en moeilijkste momenten van hun reis en 

de persoonlijke grenzen die zij verlegden.
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Kayakken tegen AIDS
Roekeloos vrijen, roekeloos peddelen?

De kajakexpeditie diende ook een goed doel; aidspreventie op Curaçao. De vergelijking 
tussen roekeloos vrijen en roekloos peddelen is al snel gemaakt als je denkt aan onveilige 
sex en kajakken naar Colombia. Maar de drie vrienden zien dat anders. ‘Aids is op Curaçao 
een groot probleem en een nog groter taboe’, vertelt Van den Blink. ‘De strijd tegen deze 
slopende ziekte vergt veel doorzettingsvermogen en moed en preventieve- en curatieve 
vooruitgang wordt slechts langzaam geboekt. Daarin zagen wij een mooie link met onze 
kajakexpeditie. Vandaar dat we onze prestaties hebben verbonden aan de strijd tegen aids. 
Samen met het Curaçao Hiv Netwerk (CHN) en reclamebureau ‘Stradius’ hebben we een 
strategie uitgedacht om aids-preventie  zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen, 
onder andere met prachtige posters, flyers, radiospotjes en optredens op radio en tv. Nu de 
tocht ten einde is, denkt het netwerk na over een grote voorlichtingscampagne waarin zij 
middelbare scholieren, een risicogroep,  gaan vertellen over onze expeditie en de gevaren 
van aids.’ Om iets tastbaars achter te laten aan CHN zijn de drie vrienden ook een sponsor-
actie begonnen. De donaties die gedaan worden op gironummer 525200 van de Stichting 
Nacawok zullen op het festival ter gelegenheid van wereld Aidsdag op 30 november aan-
staande worden geschonken aan CHN.

Dat bemoeilijkte het landen en vertrekken. 

De kajaks sloegen met al hun apparatuur 

en proviand steeds vaker om en dagelijks 

moest er worden besloten: ‘Vertrekken we 

hier of slepen we de kajaks naar een veiliger 

strand?’ ‘Bij het Colombiaanse kustplaatsje 

‘Cabanas de Carnaveral’ moesten we tegen de 

wind in door een woeste branding naar bui-

ten peddelen’, vertelt van den Blink. Er stond 

een groot bord op het strand: ‘Hier zijn al 

meer dan honderd mensen verdronken’. Dat 

wilden we niet. Twee uur lang sleepten we  

onze loodzware kajaks over land naar een 

volgende baai. Maar terwijl we daar door de 

branding naar buiten peddelden, sloeg André 

om en werd hij ruw op een volgend strand 

gesmakt. Paul en ik peddelden vervolgens 

terug om André te zoeken. Dat moment, 

terug  die woeste branding in, was voor mij 

één van de gevaarlijkste momenten van de 

tocht. Ik dacht: ‘Nu kan ik tegen de rotsen 

te pletter slaan. Dan komt het aan op timing,  

techniek en keihard peddelen. Je houdt je 

hoofd koel en vertrouwt op je jarenlange 

kajak ervaring.’

Wie niet avontuurlijk ingesteld is, begint niet 

aan zo’n tocht. Het is weliswaar geen 1500, 

toen de wereld nog onbekend was en je vaart 

met een kaart, een GPS (global posi tioning 

system) en een satelliettelefoon. ‘Anderhalf 

jaar zijn we bezig geweest met oefentochten 

en krachttraining’, vertelt den Blink.

‘De Colombiaanse kust heeft Paul vooraf uit-

gebreid verkend en overal contacten gelegd. 

Is het veilig? Kun je er landen? Zijn er dorp jes 

waar je proviand in kunt slaan? En met google 

earth hebben we de route dag voor dag uit-

gestippeld. Toch is iedere dag een nieuw 

avontuur. Je hebt geen idee van wat er gaat 

gebeuren op zee of op land. Of er haaien en 

kwallen zijn of grote rollers en waar je precies 

slaapt die nacht. Dat geeft een prettige span-

ning. Een volgboot vonden we onnodig en 

onrustig. Je wilt het zelf doen met elkaar. Dat 

is juist de kick.’ Vooraf zijn we gewaarschuwd  

Lees verder pag. 4  >



voor piraten, drugstransporten en tankers. 

Maar wij hebben ons nergens bedreigd ge-

voeld. Voor de meeste indianen hadden we 

net zo goed van Mars kunnen komen als van 

Aruba. Maar ze wezen ons de weg, regelden 

bij noodweer transport over land en hielpen 

zoeken als één van ons per ongeluk op een 

verkeerd strand belandde. Er is daar een 

saamhorigheid, die je op Curaçao nauwelijks 

meer vindt.’

