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Het is rond september 2018 als ik in een café aan de haven 
van Mindelo, Kaapverdië zit. Ik vertel Jean, een verwaaide 
zeiler uit Frankrijk, dat ik mijn huis verkocht heb in 
Nederland en dat ik op zoek ben naar een catamaran om 
mijn leven opnieuw vorm te geven.
Het voelde toen nog als een stoer verhaal, bestemd voor 
een stoere zeiler. Ik bleef drieënhalve maand op het eiland 
om het televisieprogramma ‘Het is helemaal het einde´ 
te filmen voor John de Mol. Bijna elke dag dronk ik wel 
even een biertje in het café en sprak dan mensen als Jean 
die waren komen zeilen vanaf het vaste land. Mijn beide 
dochters waren hier ook al eens geweest met School at 
Sea waarbij ze in zes maanden de grote oversteek maakten 
met 34 leerlingen van de middelbare school, begeleid 
door vijf docenten. Mijn jongste dochter had voor mij 
een zee-egeltje verstopt in The Floatingbar in de haven, 
omdat ze wist dat ik er ging filmen. Maar helaas werd The 

Floatingbar gerenoveerd, dus geen zee-egeltje voor mij.
 

Reizen zit in mijn bloed
Het reizen begon op mijn 21ste toen Gertje, een vriend van 
mij, vroeg of ik niet met een truck door Afrika wilde rijden, 
Afriesj Expedities was namelijk op zoek naar passagiers. 
Maar ik zat liever achter het stuur, dus veertien dagen later 
reed ik met een enorme grote gele legertruck uit 1968 
met een grote lange neus en een voorruit die platgeklapt 
kon worden door Kenia. Elf jaar lang heb ik Afrika onveilig 
gemaakt, maar toen mijn eerste dochter geboren werd 
besloot ik terug te keren naar Nederland en een volwassen 
leven te gaan leiden.

Ik kroop achter de balie van het reisbureau NBBS en 
verkocht Afrika-reizen aan de vleet. Maar ik kwam er 

zelf niet meer. Totdat … ik Jan Kam ontmoette. Hij was 
cameraman voor RTL Nieuws en ik raakte met hem in gesprek 
over mijn omgekeerde leven: van eerst op avontuur en 
daarna eens aan carrière denken. Hij bood mij een baan aan 
als cameraman voor een jaar, inclusief opleiding. Halverwege 
het jaar zat ik al in Kosovo mijn eerste buitenlandklus te doen 
voor Amnesty International. En toen ging het hard: Gert 
kwam weer voorbij, hij was inmiddels geluidsman geworden, 
en introduceerde me bij een camerabedrijf in Hilversum. 
Ondertussen werd mijn tweede dochter geboren. 

Huisje, boompje, beestje
Er werden huizen gekocht, auto’s, telefoons, et cetera, 
alles wat bij een leven hoort als je je met een salaris stort 
in hypotheken en torenhoge vaste lasten. Wat bleef staan 
was het reizen met de camera want ik was in de ogen van 
televisieland een ‘crack’ die wel zijn mannetje kon staan in 
verre, gevaarlijke oorden.
 
Nu, na 25 jaar, zijn de dochters groot en heb ik hen zoveel 
mogelijk liefde en ervaring gegeven als ik kon. Ze vliegen 
uit als prachtige vogels met een rijke geest, het avontuur 
tegemoet. Het lege nest bleek geld waard te zijn en niet zo 
weinig ook. Het camerawerk werd steeds zwaarder en er staat 
een nieuwe generatie op, dus tijd om plaats te maken.
 

Catamaran gekocht
Na mijn besluit in Kaapverdië om het roer om te gooien, nu 
dus anderhalf jaar geleden, heb ik  een catamaran gekocht 
en een reisbureau gevonden dat de gewenste reizen gaat 
verkopen: Nautisail. En reizen worden er verkocht: zelf heb ik 
al twee boten vol geboekt en het reisbureau boekt nog een 
volle reis en nog een heel stel losse boekingen. Het avontuur 
kan beginnen!
 

En dan...
Ik zei de boot was gekocht, dat was hij ook; hij hoefde alleen 
nog maar even uitgeschreven te worden uit het Griekse 
register om er een Nederlandse vlag op te kunnen planten. 
Hoe moeilijk kan dat zijn? Nou, heel moeilijk dus…
 
Ik had deze catamaran gezien in Griekenland, een ticket 
geboekt om te gaan kijken en als het wat zou zijn, zou ik 
hem kopen. Griekenland, ook het land van de oneindige 
bureaucratie bleek later.

