
1 
 

 
 
REISBESCHRIJVINGEN 2017 - 2018 
 
Seychelen, ontdek je eigen paradijs! 

Ondertussen zijn we al aangekomen op de Seychellen. Een 

prachtige eilandengroep, al heel dicht in de buurt van Afrika. 

De bevolking is vriendelijk en de eilanden zijn compleet anders 

dan de Malediven. Waren het daar allemaal atollen waar bij 

wijze van spreken het hoogste punt een palmboom is, hier zijn 

de eilanden hoog en groen. De passaatwind waait hier stevig. 

Waardoor de temperatuur in deze periode van het jaar 

aangenaam is. 

Er zijn meerdere eilanden in de buurt van Mahe, het eiland 

waar we voor anker liggen. Kortom een prachtig 

gebied met mooie stops op dagafstanden te 

bezeilen. Noem bijvoorbeeld La Digue of Praslin. 

De Stranden van de Seychellen komen zeker in 

de top 10 lijst met mooiste stranden van de 

wereld voor! Kom zelf kijken wat de 

mogelijkheden zijn hier op de Seychellen! 

Steeds dichter bij Afrika 

We gooien los bij de Seychellen en komen steeds dichter bij 

Afrika. Een wel heel bijzonder eiland in vele opzichten is 

Madagaskar. Ook de zeilreis er heen is niet de 

allermakkelijkste. Dus een voor een beetje geoefende zeiler! 

Voel je je uitgedaagd? Stap aan boord!  De passaat wind 

staat stevig door. Dus de snelheid zit er goed in. 
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Madagaskar, een eiland vol ontdekkingen 

Op weg naar Zuid Afrika is het laatste eiland in de 

Indische Oceaan Madagaskar. Omdat het zich los van 

het Afrikaanse continent heeft ontwikkeld heeft het een 

uniek landschap. Met bergketens maar ook tropische 

regenwouden. Er leven heel veel verschillende dieren die 

alleen maar hier voorkomen, waarvan de lemur (halfaap) 

wel de bekendste is. Hetzelfde geldt ook voor de 

plantenwereld.  

Kortom een heel bijzonder eiland. De baoabab boom is een dikstam boom waar er zo’n 9 soorten 

van zijn op de wereld. Een paar soorten komen wederom weer alleen maar op Madagaskar voor. 

Ze zijn zeer herkenbaar en fotogeniek. We gaan de kust een verkennen en kijken waar we mooie 

plekken kunnen vinden om te ankeren en dit prachtige eiland te verkennen. Het is het 4 na 

grootste eiland ter wereld. Om je een idee te geven het is ongeveer zo groot als Frankrijk en 

Belgie samen. 

 

Full Circle in Zuid Afrika 

We laten de Tradewinds weer achter ons en komen in 

een gebied met vele depressies. Dus zaak dat we 

steeds het weer goed in de gaten houden en zo onze 

trip langs de kust maken. Steeds een ‘hopje’ zodra het 

weer het toelaat. Vandaar dat deze periode voor ons 

moeilijk te plannen is. We kunnen niet aangeven 

wanneer we waar zijn. Dus voor een zeiler met een 

ZEE van tijd of iemand die flexibel is in de op- en 

afstapplaats hebben we natuurlijk altijd plaats op de Full Circle. 

 

Tussendoor genieten we natuurlijk van dit prachtige land met haar mooie natuur en vele 

mogelijkheden om een mooie safari te maken, een 

wildpark te bezoeken, een wijntrail te rijden.  Noem maar 

op, er zijn echt talloze mogelijkheden voor bijzondere 

uitstapjes. Moeilijker is een keuze te maken wat je wil 

doen! 

We hopen rond de kerstdagen in Kaapstad te zijn.  
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Met backstag wind over de Zuid Atlantische Oceaan 

Na een heerlijke tijd te hebben doorgebracht in Zuid Afrika zijn we weer aan een grote etappe 

toe. We zijn weer terug op de Atlantische Oceaan! De eerste Oceaan die de Full Circle tegenkwam 

op haar reis rond de wereld. We zijn bijna rond! 