‘Met een lullig plastic 
bootje, een peddeltje, 

wat eten en wat drinken, 
kun je ook een oceaan 

bedwingen’

Naast alle ontberingen waren er veel bij-

zondere momenten met dolfijnen die langs-

zij voeren en vliegende vissen die ‘s nachts 

de kajak in vlogen. ’s Nachts bij Los Monjes 

raakte een grote vogel keihard de hand van 

Van den Blink. ‘Op zo’n moment denk je: 

‘Oh nee, een broedgebied. Straks zijn het 

er duizend.’ De natuur was overweldigend 

met prachtige baaien, rivieren en jungle met 

apen. De laatste week was zelfs idyllisch. 

‘We kajakten op een spiegelgladde groene 

zee langs prachtige palmstranden en bergen 

met eeuwig sneeuw’, vertelt Van Klinken. 

‘Dat was waanzinnig mooi en relaxed’ 

Terugblikkend, hadden een aantal zaken ze-

ker beter gekund. De ruige juli maand was 

onverstandig en het navigatiedeel hebben 

de vrienden onderschat. ‘Toch is de reis nooit 

roekeloos geweest’, vindt Van den Blink. 

‘De risico’s hebben we bewust afgewogen. 

Onze  gerichte fitnesstrainingen en het vloei-

bare krachtvoer bleken achteraf cruciaal. 

Daardoor zijn we nooit uitgeput en gebles-

seerd geraakt. En onze back-up systemen 

waren  broodnodig. Onderweg is vreselijk 

veel stuk gegaan. Als je radio en telefoon 

verzuipen, je GPS niet meer werkt en je bi-

dons overboord raken, moet je voldoende 

reserve materiaal bij je hebben en al lang 

nagedacht hebben over een plan B, C en D.’

 

‘Grenzen zitten 
vooral in je hoofd’

Wat naklinkt bij de drie vrienden is de kracht, 

het vertrouwen in jezelf en een dieper be-

wustzijn van hoe weids en mooi de wereld 

is. ‘Je hebt geen luxueus jacht nodig’, zegt 

Thijssen, die, volgens zijn kajakvrienden, 

fenomenaal navigeert. ‘Met een lullig plas-

tic bootje, een peddeltje, wat eten en wat 

drinken, kun je ook een oceaan bedwingen’. 

‘Grenzen’, zegt Van den Blink, ‘zitten vooral 

in je hoofd.’ Zo’n expeditie werpt je echt 

 terug op jezelf en je maten en laat zien dat 

je veel meer kunt, dan je ooit had vermoed.’
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 Datum: 2 juli 2008

Vertrek kajakvrienden 
op dag van de vlag 

 Op 2 juli, “dia di Himno i Bandera”, 

vetrokken Martin van den Blink, André 

van Klinken en Paul Thijssen vanuit Lions  

Dive Hotel Curaçao naar Colombia. 

De drie mannen varen naar Sta. Martha  

Colombia en zullen op Aruba en de Vene

zolaanse eilanden stoppen om uit te 

rusten.  De reis van 600 km lang zal on

geveer 3 weken duren. Ze zullen continue 

2 uren kajakken en 30 minuten pauzeren 

om te eten en slapen. ’s Nachts maken ze 

de kajakken aan elkaar vast, zodat ze bij 

elkaar kunnen  blijven. Met een minimum 

aan middelen willen ze het maximale eruit 

halen. De mannen doen dit niet alleen 

voor hun plezier, maar ook om geld in te 

zamelen voor Curaçao HIV/Aids Network 

(CHN). De stichting hoopt met deze actie 

dat het HIVprobleem op het eiland weer 

onder de aandacht wordt gebracht.

 Datum: 3 juli 2008

Etappe naar Aruba 
succesvol volbracht 

 De drie kajakkers die op 2 juli vanaf 

het strand bij Lions Dive Hotel zijn ver

trokken, zijn precies 24 uur later op Aruba 

aangekomen. Martin van den Blink, André 

van Klinken en Paul Thijssen laten vanaf 

Aruba weten moe maar intens tevreden te 

zijn. Ondanks de stevige wind en de kop

pen op de golven, kijken zij terug op een 

relatief rustige en zeker voorspoedige reis. 