Een avontuurlijk leven zit Waldemar in het bloed. Dat dat avontuur pas op de plaats zou maken in Griekenland 

had niemand kunnen bevroeden.

Waldemar de Vries

Het roer om in Kaapverdië

De Fontaine Pajot Athena 38 die Waldemar in Griekenland kocht
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Het grote wachten is nu begonnen. Maar de tijd wordt meer 
en meer mijn vriend, want de stress van dat alles klaar moet 
zijn voordat de eerste boekingen beginnen is niet meer 
nodig. Gelukkig is er altijd een geluk bij een ongeluk. In alle 
rust gaat alles nu opgelost worden. Vertrouwen hebben en 
houden is nu het belangrijkste motto. Ondertussen gaan 
de werkzaamheden in Griekenland gewoon door; de boot 
wordt geschuurd en in de coppercoat gezet en allerhande 
onderhoud wordt uitgevoerd. De boot is straks als nieuw 
wanneer het verlate seizoen gaat beginnen.
 
Hopelijk lukt het de boot uit te schrijven op een goede 
manier. Ik heb een laatste flinke som geld achter de hand 
voor als het niet lukt om het toch te laten lukken. Het gaat 
sowieso door, alleen het prijskaartje wordt iets hoger. Om het 
seizoen door alle ongelukkige omstandigheden te verlengen 
ga ik me van de winter tevens richten op de Canarische 
eilanden om daar ook reizen te gaan aanbieden.
 
Griekenland… ik ben benieuwd wat het me gaat brengen.
 
Voor meer informatie kijk op: nautisail.nl/boten/catamaran

Ongelofelijk, in Nederland koop je een boot in een uurtje, 
zeker als je het geld gewoon op de plank hebt liggen. In 
Griekenland dus niet. 

Griekse bureaucratie
Ik twijfel of ik jullie lastig moet vallen met het vervolg. Het 
is namelijk geen leuk verhaal en het duurt lang, veel te 
lang. We zijn inmiddels zes maanden verder en nog heb 
ik de boot niet op mijn naam. Op mijn kosten huurt de 
makelaar een advocaat in om alle papieren te verzamelen 
die nodig zijn om de boot van eigenaar te laten wisselen. In 
Griekenland was alles voor elkaar nu alleen nog een controle 
in een Europees overkoepelende website waar in moet 
staan dat ik een bedrijf heb en een geldig btw-nummer. De 
bewijzen op papier waren al aangeleverd met alle mogelijke 
stempels en apostilles erop. Wat blijkt... de Nederlandse 
belastingdienst gebruikt andere codes dan Europees is 
afgesproken in het genoemde systeem en Griekenland wil 
de boot niet uitschrijven. Een Europese commissie heeft 
echter een besluit gepubliceerd waarin staat dat Nederland 
als enige zijn eigen codes mag handhaven binnen de Unie. 
Ik vraag een kopie van dat besluit maar het besluit is niet te 
vinden… ongelofelijk. Gelukkig wordt het na een maand 
zoeken gevonden. Maar… het is niet openbaar en kan dus 
niet afgegeven worden.
Ik ontplof bijna. Een medewerker van de belastingdienst in 
Nederland helpt me erg goed, maar ook hij loopt tegen de 
muren op. Er is nu een internationale organisatie bezig om 
de stukken te communiceren met de Griekse overheid. Het 
resultaat is dat de boot nog steeds niet is uitgeschreven uit 
het Griekse register en ik er dus geen meter (mijl) mee mag 
varen.
 

Corona-epidemie
Op een vrijdag stuurt de Nederlandse belastingdienst een 
mail via een gesloten en intern beveiligd internetsysteem 
naar Griekenland. Ik besluit een ticket te kopen en ter 
plaatse af te wachten tot de eerstvolgende dinsdag om 
vervolgens op de stoep te staan bij het bewuste kantoor dat 
de boot weigert uit te schrijven. Ondertussen verspreidt de 
corona-epidemie zich steeds verder en kleurt Griekenland 
van groen naar geel naar oranje op de kaart. Op die bewuste 
dinsdag is nog net een terugvlucht beschikbaar. Volgens de 
advocaat zou het kantoor toch gesloten zijn, dus drie dagen 
later stond ik weer op Nederlandse bodem.
 

Vertrouwen hebben en houden 
is het belangrijkste motto