We gaan onderweg naar St. Helena. Voor de meeste onder ons alleen bekend door Napoleon. 

Het eiland waar hij ooit naar verbannen was. Ik had nooit geweten waar dit precies lag. En zeker 

niet gedacht dat ik er ooit zou komen!   

Het schijnt ook minder goed te bereiken te zijn met het vliegtuig. Dus misschien moet je 

overwegen een sabbatical te nemen en wat langer aan boord van de Full Circle te blijven. Een 

etappe voor echte zeilers die het heerlijk vinden om dagen op zee te zijn. Met een ruimewindse 

koers of misschien wel helemaal voor de wind!  

Als toetje kunnen we op St. Helena een tripje maken om met Whalesharks te zwemmen. Enorme 

kollosale dieren, prachtig om te zien en ze doen niets. 

 

Verbannen voor één 

week 

 Napoleon was langer verbannen. Wij 

blijven hier maar een week! Een mooie 

week om dit eiland te gaan ontdekken 

voordat we de volgende etappe gaan 

varen naar Ascension! Zoals we bij de 

vorige beschrijving al  meldden, je kunt 

hier met Whale sharks zwemmen. Een 

unieke kans om deze enorme dieren van 

dichtbij te bekijken! 

 

Gaan over de Atlantische Oceaan 

 Na het zwemmen met de wahlesharks gooien we los op St. Helena om het volgende grote traject 

te zeilen. Op naar Ascension. Zo’n 700 nautische mijlen te overbruggen! Dat valt nog wel te 

overzien. 
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Midden op de Atlantische 

Oceaan 

Ascension? Ja, wat weten we van dit eiland? 

Eigenlijk niet erg veel. Het is ongeveer zo groot als 

Texel en het is vulkanisch. Het is heerlijk om nog 

een stop te hebben op deze enorme oversteken! 

We blijven hier een weekje om bij te komen en op 

te laden voor de volgende etappe. Naar een nieuw 

continent.... Zuid Amerik  a! 

 

Aankomen in Brazilie 

Weer een grote etappe. Deze voert naar een eilandengroep bij Brazilie. 1250 Nautische mijlen 

staat er ongeveer voor deze reis. Dat moet in 2 weken makkelijke te doen zijn. Het ligt nog wel 

een heel eind van het vaste land. De naam van dit eiland is Ilha de Fernando de Noronha. De 

Volvo Ocean Race heeft dit eiland vaak als waypoint op weg naar Kaapstad. Even tijd om weer een 

beetje op adem komen. Weer een hele nieuwe wereld. Zuid Amerika! Daar was de Full Circle nog 

niet op haar reis rond de wereld.  

 
Brazil Nananananananana nananananananana....... 

De Full Circle blijft ook hier weer een kortere periode. Een weekje om dit eiland te exploren! 

Jammer dat we niet verder gaan om Zuid Amerika te ontdekken. Maar we moeten keuzes maken! 

Misschien moeten we ooi nog een rondje wereld doen! 

 

Ik ga jou zeggen ‘We gaan naar 

Suriname’ 

Op naar Suriname. Daar kijken we al heel erg lang enorm naar 

uit. Het heeft ooit op de planning gestaan toen we met een 

vriend aan het zeilen waren in de Carieb. Maar het is er toen niet 

van gekomen. Ook hebben we er niet voor gekozen om dit op 

de oversteek naar de Carieb te doen in 2011. Dus nu moet het 

maar gebeuren. Ik ga jou zeggen “We gaan naar Suriname!” 
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Jungelen in Suriname 

Een heerlijk land om te verkennen. 

Paramaribo is maar een klein stipje op de 

landkaart van Suriname. Het is één grote 

jungle! Laten we hier eens bekijken welke 

mogelijkheden we hebben om een mooie 

tocht te maken. De boot laten we achter bij 

Domburg in de haven. We gaan misschien 

wel de jungle in of een mooie tocht maken 

over de Suriname rivier. Eén ding is zeker Suriname is echt een prachtig land qua natuur! 