Het vertrek uit Curaçao was geweldig, met 

vrienden en familie op het strand bij Lions 

Dive, in de begeleidende boten en kajaks  

tijdens het eerste uur van de tocht 

Het nachtelijke deel van de tocht was zow

el het indrukwekkendste als het meest uit

dagende deel. De heldere sterrenhemel en 

het gitzwarte water waren een schitterende 

combinatie. De verdwaalde regenbui en de 
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Kajakken als levensfilosofie 
Voor Paul Thijssen is kajakken niet alleen een uitdagende sport, maar ook een levensfilo-
sofie. ‘Kajakken op zee is een spirituele ervaring. Je wordt geconfronteerd met je eigen 
kleinheid en de immense uitgestrektheid en stilte van de oceaan. Op zee moet je slagvaar-
dig zijn, zuinig op je krachten en zorgvuldig met je materiaal en proviand. Je moet ver 
vooruit plannen, doorzetten en op elkaar steunen. Met je GPS en je kompas navigeer je, 
en verdomd, je komt nog aan ook. Vriendschap wordt soms op de proef gesteld en lastige 
 karaktereigenschappen drijven boven, maar je kan niet opgeven en moet samen verder. 
Naar die principes zouden meer mensen moeten leven. Mensen maken de wereld kapot 
omdat ze zo veel willen en zo snel en veel jongeren zijn vervreemd geraakt van de natuur. 
Ze zitten de hele dag voor de televisie te eten en te drinken en worden nergens toe uit-
gedaagd of door geïnspireerd. Soms denk ik wel eens: 

‘ik zou jullie zo graag laten ervaren hoe mooi het zeekajakken is, 

hoe prachtig de zonsondergangen zijn op zee en hoe goed het 

voelt als je langzaam maar zeker op eigen kracht je doel bereikt.’
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Logboek fragmenten
Gepubliceerd in de lokale Antilliaanse kranten
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De vierde 
musketier 
Oorspronkelijk zou Michiel van der Veur, 
een enthousiaste en fanatieke sporter, 
meedoen aan de expeditie. Door zeeziekte 
geveld, haakte hij echter af. Toch bleef 
hij zeer betrokken bij de voorbereiding en 
PR activiteiten van de tocht en fungeerde 
hij als belangrijk contact persoon voor de 
 vrienden op zee en de lokale media. 

Vier weken lang struinde hij samen 
met Thirza Stewart van het Curaçao Hiv 
 Netwerk televisie- en radioprogramma’s 
af, hield hij een logboek bij voor de lokale 
kranten en onderhield hij per satel-
liettelefoon dage lijks contact met de 
kajakkers. 

Toen de drie vrienden bij Los Monjes in 
een benaderde  positie terechtkwamen 
tijdens een hevige storm, was hij hun 
steun en toe verlaat en waarschuwde hij 
  de kustwacht,  wiens hulp uiteindelijk 
 gelukkig niet nodig was.

daarbij behorende wind en golven en het 

gevecht tegen de slaap maakten het tussen 

1 en 5 uur loodzwaar. ‘s Nachts kregen de 

kajakkers gezelschap van vliegende vissen 

die met zaklampen uit de boot gevist moes

ten worden. Het zwemvest waar de vis in 

vast raakte, stonk bij aankomst op Aruba 

nog vreselijk.

Het drietal is op Aruba geweldig op

gevangen door de Koninklijke Marine en 

de Arubaanse televisiezender ATV heeft 

opnames gemaakt van de aankomst van de 

drie. Al met al niets te klagen, alleen een 

goede massage ontbreekt nog.Zaterdag zal 

de reis worden voortgezet. Dit is wederom 

een tocht van ongeveer 24 tot 30 uur. Dit 

keer zijn er geen ijkpunten (zoals de raffi

naderij) en dat maakt dit deel van de reis 

weer totaal anders.

 Datum: 7 juli 2008

Hevige storm bij 
eilandengroep ‘Los Monjes’ 

 Een korte update ten aanzien van de 

kajaktocht. Na op zondagmiddag rond 

15.00 uur uit Aruba te zijn vertrokken, 

zijn Martin van den Blink, André van 

Klinken en Paul Thijssen nog steeds onder

weg. De zee tussen Aruba en de Colombi

aanse Noordkust is uitermate ruw en de 

wind is aanhoudend hard tot stormachtig. 

Deze combinatie van factoren zorgt ervoor 

dat de tocht inmiddels veel langer duurt 

dan aanvankelijk gedacht. Door het slechte 

weer was het niet mogelijk om Los Monjes 

te bereiken en dus zitten de drie heren in

middels al 36 uur onafgebroken op de ka

jak en is Pt. Estrella op de Colombiaanse 

kust nog niet in zicht.

 Datum: 11 juli 2008

Op weg van Puerto Estrella 
naar naar Puerto Bolivar 

 Na de lange tocht van Aruba naar 

Puerto Estrella, die ruim 50 uur duurde, 

heeft het drietal een paar dagen in Puerto 

Estrella doorgebracht. Ze hebben de dagen 

gebruikt om veel te slapen en goed gegeten 

van de spotgoedkope kreeft en vis. Verder 

hebben ze het duingebied rondom Puerto 

Estrella bezocht, een Saharaachtige om

geving met imposante duinen en een zeer 

droog klimaat. Hun verblijf duurde langer 

omdat ze met de Colombiaanse Kustwacht  

in discussie raakten. Die vond de zee te 

ruw om de tocht voort te zetten en gaf 

hen het zeer dringende advies was om toch 

vooral aan land te blijven. De volgende 

etappe is daarom noodgedwongen met een 

vrachtwagen afgelegd. 

De bevolking van Puerto Estrella is tijdens 

het gehele verblijf zeer behulpzaam gewe

est. Men heeft gezocht naar een vrachtwa

gen die groot genoeg was om de kajaks te 

vervoeren. Zo zijn ze donderdag ochtend 

over land aangekomen in Punto Gallinas 

bij pensionhoudster Luzmilla. Inmiddels 

is de wind veel rustiger geworden en zijn 

de drie heren lichamelijk en fysiek weer 

volledig aangesterkt. Vrijdagochtend zijn 

de vertrokken voor de volgende etappe naar 

Puerto Bolivar. Dit is een tocht van tien 

tot twaalf uur en begint zeer rustig in een 

saliña, maar eindigt weer op zee. Zater

dag wordt de volgende etappe gevaren, die 

volledig voor de kust wordt afgelegd. Uit

eindelijk worden Martin, André en Paul 

tussen 22 en 25 juli in Santa Martha, 

Colom bia verwacht.

 Datum: 14 juli 2008

Kajakken langs bergen 
met eeuwige sneeuw 

 De drie kajakkers die onderweg zijn 

naar Santa Martha in Colombia, zijn 

maandag weer vertrokken voor de volgende 

etappe. De afgelopen dagen brachten ze 

noodgedwongen aan land door. De zee was 

te ruw en de wind te hard om weg te ko

men. De Colombiaanse Kustwacht volgt 

het drietal op de voet en stelde het vertrek 

een paar dagen uit. Dat de Kustwacht 

gelijk had, bleek wel toen ze het alsnog pro

beerden. Na anderhalf uur tegen de golven 

7
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Kayak en peddel

Zitje en rubber dekluiken

Peddellijn en enkellijn

Drijfanker met lijn

Reservepeddel en bidons

Sleeplijn, landvast, bindlijn

Waterdicht tonnetje

Karabijnhaken 

Gaatjeszakken

Hammer Perpetuem

Hammer Heed

Hammer Recoverite

Water 10 liter

Broodjes met kaas 

Bananachips en koekjes

Santa Fe beans

Blikjes soep en worstjes

Sultana’s en snickers

Paspoort en sedula

Cash geld en creditcard 

Pinpas 

Touw voor broek ipv riem

Touwtje om pet en bril vast te binden

Grote stevige waterdichte zak

EHBO (pleisters, verband, jodium, 

hechtset)

Asperines en pijnstillers

Zeeziek pillen

Print met kaart en waypoints

E-pirb GPS en VHF

Kompas en Satellite phone

Cellulair/telefoon in waterdichte zak

Vuurpijlen/flares

Spiegeltje en fluitje

 Kleding: nat - droog - slaap

Slaapzak/lakenzak

Overhemd met lange mouw

Pet met klep/ hoofddoek

Reserve pet

Handschoenen (meerdere!)

Onderbroeken

Lange broek aan

Witte sokken 2 paar

Lange broek en T-shirts

Handdoek en Slippers

Regenjas en Waslap

Muggenspul en lucifers

Zakmes met blikopener

Radio en Kaarsen

Zonnebril en Reservebril

Brilletouwtje

Plastic 2x om op en onder te slapen

Beker en bestek

Wc papier en Toiletartikelen

Horloge en Fototoestel

Plastic zakken en Vuilniszakken 

Zaklamp/hoofdlampje/ruglampje

Waterdichte zakjes

Zonnebrand en Ducktape

Dun touw en knijpers

‘Kajak packing list’
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Logboek fragmenten

en de wind gevochten te hebben, eindigde 

de poging in een mangrovebosje. Gelukkig 

haalde een vissersboot in de buurt die de 

heren uit hun benarde positie. 