 

Back to the Caribbean 

Ja, we zijn echt bijna rond. We varen de Surinamerivier weer af en gaan oversteken naar Tobago. 

Dan zijn we weer terug in de Carieb. Eind 2013 hebben we de Carieb verlaten om door het 

Panamakanaal te varen de Grote Oceaan op. 

Het is wel bijzonder om ruim 4 jaar later weer 

terug te zijn in het Caribische gebied. Daar 

moeten we maar een sundowmner op 

drinken.  

Tobago is een geweldig leuk eiland om met 

de zeilboot te ontdekken. De diverse 

ankerplekken zijn heel verschillend. Soms met 

prachtig helder water waar het heel mooi 

snorkelen is. In bepaalde seizoenen vallen de 

rijpe mango’s hier zo uit de boom en liggen dn letterlijk voor het oprapen.  

 

Sail on! 

Een mooie reis om een wat onbekender gedeelte van de Carieb te ontdekken. We ontdekken 

Tobago waar verschillenden waanzing mooie ankerplekken zijn. Zijn we uitgekeken op Tobago en 

toe aan de nieuwe uitdaging, dan halen we het anker op en zetten zeil naar Grenada. Het is zo’n 

60 mijl varen. Mooi dus om deze trip ’s nachts te maken. We komen dan zeker met daglicht aan 

en het is zo bijzonder om een keer ’s nachts te zeilen.  

Wat er op Grenada allemaal te beleven valt staat beschreven bij het stukje ‘Island of Spice’! 
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Dreamtrip Greneda & The Grenadines 

Dit is een unieke kans voor een bijzondere reis. Is Grenada al een geweldig eiland om te 

ontdekken met de zeilboot (zie hierna, Island of Spice), in combinatie met de Grenadines is het 

echt té gek! De Grenadines zijn eilanden op 

dagafstanden zeilen van elkaar liggen. Met 

allemaal hun eigen karakter. Union Island, 

Mayreau, Canouan, Mustique, Bequia en niet 

te vergeten Tobago Cays.   

Bij Union Island is het waanzinnig mooi 

kitesurfen. Ga gezellig een drankje drinken op 

Happy Island een barretje gebouwd op een 

rots, alleen met de dinghy te bereiken. 

Mustique is het middelpunt van het Jet-set 

gebeuren. Diverse bekende artiesten hebben hier hun 2e,3e of 4e huis, zoals oa Mick Jagger! 

Tobago Cays is een ‘horseshoe reef’ met 

kristalhelder water, al snorkelend zie je 

roggen en schildpadden. Er staat hier altijd 

wind, dus het is een heerlijke ankerplek 

midden in de natuur.  

Dit zijn maar een paar voorbeelden van 

eilanden. We kunnen samen bekijken hoe de 

wind staat en wat onze route gaat worden! 

 

Island of Spice 

Greneda, niet zo’n bekend eiland voor Nederlanders. Maar voor ons één van de meest favoriete 

eilanden in het Caribische gebied. De mensen zijn waanzinnig trots op hun eiland, zeer vriendelijk 

en behulpzaam. Er zijn verschillende mooie 

ankerplekken. Leuk en beschut. 

Er zijn leuke evenementen op Greneda. 

Waaronder de Fridaynight Fish. Voor de 

sportief aangelegden onder ons wordt er 

iedere zaterdag een Hash georganiseerd. Een 

wandeltocht dwars door de natuur met aan 

het eind een gezellig samenzijn met hapjes & 

drankjes. Een kunstenaar heeft een 
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onderwaterbeeldenpark aangelegd, de moeite waard om dit snorkelend te ontdekken. Het eiland 

staat bekend om de export van nootmuskaat en andere specerijen, vandaar de bijnaam ‘Island of 

Spice’, een bezoekje aan een spicegarden is ook interessant. Kortom een bijzonder eiland voor 

een zeil&ontdekkingsreis! 