Wederom is besloten om een deel met een 

vrachtwagen af te leggen naar Rio Hacha 

in de hoop dat het weer en de golven ver

derop minder waren. Maandag waren de 

golven en de wind voldoende afgenomen 

om weer verder te gaan. Ze hebben on

geveer 20 zeemijl, van de nog resterende 

100 zeemijl afgelegd. Inmiddels is de 6000 

meter eeuwig besneeuwde berg bij Sta Mar

tha te zien. Deze berg fungeert als ijkpunt 

voor het restant van de tocht en is een groot 

contrast met de warmte op zee. De etappe 

van maandag eindigde op een verlaten 

strand, waar ze de nacht onder een boom 

doorbrachten. 

 Datum: 19 juli 2008

Van Rio Hacha naar Buritaca 

 De afgelopen week waren de weersom

standigheden goed en werd de reis voort

gezet. Inmiddels zijn de drie kajakkers nog 

een dag of vier verwijderd van Sta Martha. 

Na vertrek uit Ríohacha, hebben de heren 

overnacht in Punta Guamachito, Dibula 

en zijn op dit moment in Buritaca. Door 

het onrustige weer van vorige week was de 

zee één dag bezaaid met kwallen. Daar 

doorheen varen was een bijzondere erva

ring. Het plaatselijke weer zorgt er wel 

voor dat het aan het halverwege de mid

dag gaat regenen. Om te voorkomen dat ze 

tij dens die buien op zee zitten, vertrekken 

de kajakkers nu vroeger zodat net voor de 

regen buien op hun bestemming aankomen. 

De zee is tijdens deze buien onrustiger en 

dat bemoeilijkt het landen op het strand. 

De ervaring leert dat je dan zelfs kan om

slaan.

Martin, André en Paul zijn een dagje 

langer gebleven in Buritaca, een heel klein 

dorp. Het biljartfeest met vuurwerk op de 

dag van aankomst trok de aandacht en ze 

hebben een hotel opgezocht om weer goed 

te kunnen slapen en de natte kleren te 

kunnen drogen. De volgende dag is rond

om Buritaca doorgebracht. Ze hebben op 

de rivier gekajakt en genoten van de schit

terende omgeving. Buritaca is nu heel 

rustig, maar in het hoogseizoen komen er 

zeker 5.000 mensen per dag op bezoek. De 

volgende stop is in een gebied dat de Vijf 

Baaien wordt genoemd. Daarna varen ze 

door naar Sta Martha en de verwachting 

is dat ze daar rond 22 juli aankomen.

 Datum: 25 juli 2008

Kajakkers blikken 
voldaan terug

 ‘Het was niet altijd even makkelijk, 

maar zeker voor herhaling vatbaar’, is de 

conclusie van de drie kajakkers Martin 

van den Blink, Andre van Klinken en Paul 

Thijssen na hun kajakavontuur van 600 

zeemijl en 3 weken van Curaçao naar Co

lombia. Dinsdagochtend 22 juli kwamen 

zij met feestelijk afgestoken vuurpijlen aan 

op hun eindpunt ‘De baai van Santa Mar

tha’. Daar wachtte een ontvangst comité, 

radio en televisieploegen en minstens hon

derd belangstellenden hen nieuwsgierig 

en bewonderend op. De burgemeester van 

Santa Martha nam de Curaçaose vlag in 

ontvangst en Paul Thijssen hield een ont

roerende eindspeech. Terugkijkend op de 

tocht zegt van den Blink: ‘We waren be

hoorlijk op elkaar aangewezen, maar het 

ging allemaal heel kameraadschappelijk. 

Ieder trekt een eigen rol naar zich toe en 

we hebben geen enkel moment ruzie gehad. 

Onze sitontop kajaks zijn open, waar

door je nat wordt. Drie weken lang hebben 

we half in het water geleefd. Je raakt daar 

steeds meer vertrouwd mee en groeit daar 

ook steeds meer in’. De drie heren hebben, 

naar eigen zeggen, een onvergetelijk avon

tuur beleefd. Van den Blink: ‘Ik ben blij 

dat we veilig aangekomen zijn, maar ik 

moet er nog aan wennen dat het nu alle

maal echt voorbij is.’
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