 

Zeilen door het blauw 

 Op weg van Greneda naar Bonaire liggen er 

2 mooie eilandengroepen op onze route. Los 

Roquos en Aves zijn 2 bijzondere plekken 

waar we mooie stops kunnen maken in heel 

helder blauw water. Navigeren doe je gewoon 

op zicht. Op de punt van de Full Circle kijken 

we goed uit dat we bij de riffen vandaan 

blijven. We zoeken mooie, bijzondere 

ankerplekken op en genieten van de 

omgeving. 

De rest van de tijd verdelen we over Greneda en Bonaire. Beiden fantastische eilanden om je 

vakantie door te brengen. Zie de teksten  Island of Spice – Zeil en Snorkelvakantie op Bonaire. 

 

Zeil & Snorkelvakantie op Bonaire 

In de eerste jaren van onze wereldomzeiling hebben we een flinke tijd in 

de Carieb gevaren. In het orkaanseizoen zijn we bij de ABC eilanden 

geweest. Waar Bonaire wel favoriet was! Is zeilen een onbekend gebeuren 

voor je? Dan is dit een mooie kans om er op een mooie manier kennis 

mee te maken. We zeilen in de luwte van het eiland maar wel met een 

mooie wind. We kunnen op diverse plekken een stop maken om mooi te 

snorkelen. Bonaire behoort tot de top van mooie Duik & Snorkelplekken in 

de wereld. Ook op het land is 

er voldoende te beleven. Het 

National Park Slagbaai, de Slavenhuisjes, de 

zoutwinning. Een kanotrip door de mangroven is ook 

een bijzondere belevenis. Twijfel niet langer een kom 

naar de Full Circle op Bonaire! En aan het eind van de 

dag een sundowner bij Karel’s Bar! 
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Van Kralendijk naar Willemstad 

Na weer een flink aantal mooie weken op dit prachtige 

eiland, waar snorkelen en duiken echt helemaal te gek 

is, gooien we los van de mooring op Kralendijk om zeil 

te zetten naar Curacao. Onderweg ligt Klein Curacao 

op de route. Daar ga je zeker schildpadden zien als je 

met je duikbril en snorkel overboord springt. Het is een 

leuke stop en als het weer het toelaat kunnen we hier 

zelfs een nachtje of misschien wel 2 blijven liggen. We 

eindigen de reis in het Spaanse Water een mooie 

ankerplek in een lagune. Van daaruit kun je het eiland 

verkennen en je moet zeker over de Pondjesbrug bij Willemstad lopen! 

 

Chillen bij de Pondjesbrug 

en het Spaanse Water 

De Full Circle ligt geankerd in het Spaanse Water. 

Een mooie lagune. Van hieruit kunnen we een tripje 

maken naar Klein Curacao. Waar het mooi 

snorkelen is en je vaak veel schildpadden ziet. Als 

het weer het toelaat kunnen we hier ook voor een 

nachtje of misschien wel  2, blijven liggen.  Misschien leuk om deze week te combineren met de 

reis hiervoor of de reis hierna, zodat je 2 van de ABC-eilanden kan ervaren! 

 

Op weg naar Wonders!   

Voorlopig onze laatste trip van dit jaar. Na nog 

een paar dagen op Curacao te chillen maken we 

de oversteek naar Aruba. We zullen een nacht 

doorvaren. Een bijzondere ervaring voor iemand 

die dit nog nooit heeft gedaan.        ’s Morgens 

zullen we bij Aruba aankomen. Je zult je 

misschien afvragen wat een vreemde naam deze 

reis heeft. Maar een hele goede vriend van ons 

heeft een geweldig Boutique Hotelletje in 

Oranjestad WONDERS. Misschien een optie om je 

zeilreis te combineren met een paar dagen bij 
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Gaston in zijn hotel? Op Aruba hoef je je niet te 

vervelen. Er is voldoende te doen en heeft de 

mooiste stranden van de Carieb! 

 

 
 
 
 
 
 
 

De prijzen voor deze reizen zijn te vinden in de PDF Reisplanning Full Circle 
Prijs per persoon (inclusief food & beverage aan boord, mooring-en havengelden, brandstof).  
Echter exclusief vliegreis en vervoer ter plaatse (en extra kosten zoals excursies, duikcursus en eventuele parc 
fees etc.) 


